
o Deputado Aroldo Carvalho aborda
problemas financeiros dos Municípios

.0, �e1?utad..? F�deral. AROLDO CARVALHO, preocupadoCO.� � �IfICd sítuação flna?CelI'ra dos municípios brasileiros, na distribuição do ICM, pronunCIOU dia 7 de marco último o seguinte dis-
curso, na Câmara Federal: �,

.

O .�r. AROLDO CARVALHO (ARENA-SC. Pronuncia oseguinte .

dlSCur�O) - Sr. Presidente, Srs , Deputados,
.

A
. slitua,ção da quase totalidade dos municípios brasileirosé de penuría, prôxima da indigência.

O critério de distribuição do ICM fundado no movimentoeconêmico dos municípios" sem considerar' a extensão territorial a
população e a receita tributária de cada um é altamente lesivo 'ascomunidades mais necessitadas e faz com q�e "os municípios ricos

. fiquem cada vez mais ricos e os municípíos pobres cada vez mais
pO'bres".,

.

,
.. , r�;�\.���'

Na área do Ministério da Fazenda grupos de estudo exami
nam a matéria, com vistas à alteração do critério vigente, entretanto, passam os dias, as' semanas, os meses, os anos e se agrava,cada vez mais, o drama das administrações locais, endividadas, pagando juros e correção a bancos de investimento.

Ser prefeHo.no'interior é um ato de heroísmo, de despren-dimento, de �acrifícios.' '.

Em todos os quadrantes do meu Estado - Santa Catarina
- dito desenvolvimento, este é o panorama: estradas e caminhos vi
cinais, indispensáveis à retirada das colheitas, sem. conservação,visto 'que os prefeitos não tem recursos para adquirir máquinas e

equipamentos. .

.

O Banco do Brasil concede financiament�s favorecidos à
agricultura _.:, muito justo - mas esquece os ônus que recaem so
bre as prefeituras, responsáveis pela construção e conservação dos
caminhos que devem servir ao transporte das safras.

As redes escolares interioranas deixam a desejar, sobretu
do pelo baixo nível do professorado municipal, mal pago e pior as
.sistído . Caem os padrões do ensino primário, crescem os índices
de repetência. É alarmante a diferença entre a matr'ícula inicial c
os concluintes nas diversas unidades escolares; sobretudo na zona

rural, nas pobres escolas de 1. o grau, à cargo das municipalidades .

Para que se aquilate da gravidade· do problema no meu

Estado, basta que se diga que na micro-região da Grande Florianó
polis, a mais próxima da capital, a situação não 'é diversa daquela
que se observa em áreas mais distanciadas dos centros de decisão.

Os prefeitos clamam por estradas e por financiamentos pa"
ra aquisição de máquinas rodoviárias. Reconhecem a precaridade
da rede escolar mas não tem condições de melhorá-Ias.

Sabem que a eletrificação .rural se constitue em fator de
progresso e de fixação do hemem ao meio, mas não tem corno
atender aos instantes reclamos' que recebem do povo , Boquiaber
tos, alarmados, assistem à chegada, diariamente, de contingentes

. populacionais que se deslocam do interior para a periferia das cl
tiades, onde vem agravar O'S problemas sociais na aventura de bus
car melhores condições'que aquelas que conhecem ...

Enquanto isso, nos gabinetes de Brasília, técnicos dos Mi
nistérios da Fazenda e do Planejamento, estudam, e estudam, e es

tudam, as alterações nos critérios de distribuição do ICM.
.

Cada vez mais se evidencia que a Revolução Brasileira de
1964, que tantos frutos produziu e tantos benefícios trouxe à na

ção, foi madrasta com os municípios brasileiros; tratando-os como

filh-os engeitados na discriminação da receita pública estabelecida
na Constituição vigente.

O eminente Presidente Ernesto Geisel, disposto a introdu
zir reformas e a proceder a correções, sempre atento a realidade
nacional lúcido objetivo, patriota, deve determinar aos seus mi-"

d "f "t dnistros que concluam, de uma vez por to as, os amosos es u os e

cheguem a conclusões.
Do ponto de vista' do municipalismo brasileiro, a maior

obra que' o Presidente Geisel pode·rá realizar nesta etapa final do
seu profíquo mandato, é voltar a� su�s y:ista_s para o int�riO'r �o �aís
e patrocinar a adoção de nova discriminação da. rec�Ita pública,
afim de fortalecer os mamicípios .

Depois dO'S êxitos obtidos no exterior, cuidemos do interior
do Brasil!

ADMINISTRAÇAO DINÂMICA

Assinatura Anual: Cr$ 200,00

Canoinhas-SC

25/março/1978
Número 1463
Ano XXXI.

Número Avulso: Cr$ 5·.00

.

Therézio ajuda escolares
Prefeitura distribui material escolar e concede transporte

° Prefeito Therézio Netto,
preocupado sempre na solução
dos problemas escolares e aten
dendo várias solicitações de

pais carentes de recursos na

aquisição de material para o

presente ano letivo, adquiriu e

distribuiu a toda a rede muni

cipal de ensino, grande quanti
dade de material escolar, com

preendendo, cadernos, lápis e

borracha, atendendo também
solicitações idênticas de pais de
dunas da rede estadual.

Assim, foram adquiridos e

distribuídos: Cadernos, 5.220;
lápis, 2. oco. borrachas, 1.000
e canetas 800.

O material foi adquirido em

cutras praças, pela falta do pro
duto em nossa cidade e também

,

na FENAME.

Também a Prefeitura, por
solicitação, entrou com condu
ção, para o transporte do mate-

.

rial escolar fornecido pela Se
cretaria de Educação e Cultura,
com o seguinte agradecimento:
"Sr. Prefeito. Por solicitação
das APPs e alunos das 59 (cin
coenta e nove) Escolas sob a

jurisdição desta CLE 08.06, dos
municípios de Canoinhas e Iri-

Leopoldo
Fallgatte�
Após uma grande ausência,

para tratamento de sua saúde,
tendo se :ubmetido a várias ope
rações no Hospital Santa Cata
rina, em Blumenau, culminan
do com a amputação de sua

perna esquerda, agora já re�·
cuperado, para a alegria de to

dos; esteve em nossa cidade, re
vendo familiares' e amigos e

também. cuidando de assuntos

particulares, o sr. Leopoldo
Fallgatter.

.

O Sr. Leopoldo, aqui gran
demente relacionado, exerceu

por muitos anos a gerência da
Impresso Ouro Verde, da qual
é sócio; residindo agora, por
-questão de saúde, em Cambo
rru . Ao mesmo, com os nOSS03

cumprimentos, os votos de ple
no restabelecimento.

.

neópolis, agradecemos a colabo
ração valiosa do transporte de
material es.colar, doação esta da

. Secretaria da Educação e Cultu
ra SEC e em unânimes vozes,

diz e mos simplesmente: SE
NHOR PREFEITO, MUI T O
OBRIGADO.

Na oportunidade, agrade
cemos o presente contato e ma

r.ífestamos as nossas considera
ções pessoais. .

(a) Esmeralda M.S. Buchmann

CLE 08.06

Associacâo do Paraná
,

FUNPLOCelogia a
Mantendo um ordeiro corpo

discente e um operante corpo
cocente - observa o vice-gover
nador do Paraná, "e professores
de alto nível, desde oriundos
de Santa Maria, Joinville, Ma
fra, União da Vitória, e princi-

. palmente de Curitiba, a Facul
dade daquela progressista cida
de realizou recentemente duas
promoções dignas de registro: a

entrega do prêmio ADVB -

Cultura aos alunos que mais. se
destacaram na matéria Admi
nistração de Vendas e a Primei
ra Semana de Marketing de Ca
noinhas (da qual participaram
mais de 200 alunos e convidados
representantes de empresas lo
cais), objetivando, principal
mente, aprimorar o padrão téc
nico-profissional dos homens de
venda daquela região.

.

..

FPOLIS. - Em expediente
endereçado ao Governador Kon
der Reis, o Vice-Governador
Octávio Cesário Pereira Júnior,
do Paraná, congratula-se com as

autoridades catarinenses "pêlos
resultados que vêm obtendo as

faculdades da Fundação do Pla
nalto Norte Catarinense". In-

.,

forma o Vice Governador Octá
vio Pereira Júnior que, .através
da diretoria da Associação dos
Dirigentes de Vendas do Brasil,
secção de Curitiba; "obt\iemos
informações sobre o trabalho
realizado por aquela fundação,
mantenedora da Faculdade de
Ciências Administrativas de Ca
noinhas; reconhecida

..
oficial

mente pelo parecer 2095,. do '

Conselho Federal de Educação,
em 02 de agosto do ano passa
do" .

Municipal de

CON
A Câmara Munici

noinhas. atravé� e u

Presidente, tem a sa
.

fa
'ção em convidar as t
dades Civis, Mili reSi
clesiãsticas,I tituiçõe
Educacionais o povo em

geral. pa assistirem as

solenidades comem�rativas
a au t o rga de Tí tulos hono
ríficos de cidadãos canoi
nhenses. aos Srs. Agenorfi

Vieira Côrte e João Seleme,
a realizar-se dia 31 de
março do corrente, às 20,30

anoinhas

horas, no Edi fício da Pre

feitura Municipal de Ca

noinhas, na Sala. das Ses
sões da Câmara de Versa
dores.

Contando com o compare-\

c�mento de todos, desde já
án'tecipamos agradec

í

aen-
.'

tos.

HENRIQUE KRZESINSKI
Presidente

CRISTO, nossa luz e ressurreição!
«Cristo ressuscita em cada guto de amor que o homem faz para que o mundo ande e seja aquilo que Ele pensou»,

Todos n6s aguardamos e não para vegetar e morrer.

mais paz. Todos nós suspiramos por uma.
mais justiça. ressurreição que traga.mais paz,
mais trabalho, mais justiça, mais trabalho
mais amor ...

Todos nós esperamos
uma RESSURREIÇÃO.

Mas uma ressurreição de verdade
dentro do coração dos homens.
Uma ressurreição que aproxime
os grandes dos pequenos e os

pequenos d6s grandes.
Que lembre aos homens que eles
existem para viver plenamente

e mais amor�

Todos aguardamos um/mundo em que haja
«UM SÓ CORAÇÃO E UMA SÓ ALMA»

Para' você,
.

UMA «PASCOA» MUITO FELIZ!

Irmãs Franciscanas

ColégiO «Sagrado C. de Jesus»

Canoinhas, março de 1978
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Economize e valorize
.

seu crédito.'

Abra uma eonta popular na

Caixa EcoDômic Federal

Consertos de lonas, refarmas
estofados e estofamen

geral. é

de móveis,
carros em

Edmundo •

Rua Bernardo Olssn, 509 - Canoinhas

l Artigos
Cristais

pI presentes
P Inox-

asa
Rua Paula Perel!"a
Rua Vldal Ramos

Registro Civil

Editais
Maria Góss Glinski, Oficial

do Regístro Civil do Dist to de
Paula Pereira, munícígí e Co
marca de Canoinhas, stado de
Santa Catarina, faz aber que
�etendem casar:

Elieeo andro e D célia Pazd••
Ele, natura deste tado, nascido
em Rio do inho, d te Distrito no

dia 10 de f vereir
'

1956, lavrador,
solteiro. dom'cüíad e residente nes
te Distrito, fi o d Amazonas L. de
Souza e Annu clfta Porta de Souza.
Ela, natural d e Estado, nascída
em Paula Pere .

a no dia 31 de ju
lho de 1956, d ar, solteira, domi
ciliada e resl I

e neste Distrito,
filha de JOI S bastião Pazda e

Elza W. Pazd'.
� !.

I

Reaato wl inhar�t ds Silveira e

Barli Vicent de Souz • Ele, natural
de Paraná,� ascido e São Mateus
do Sul no J ia 23 de m rço de 1954,
lavrador, olteiro, dom iliado e re
sidente n ste Distrito, f1ijlo de Fer
nando W da Silveira e

�sauna
S.

W. Silvei a. Ela, natural deite Ds
tsdo, na cída em Paula reira no
dia 9 de junho de 1956, d �éstica,solteira domiciliada e residente nes

te díst 'to, filha de Sebastião V. de
Souza Thereza M. de Souza.

UNGER & elA. LTDA.
-

presentaram os documen
tos

.

gidos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém tiver co

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

Paula Pereira, 14 de março de 1978

MARIA GóSS GLINSKI
.

Oficial de Registro Civil

E e MINI-LOJA,
de proprie e do sr. Anto-
nio Aloísí A nso.

Trata mesmo na

Rua ula Pereira, 590, ou

pelo fone 22-0705. 1

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

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

Ind. de �alhas e PORtes R.lante Elétricas, Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentação de c rga, serras circulares e taqueiras.
Esquadrias HUNGER" - Janelas de correr, basculantes, max , ar, portas, gra
des para muro, portas de das e portas de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS EM ALU INIO -. ortas simples' e de correr, ja-

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

DISTR,IBUlDORES EXCLU ' VOS DA LINHA COMPLETA
DOS MOTORES "WEG".

Completa secçãe de vidros a preços diretos da fábrica.

LOJA ('UNGER", a mais especializada da região, em peças para Iocomóveis,
caldeiras e maquinários industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas
as bitolas. Canas e conexões para água e pressãe, fechaduras e ferramentas

em Geral.

IND.OSTRIA - COMÉRCIO

25 1952/1977

EXPORTAÇAO

25

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

Representante em Canoinhas: WALDEMAR KNüPPEL

:Rua Major Vieira,' 360 _, Fone, 22-0336.-- Canoinhas - Santa Oatarína

, ---------------------------,

No 1. tonelada de carga

'I ' Para a plóxima aquisição pense!

"\

Dr. Lincoln Simas
Médico especialista em cr nças, comunica a população
de Caneínhas e das ci a vizinhas, que já está aten

dendo no Hospital San Cruz e em seu consultório,
situado à praça Lauro üller n,o 85, ao lado do IBD.F.

Dr. Marcelo Jàcob F uck
MÉDICO

cão em Iparelh Q digestivo,

ínica e Cirurlia
HORÁRIO: 1 às 12, horas 8 13,30 ã. 18,30 hora.

Rua Major Vieira, �6 (ao lado da Retífica Canoinhas)
Fone, 22-07:l� - CA�OINHAS • se

......_----
\.

\

Fotocópias?
o Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Cêrte, Instalada

no Forum, acaba de rec e a' mais moderna "FOTOCOPIA�

nORA" Automática que' fotocópia dupla face e simples
-

de qualquer documento.em diversos tamanhas;

Em apenas 5 segundos

-------------------------------------------
-

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA _ v-

- CIC o 5589159jDEIP -

Clínica den
'

ri de senhoras e crianças.
- Especiali em Odontopediatria _

HORA MARCADA - Pr ça Lauro Müller, 494 -. Fone 22-6461

::::::::::::�::::::::=:=:===�:=::::::::::::=I==='II'::=:.::::::====I::==:::::::::::::IC::II:::::::::
:1 I:
•• ••

li ó T I CA C O N F I A N ÇA ii
•• ••
•• ••

:: II

ii Oculos para verâo. i
•• ••
••• ••

II II

ii Artigos m garantia. de qualidade. II
•• ••
•• ••
•• ••
•� :1

15 Praça Lauro Müller ii
•• ••
•• ••
•• ••

:::::I:::-W:::::::::::::::I::::::::::::::.::!:::::::::::::::::=::::::::1:::::::==::::::::::::::1:1:::
\ .

até 9 pessoas

«KOMBI
_--

MALLON
I

& elA.
•

eanoinhas - se



ACON TECEN:D,O•••••Responsabilidad. J. M.• c.25-03-78
N.o 1463

Ano XXXI * É Páscoa. NoJtempu
-

de

Deus, no mundo dos ho
mens. Pdscoa ... passagem de
um tempo de solidão para um

tempo de comunhão, de um

tempo de ódio pata um tem

po de amor, de um tempo de

exploração para um tempo da

[astiça, de. um tempo de de

sespero para um ·tempo de es

perança, de um tempo de an»

gtistia para um temtio=de fé,
de um tempo de separação
para O grande B contínuo tem

po de perdão, DE UM TEM.
PO DE MORTE, PARA O
ETERNO TEMPO D·E VIDA!
É Páscoa .. O dia do Se»

nhor. É a manhã de domingo
eterno da VIDA QUE CON

. T/NUA PARA SEMPR� NA
CASA DO PAI.

* A vida realmente é bela
de se viver, basta apenas

encontrarmos o verdadeiro
sentido dela, Na pureza de
seus 15 anos, tudo são espe
roncas e sonhos. Que na rea

lização de seus sonhos aca

lentados com carinho e an»

siedade, desejamos que a/e.

dra e Rosângela I Gonçalves,
residinüo agora em Braço do
Norte.
A \ saudade ficará para

muitos.

* Jussara e Abel um: novo
casaleinho curtindo altos

laves.

* ValderezA. curtindo ares

novos lá pelo hospital. Is
so mesmo menina, trabalhar
de vez em

.

quando é muito
bom.

.

* Ao que tudo indica nes-,

te domingo receberemos a
visita de vários boys de Curi»
tiba. Felises estão as girls.
* Regi1J.a Miranda uma gra-

ça de menina sempre des
tacando-se onde sé encontra.
Continue «ssim.

* Adir, Fernando e Geada,
dando um pulorat« o Pa

raguai, quem pode, pode,
quem nã« pode fica�aqui.
* Aniuersariou dia 21 do

corrente a gsrotink« Ma
ria Tereza, filha do casal
Carlos Roberto e Cleusa o
liveira. A ela e aos papais
n8SSOS parabéns. .

* Também o Bêne estrean
do idade nova desde •

dia 22.
E a Luz Marina muite"con

tente com a sua chegada.
* Lélia e Sônia irradiando

alegria. Não é par. me

nos, pois Beto e Paulo (JPa.
recendo por di.
* Arotdinho mercsndo pre

sença entre nós, deixe es

menininhas tri-gamadas.
* Passsndo a Páscoa co-

nosco Clsribel e Ruth,
deixando a todos muito con

tentes.

* Esteve .em nossa cidade
terça- teira Passada Dr.

Eneas _ Athandzio oisitsndo
seus amigos aqui deixados.

* É preterioet que em nes-

so jardim haja espinhos,
pelo fato de haver tosas, do
que não haver rosas pata que
não haja espinho-s.

Feliz Páscoa

TCHAU/!!

. licidade de hoje, 'reine em seu

coração por todü a vida, a

dernu da com meiguice e amor,

Lorena Mikus, festejando
seu s 15 anos neste domingo
de Páscoa, reunindo inúner os

amigos nos salões do Canoi
nhense.

A oocê toda tehcidade do
mundo.

* E sábado com início Jà
meia-noite, o Clube se {a

rá repleto para mais uma boa
tinha. Vá lá.

* E com a Páscoa muita
� gente retornando para cá.

. Entre eles: .

- Junior, Marcos etFernan
do, badalando o .corecão das
menininhas.
- Aâriena, lsabella, Tânia,
Viviane e [oyce, cinco broti»
nhos sencacionais.
- Bolha, Nardo, Neto, illikus
e Calica, aterrizam em Ca
noinhas, I

- Junior e Nato, sempre tQ-
tos, matando as saudades da
Siloinha e da /ô.

.

- Janice, Liliam, Carmem e

Célia, irradiando charme e

simpatia.
- Luís, Nilton e Altamiro os

3 de Bandeirsntes que sem.

pre fazem muita {alta.
- Marlon, Laércio e Edumsr,
as meninas pedem contínua
presença.
- Sandra, Céris, Boby, Soli
e Isabel, sempre alegrando a

todos.
- Maria Helena, Stels Maris
e Beatriz B., também, se {a
zendo presentes.
E muitos outros que: estão

chegando por aí.
* Dia 22 último quem ;re-

cebeu o cumprimento de
seus amigos foi o Pedro. Tu ..

do de bom.
* E no dia 23 Soraia; To-

gamí e Junior Friedrich
comemorando mais:um niuer.
Felicidades.

*

Concilio Distrital
A Comunidade Evangélica

Luterana de Canoinhas esta
rá sediando nos dias 1.0 e 2.0
de abril próximo vindouro o

7.° Concílio Distrital do Dis
trito Eclesiástico Sul do Pa

raná. da Igreja Evangélica de
Confissão Luterana no Brasil.
O Concílio reunir-se-á sob o

tema:

lia - comunidade e sociedade.

.

O Concílio tem o seu. iní
CIO previsto para o dia 1.0 às
09,00 horas e o seu término
para o dia 02, domingo ao

meio-d�a, c01Jl um almoço 'con
fraternIzação. Estarão presen
tes delegados das paróquias
de:

. Canoínhas, Castro Curitiba
Iratí (em formação), Guara�'
puava (em Iormação), Ponta
Grossa, Porto União e Rio
Negro, totalizando 60 pessoas.

«Deixem vir a

crianças e não as

porque delas é o

Deus» - A criança

mim as

impeçam,
reino de
na: tamí-

Clube de Caça, Tiro e Pesca «Major Tomaz:� Vieira»

Resultado o IV Torneio ,�d8 Pesca,
realizado . domi

Aniversariantes da Semana
Dia 25 . a srs Hednig esp.

do sr. Certos A1arz; o sr Fé
lix Rudolf.
Dia 26 • a sr a. Odila P.

de Miranda Lima Prust esp.
do sr. Guido Prust residente

.

em Indaial; o SI. Afonso
Rohrbacher.
Dia 27 - O sr. F, iedrick

Brauhardt; os jovens 19fJr
Peixoto e Guilherme R.oeder;
o menino Easonusarlos f. ° do
sr. Wal/rido e Tila Worell.
Dia·28 - a srta. Terezinha

Holler; o menino Osvair r»
do S1. Basilio Szengzuk. resi
dente em Cianorte PR.
Dia 29 • a sra. Cala' esp.

do sr. Adib S. Ssk«; o sr,

Paulo Frank.
Dia 30 - o menino .Adilson

José t.0 do sr, Faustino Oo
leski.
Dia 31 • a srta. Leeni Te

rezinha B Ferreira; o jovem
Marccs Romeu Moebius.

.10-5 anioersariantes nossos

cumprimentos.
'

mo em P. Pereira
12. lugar Três Barras 1.170 kg.
13. lugar Apolo 1.125 kg.
14. lugar Sem nome 1 t k.00 g.

1�. lugar Bororó 1.050 .kg.
1 . lugar Crestany. II . 0.960 kg.
17. lugar Tiny· 0.810 kg.
18. lugar Golfinho 0.730 kg.
19. lugar Donato .de Souza 0.400 kg.
Natação: 1.0 lugar João de Souza

.

2.° lugar Adernar Klosterott

Equipe Tiny a mais bem uniformi
zada.

Iugaa Samurai
lugar Gaivota
lugar Corimbatá

Fundação Educacional do Estado de Santa

Colégio Agrícola· Vidal Ramos

Catarina

Também o [anudrio, nes

te domingo ganhando ide»
de nova. Parabéns.

* Esta
>

semana despedem
se da gente as irmãs, San- .

Edital de

N.
A FUNDAÇÃO EDUCACIONAL D

NA - FESC, torna público, para conheci to dos interes

sados, que receberá propostas para Ali na
-

o de Bens Mó
veis inservíveis composta de: Tratores e pn II modelo agrí
c�l�,. Tratores de esteira implemento

.

agríc las,e Sucata,
dívídídos em Lotes conforme consta 0- Edital e Alienação
001/78, até o dia 07/04/78 às 15:00 ho as. "

.

.

O Edital e maiores esclarec'· entos poderão ser ob-
tidos na Fundação Educacional Santa Catarina, sita à

Praça, Getúlio Vargas n.O 15, telef ne 22-43 22 em Florianó

polis,. ou na secretária do Colég o Agrícola Vidal Ramos,
localIzado no Distrito de Marcílio Dias, no Município de Ca
noinhas - se, telefone 22 03"24,

.

2
A COMISSÃO

Sindicato dos Trabalhadores nas ladústrias da Construção e de
Mobiliário de Canoinhas

- .

Edital de iYulga�ao do :Resultado::do I�Pleit.
Em atendím to ao que ispõe o Art. 70 da Portaria Ministerial

n." 3437, de 20 de dez
.

bro de 4, tornar público que nos dias 18, 19 e

20 de março de 1978 fo am rea adas as eleições neste órgão de classe
.

tendo sido eleitos os se uinte associados para comporem os seus órgão�
..de administraQão e _repre en Qão:

Diretoria:
Efetivos: - Pedro Grosskop' , Heinz Kanzler e Leonides Ferreira das ChagaI
Suplentes: - Miguel Gogo Avelino � Vieira

.

Conselho Fiscal'
Efetivos: - José Anselm de So a. Bernardo Schoupinski e José Massaneiro
Suplentes: - Laurindo OBa e J Bê Finta

.

Aniversário
Aniuer sa iiou-se dia 22 úl

(imo a garotinha M,�ria Te
reza OLiveúa,·· fiLha do Dr.
José Carlos Q. de Oliveira e

Cleu�a de Oliveira.
Nossos parabéns.

Nascimento
Nasceu dia 17 p.p. no HOSM

Pilai Santa Cruz a menininha

CARLA /ilha de' Edgar (E
lisabete) Nunes.
Nessos parabéns.

Delegação F derativa:
Efetivos: - Heinz K zler e Artu M. de Barros

Suplentes: - Otavi Dobrochinski AUto Witt
.

'--

. \ �
� Os com nentés dos aludidos órgãos foram 'empossados

23 ·de marQo de 1973
.

o de CanoinhasSociedade Tiro

Canoinhas, 23 de mllrQo de 1978

·ite
Benedito Silva - Presidente

A· Sociedade Tiro o Alvo dp. CaDoi[)hes, tem oIprezer
de convidar seus distintos ssocie os e Exma. famílias, para as

f�litividades q"ue terão luga ue sede, com 8 seguinte prlo

gÍ"amação:

Data: 1,.0 de abril

Luiza Lorena
A

.

sociedade�'canoinhense,�;�estará reunida � Q-

1'!'Ianhã à noite, no:Clube!Canoinhense, para comemo

rar os 15 ano� de LUIZA LORENA, numa testa que

marcará éPoca na:vida social dé nossa cidade.

ReiIoicto: 14 horas, com a marcha e

15 hora@, inicio das com t ões d� Tiro, nas '�L,sf'guintes
mfJdeJidades: Rei, Rainil' Princesas.

18 horas, Encerramento da tições, e entrega de mee

dalhas aos vencedores.

22 horas, Tradic:ooal Bai • nos 8 pIos
para o qu 11 tamhém são convidados os

CIEDADE 8ENEFICENT OPERARIA.
-.

As festividades serão animadas pelo CONJUNTO PAL·

MEIRAS de Blumenftu.

Elà é ftlha do casal Ervino (Tere2'inha Dam·

broskij J1ikus e neta do industrial sr. Ludovico

Damb10skij aqui ·bastante relacionados.
salÕeS da S.B O. e

a8sociado( da SO-
2

Nesta data marcante na vida da Lorena, «Cor
r�io do Nortt» associa-se aos muitos cumprimentos
que irá receber, desejando-lhe' muitas felicidades, VOe

tos estes extensivos a todos os seus familia,es.·Ob!. Reservas de mesas, 011 Sociedade do Tiro, a pntir das 15

horas do dia 1.0,
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Notícias de

,MAJOR '\lIEIRA.
Escreveu FRAI.VC1SCO KRlSAN

Câmara concede!Título de Cidadão Honorário'
Em sessão da Câmara Municipal do dia 17 úJtimo, foi aprovado

a resolução de 11.° 2/78 que "concede o Título de Cidadão Honorário aos
Exmos. Srs. Dr. Antonio Carlos Konder Reis e Dr. Jorge Konder Bor
nhausen, respectlvamente, Governador do Estado e Presidente do BESC.
O Titulo de que se trata sera-entregue em. sessão solene da Câmara de
Vereadorel, possivelmente no dia 22 de abril próximo, por ocasião da
vísíte otíeíal que 08 mesmos farão ao .nosso município. Ocasião em que,
procederão a inauguração das seguintes obras: Posto Telefônico, Agência
do BESC, Ponte de Concreto Armado sobre o Rio Bonito, Ligação da Rede
de Eletrificação Rural e ainda mais o Armazem Graneleiro de propriedade
do sr. Albaro Dias de Moraes, construido através de financiamento do
BESe. Tal projeto de resolução foi apresentado pelo vereador arenista
Cezário Koaskl e aprovado por unanimidade. Nota-se aí mais uma vez a

participação da bancada da oposíção, que tão bem sabe dar valor àquilo
que merece. Parabéns srs. vereadores.

Atividades do�V.reador' Adir�;Francisco Veiga
Em sessão da Câlllara de Vereadores, o vereador arenista Adir

Francisco Veiga apresentou proposição ao sr. Prefeito Municipal para que
seja estudada a viabilidade e conseqüente transtormaeão 6da Rua Luiz
Davet em Avenida. O referido vereador fez 8S justificativas, dizendo que
motivado pela abertura de praticamente todas as ruas que compõe a planta
cadastral, necessário se faz a transformação de uma das ruas em livenída,
cuja mais indicada se torna a atual Rua Luiz Davet, a qual oferece todas

.

ai condições necessárias para esse fim. Tornando manter entendimentos
com os órgãos da CELESC, objetivando de início o posteamento com Ilu
mioação pública pelo centro da referida rua. para posteriormente proceder
a colocação de meio fio e arborizá-la, dando assim mais um toque de be
leza para a nossa cidade. Confiando no espíríto empreendedor do sr. Pre
feito Municipal que a referida proposição tenha a melhor acolhida elejaI d. caráter prioritário.

II, .

Aniversariantes da semana
�

Dia 25. hoje, aniversaria a srta. Rosa Bueno, dileta filha do casal
Adélla e José Antonio Bueno, residentes nesta cidade..

Também aniversaria hoje a menina Amarilda filha do casal Edviges
e 'rancisco Sohermak PeU, desta cidade.

Dia 26 aniversaria o jovem Norberto Pereira do Valle '(popular
Gago), desta cid�:ule.

Dia 29 aniversaria o jovem Darci Franco de Oliveira, desta cidade.
Dia 30 aniversaria o jovem Vilmar Mük, residente nesta cidade.
A todos os aniversariantes a coluna envia sinceros parabéns.

De tudo um pouco
- Bsteve na capital do Estado esta lemana o Prefeito Claudio Gadotti,

tratando de vários assuntos administrativos.
- O sr, Albaro Dias de Moraes concretizou seu sonho referente a insta-

- 1&010 de energia elétrica em sua Lavoura e Armazem Graneleiro insta-
lado na Colônia Butiá. A instalação elétrica está sendo feita pela ERUSC.

- Já está bem adiantada a construção do prédio de 2 andares de pro
priedade do sr. Aloacir Veiga. Construção esta que muito embelezará
nossa cidade, pois trata-se de uma construção em estilo moderno.

- Para quem ainda não tem conhecimento. Os alvarás ae Comércio e In
dústria já estão sendo entregues na Tesouraria Municipal_de M. Vieira.

- O time de laçadores do CTG LAG9 AZUL participou domingo último
de um rodeio crioulo na localidade de Rio Bonito no município de Mafra.

- Muito movimento nOI últimos dias em nossa cidade, ocasião em que
todos os colonos estão fazendo o cadastramento de suas terras e tam
bém o Movimento Econômico.

- Jã está com residência definitiva em nossa cidade o médico Dr. Vi
cente Mazzaro, que também consorciou-se dia 11 último em Florianópo
lis. Ao Dr. Vicente e sua esposa os nossos parabéns.

- Aniversariou dia 16 a professora Terezinha de Jesus Oubas, a qual foi
homenageada por tod08 OI alunos e professores da E. B. Luiz Davet.

- O Secretário da Junta do Serviço Militar, de Major Vieira, comunica
aos cidadãos da classe de 1960 que o prazo para alistamento é até o
dia 30 d. junho.

'

- O responsável peh> setor do INCRA de �ajor Vieira, comunica que já
se encontra na UMC OI talões de imposto (Divida Ativa), especialmente
para as firmas que p08suem terrenos rurais neste município,

- A todos os leitores e assinante� deste jornal o colunista deseja uma
feliz e abençoada páscoa.

- No próximo mê. de abril será feita a cobrança das assinaturas deste
jornal nesta (',idade. Aguardem .•

Bar, Restaurante 8 Churrascaria
IIG A L O o E U RO II

fSPlto corrido todolos din além das es Iciali�ades da casa \
(

Segunda: (;anj a e virado
terça: Costela especial��..u.ii'li!......l
quarta: Bucha da
quinta: Linguada com ervilha
sexta: peixada
sábado: Feijoada à carioca

domingo: Espeto corrido especial, (1
carne) e büffe americano

Em breve
-

estará servindo à La Carte com 35 prlltos a SUl dispOSição
Atende-se também pedidos de galinha, leitões, cabri�
tos e carneiros assados e pratos especiais para festas
de aniversário, casamento,· etc.

-

Blr Restaurante e (hurrascaril «GALO DE OURO»
, I

BAla.o s10 ClSISTÓ'ÃO - Agora sob Dova Direçio

qualidades de

Civil E,DITAISRegistro
cíplo, filho de João Kasprzak e Ar
mínda -da Silva. Ela, natural deste
Estado, nascida em Rio Novo, nes
te Municfpio no dia 21 de ma�ço de
1957 do lar. solteira, domicillada e

residente neste Município, filha de
Lauro Schroeder e Carolina Dutéck
Schroeder.

ROlllu�ldo Kl'úll e Lídia Santana.
Ele natural deste Estado, nascido
em' Cochos, este município no dia
26 de q.rurem ro de 1953, lavrador,
solletro, dO'iiii' e residente nes

te Município, filho de Tomaz Krull
e Ana Krull. Ela, natural deste �s
tado nascida em Cochos, neste DIS
trito' no dia 26 de março de 19j�,
do lar, solteira, domiciliada e resi

dente neste Município, filha de Ju
lio Santana, Ialeeldo e Joseítna AI·
ves dos Santos.

Felicio Chopins e Ana Glacy La-
vandoskt. Ele, nat ral deste Estado.
nascido em Rio ovo, neste Muni
cípio, no dia a�r�l. de 1958, l�
vrador, soltei ,ao Ilíado e resi

dente neste m íeípte, filho de Lu
dovico ühoptns i e Teofila Zadro és
ka Ohoplnskl. Ela. natural deste

-

I

Estado, nascida e Rio Claro. neste
Município no dia 23 de outubro de
1952, do lar, solteira, domictllada e

residente neste munícípto, ttlha de
Otavio Lavandoski e Nely JuUa La
vandoskt. falecida.

Loul'enço Beiden e Lourdes da Sil
va. EI e, natural deste E8t�do. Ca-
noinhas, nasci o s 7 de 1 ulho de
1953 domiciliado esidente neste
Município. filho de. 'ICO H,iden
e .Julia Heiden. ' la, natural deste
Estado - Major· Vieira. nascida a08

16 de maio de 1958, domiclliada e

residente neste Município, filha d.
Pedro da Silva e Anadil da Silva.

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. 22 de março de 1978.

SEBASTIÃO GREIN CaSTA
Oficial do Registro Civil

NEREIDA C. CôRTE, Ofich\l
do Registro Civil do 1. o Dístrl
to de Canoinhas, Santa Catari
na

.

faz saber que pretendem
easar-s :

Oanoínhas, 20 de março de 1978

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

LEOPOLDO P�REIRA, Oficial do
Regis Civil de Bela ista do Tol-
do. noinhas-SC. F saber. que
preten em casar-se:

Adão lves Card 50 e Maria de
Fatima R rigues I Santol!l, brasi-
leiros, solt íros, turats deste Es-
tado, ele I rado nascido aos 29
de junho de 195, Iílho de Vitor
Alves Cardoso e e Maria Joaquina
Cardoso. Ela, d éstíca, nascida em
25 de [ulho de 1 8, filha de Clsllrio
Lourenço dos tos e de Dlaníra
Rodrigues Lour aç dos Santos.

Esportes
A. BRHY

Industria' ganha troféu do Torneio Início
Domingo realizou-se no «Oitão» o torneio íníclo

:

do campeonato
da cidade onde partlclparam 6 equipes: Botatogo, São Bernardo, n(A.Z�,
Industrial' ARRP e Bela Vista. Ooube ao C. A. tudustrlal o titulo de cam

peão do 'torneio e ao Botaíogo o 2.° lugar; foram as duas equipes mais
regulares por isto chegaram a decisão, com o Industrial vencendo ? Bo
tatogo pelo plaear de dois tentos a zero. Os resultados do� demais log.OS
foram estes: 1.0 jogo, Botagogo 1 x São Bernardo O; 2.° logo, Industrtal
G x O Bela Vista; 3.° jogo, AREP O x Botatogo 1; 4.° jogo, lMAZA. O x In
dustrlal 1; 5.° jogo, tmattssírns do torneio: industrial 2 x O Botatogo. O
artilheiro do torneio foi Gilberto do Industrial com 4 tentos. A arbItragem
esteve a cargo de Francisco Lessak, auxiliado por Mário Müller e Leoni
das Boss. A renda chegou aos. Cr$ 2.500,00.

O nivel técnico do torneio não chegou li. &gradar ao público-pre
sente no Oitão. mesmo porque o calor era bastante forte e não se podia
esperar mais. assim mesmo tivemos certos de�taqu,el,. como a volta de
Gilberto na equipe do Industrial e Renato na equipe do Botatogo, No mars
foi um desfile dos melhores atletas de nossa ctdade, onde pontificou a

disciplina dentro do campo. somente lamentamos a expulsão do atleta Ja
ca do São Bernardo, por ofensas morais ao árbitro da partida, seudo es
ta a nota negativa do torneio.

Agora esperamos um campeonato com maior dlscíplna por parte
daa equipes parttcípautes, porq Q� não é fácll formar um campeonato des
tes, para um ou dois indisciplinados estragarem o andamento do mesmo.
A luta do interventor da LEO para organizar estes campeonatos é bss- ,

tante grande, portanto va�os colaborar para que tu�o ande da me!hor
maneira possível. A disciphna compete aos senhores diretores de equipes
-executarem dentro de seus plantéis ..

.

A VISO: O diretor do quadro de árbitros da LEC, avisa a08 se
nhores árbitros que todas as sextas-feiras, 8. partir _das 20 hora�, haverá
reuniões dos mesmos na sede da LEC, suas escaíações para os logos de
pendem de seu comparecimento nestas reuniões.

. Dia 2 de abril teremos na Serra do Lucindo, um torneio promo-
vido pelo São José, onde o mesmo receberá as faixas e troféu de campeão
do último torneio de verão, promovido pela LEC.

.

A 'Liga Bspertíva Canoinhense, está convidando todos os mem
bros que fazem parte de sua diretoria, para uma reunião a ser realtzada
terça-.!eira, dia 28 deste, afim de acertar os planos de trabalho neste bí

.

mestre, para a qual aguarda a presença de todos.

._._
•

_._
•

João Pe ro Ma8saneiro e �ailir
Julínskl, asüettea, solteiros, nà!u
raís dest Estado, ele, lavrador, re·
sidente e nascido em Imbuia, neste
Distrito os 04 de maio de 1959, fi
lho de P dro Massaneíro e Francis
ca Mach do Massaneíro; ela, domés
tica" na ida em Arroio Fundo aos
31 'de aio de 1958, filha de José
Julínski e Natalia do Prado Julinski.

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

Bela Vista do Toldo, 18 de março
de 1978.

LEOPOLDO PERElRA
Oficial do Registro Civil

Esclarecimento
Na edição do dia 11(03 deste semanário noticiei o seguinte: O

AREP goleou õ RIGE:)A E J, em seu campo, no b'lirro Aparecida. Para
m1m, que nl1 oportu!liJade assisti ao confl'Onto e v.er!fiquei qu� os uni
formes eram do RIGESA EC e ao solicitar a escalaçao da eqUipe a_um
cidadão no vestiário, fui informado que tratava-se de RIGESA EC e mais
ainda, jogou alguns atletas que pertenchm aquela agrem�acão, portanto.
está aí a razão daquera nota aqui publicada. Mas agora mformado, . fui
saber que tratava-se de um time formado por funcionários de um depar
tamento da RIGESA, Celulose, Papel e Embalagens Ltda. Portanto fica
aqui as minhas exeusas ao RlGESA EC por este lapso involuntário.

Sebastilão Greiri Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil do município, de
Major Vieira, Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Ca-
t

.

I� ��. arIna. ,1 � , � 'i

Faz saber que pretendem
casar:

Jullo Kasprzak e

ele, natural dest
em Craveiro - [talo
de j unho de 1951, I
domicilia.do s resi e

Edital

Clube de Caça, Tiro e

Pesca cMajor T. Vieira'

EDITAL I�
Assembléia eral Ordi ..

Encontram-se em Cartório, 2.° Oficio à Rua Vidal Ramos,
Edifício do Forurn, -pa serem devidBmente protestados os seguin-
tes Utulos:

DP n.o 4448, VeDC a em 0203.78, alor_Cr$ 1.621,0'0 (hum
mil seiscentos e vinte e u cruzeiros), emitida por Nutriunião
Iod. e Com. de Nutrimentos I ADim iii e Agro-Pecuária Ltda"
contra ARTHUR BOLOUAN.

DP ,0.° 1925/77, vencida
(hum mil e novecentos cruzeiro 1.,
& Cía. Ltda., contra JOÃO O I D

02.03.78, valor Cr$ 1.900,00
ida pO,r Basilio HUQlenhuk
LA.

Em cumprim
19.° do Caphul
Es tutos Saciai
cad todos os

nto ao artigo
VII de seus

Por não tElr sido po ivel enco rarO os referidos respon
sáveis, pelo, prese�te os in mo p9ra DO· azo de três (3) dias, a

contar da publicação de e JORNAL cOR,REIO DO NORTE,
virem pagar os meneio dos titulas, ou àar as razõee porque não
o fezem e ao mesmo t mpo no caso de não ser atendiaa esta

i'ntimsção, os notifico o competente protesto.
Canoinha8, 22 de março de 1978.

I

THERESINHA CARARO Oficial Maior

1 - e Contas

2 - Ehdção
berativo

3 - Constituição da D0V8 Di
retoria eleita pp.lo Conselho
Deliberativo.

4 Assuntos .de interesse geral
Cenoinhas, 21/março/1978-

A DIRETORIA



CORREIO DO NORTE 25.03.1978

Prefeitur
de

Municipal
noinhas

Aviso d
.

A Comissão de Líeítaç o da Prefeitura A
unicipal deCanolnhas, leva ao conhecim nto dos Intere sados que se

acha ab.e�t� a TOMADA DE PEÇO - Eül I' i

n.v 06/78 pa
ra «aqursiçao de .pneus», com prazo de trega das pro
postas até as quinze (15) hora do dia O (quatro) de abril
d? .corren�e .ano (04.04.7�), no G binete do ice Prefeito Mu
nícípal. Cópia do retendo Edita e matos s esclarecimentos
serão obtidos junto a referida C missão

Canoíuhas, 17 de março e 197,. 1

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Pre idente da Comissão

Prefeitura Municipal Canoinhas

ALVARÁ

o Setor de Tribut
avisa aos contribuintes de _

do pagamento dos mesmos agoraI

Canoinhas, U 1 de março de 1978'

FOTOCOPIAS EJ\OX
.

Serviço instantâneo e perfeito
ln alação moderníssima.

Procure no escritório de De y Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 - Ca

FILHO
- CIRURGIAO DE

Cf>NSULTebR,l€>:: Rua 12 de Setembro squina CGn1· travessa
15 de Novembro (pr:m o à Igreja Matriz,
ao lado da Assocíaçãs Co ercial).'
- Fone 22-0960 -

</',f ",lí'.í./ .•

,
.,

COZINHA

TOD

, fi. ,.

COMPONIVEIS

SCHINI

Prefeitura

Municipal
de Canoinhas

, Lei N. 1.423

1

Correio do Norte

Canoinhas, 14 de março de t978

Benedito Th. Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Material escolar e de,
escritório você encon-

tra na loja da

Impressora Ouro Verde

Leial Alsine! Divulgue!

130nitas - sofisticadas - -' auancadas
•

- úteis�

KOHLBECK & elA. LTDA.

enera
53 anos de atividades industriais

(continuação do número anterior)

Partindo para os automóveis com Opala e Chevett.

Em novembro de 1966, ínícíou-se o projeto Opala, carro de passa
geiros de tamanho médio e 4 portas, lançado a 19 de novembro de 19@8.
A versão 2 portas e o esportivo SS 6 cilindros foram lançados no Salão
do Automóvel de 1970.

Nesse ano, ocorreram novas ampliações na GMB. visando ao

lançamento do Chevette, um carro pequeno, moderno na sua engenharia
e totalmente projetado por computadores, com motor de 1.400 cm3 e 68 HP.
O investimento no projeto superou os 100 milhões de dólares e exigiu a

construção de" nova linha de montagem em São José dos Campos, com
mail de 145.000 m2. O Chevette ficou pronto e foi apresentado oficIalmen
te à Imprensa no dia 24 de abril de 1973. Em outubro a GMB lançava o

Opala SS 4 cilindros e a tronsmíssão automática para todos os modelos
Opala, tnelusíve o de 4. cilindros. Novembro de 1974: aparecem o Chevro
let Opala Oaravan, utilitário com o conforto do Opala 6t 1.950 dm3 de es

paço para. bagagem, e o luxuoso Chevrolet Comodoro, com direção hí
drá ullca, disponível também no Opala 6 cilindros.

Em setembro de 1975. a Imprensa conheceu o Campo d. Provas
da G�B onde foi lançada a linha Chevrolet 76 com destaque para o novo

Chevette Super' luxo. Durante o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 de
1976, surgiu o esportivo' Chevette GP, bem recebido sobretudo pelos jovens.

A 4. de fevereiro de 1976, foi entregue ao público o milionésimo
veículo fabricado pela GMS, A 26 de junho foi lançado o 1.0 caminhão
com motor Detroit Diesel Allison nacional, e a 25 de setembro, o novo
Comodoro 4 cilindros. Já foram produzidos também até hoje 1.800.000 re

frigeradores Frigidaire e 5.800.000 baterias Delco. A nova fábrica Deleo,
inaugurada a 21 de março de 1975 tem 10.947 m2 de área instalada. Mais
de US$ 8 milhões foram ali investidos em obras e equipamento, incluin
do-se avançado sistema de purítteação do ar ambiente.

(continua no próximo número)

No Departamento .-de -Veiculos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veiculos Ltda., você eDcontrará
para pronta entrega:

Marca Ano
Pick-ut: Cheorolet 4 cilindros 1!)77
Pick-up W illys 4 cilindros 1976
Fuscão 1500 1971
Fuscão 1500 /971
rasca 1300 1!)75
o» a S5 1976
Bra 'lia oerde 1!)77
Brasi 'a vermelha 1974
Brasili branca 1974
Maveric azul 1974
Maverick étde 1974

MICiUÉL PROCOPIAK COM. DE 'VEí,ULOS LIDA.
Concessionário General Motou do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289
-'

. Santa Catarina

Venha conhecer as ,vantagens e as condicões de pdgarnento ern

Auá Vidal Ramos, 1146 -,' Fone: 22-0536 -- Canoinhas-SC

Benedito 'I'her ézlo de Cerva
lho Netto, Prefeito Mu icipal
de Canoính ss, Estado de Santa
Catarina, fez saber qu s de a

cordo com o § 2.° do ar . 43 da
Lei Complementar n. '5 de
26-11-75, sanciono e p omulgo
a seguinte Lei:

Art. 1:0) Fica
der�xecutivo a

mutar com o s

drich, a área d seis entoa e

noventa e dois m tros quadra
dos (692 m2), sit à Avenida
Ivo de Aquino, n aírro In-
dustrial n.? 1, destín a cons-

trução de um Centro e Saúde,
pela COHAB, com i al área,
DO bairro do Campo Agua
Verde, distrito índus rial n.? 2"
adquirida pela Pref íturs, tsm
bêrn p1r permuta, da ��rm8
Zugman. \

Art. 2.°) A pra nte Laí en

trará em vigor n data de' sua
publicação, revoga as as dispo
sições em contrário.

Canoinhas

BASILiO HU & (IA., LTDA.
FORD I

19781948
Fazemos sempre melhor o rta em' veículos novos FQRD

e
. sados de qu quer marca.

DI ONIBILIDADES DA SE,MANA:

Camione�l Pick-up 1961 4x4 . cinza
Corcel �r 1976 - amarelo
Pick-up 1973 4x4 - verde
Ford F-IOO 1960 - azul
Rural 1969 - 4x4 - verde
Corcel cupê luxo 1973 - branco
Corcel cupê luxo 1975 - branco

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

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revísades, de boa procedência:
aos melhores preços da região.
Vj�jte-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024
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Ano XXXI

Poder Judiciário

Estado de Sanla Catarina

Sr. 'Presíâente.

Através do hebdomadário "Gazeta de Canoinhas" edição relativaao período de 9 a 15 de março, à página seis, e sob o título' "ATIVIDADESDA CAMARA DE VEREADORES", foi dada publicidade à requerimentoapresentado pela vereadora ,SELMA COUTINHO PIEC2;ARKA, para,
"Submeter a apreciação e aprovação dos senhores Edis a proposta

• de envi� de Ofício pela Câmara, �ao Exmo . Sr. Corregedor Geralda �ushça do Estado de Santa Catarina, no sentido de que o mes
mo mforme do porque não ter sido ainda realizado o Concurso para ? preenchimento do cargo de Tabelião, vago com a aposentadoria do Sr. .Agenor Vieira Corte, 2.10 Tabelião desta cidade aposentado há aproximadamente dois anos. Também no mesmo sentido, para o Concurso de Oficiais de Justiça e outfos cargos públicos vagos no município" (sic).
Mais tarde, no semanário local "Barriga Verde", edicão de dozedo corrente, à primeira página, na coluna denominada "O Foc�o" e com osub-título "Pergunda de Selma ao Corregedor", divulga-se o fato acimaaludido, afirmando o colunista ter sido o ofício, cuja remessa fôra requerida, aprovado pela E. Câmara, e através o qual pretende-se a obtenção deinformações quanto ao não preenchimento dos cargos vagos,
"no setor da Justiça de Canoinhas" (sic), enfatizando o colunista,"aguarda-se resposta" (v. ed. cit.).

Surpreendentemente, Excelência, somente através os jornais to
mamos conhecimento de tais fatos que muito interessam a administr�çãoda justiça na Comarca de Canoínhas, quando é sabido nosso esforço embem aparelhar o organismo, para melhor atendimento da comunidade.

Com efeito, não atinamos os motivos porque se pretende obter in
formes diretamente junto à E. Corregedoria Geral da Justiça, quando é notório que ao juiz incumbe representar o Poder Judiciário nas Comarcas do
interior, e a quem poderia ser dirigido o pedido de informações, o qual seria atendido de bom grado, mesmo por que as mesmas} se relacionam com
assunto referente à esta Comarca.

Não pretendemos com isto, é óbvio, provocar a obstrução do enca
minhamento do pedido, na forma pretendida, o que poderá ocorrer, posto
que não é nosso 'propósito, a intromissão em iniciativas, cuja solução com
pete ao Iegfslativo municipal. Entanto, o deslinde da dúvida suscitada pelacombativa vereadora, encontra resposta na legislação vigente, de ordem
constitucional, e de cuja- existência não poderia ela ignorar, posto que é a
ilustre edil, esclarecida, vigilante intransigente e de verborósidade Insopí-tãvel. . '

Entretanto, como a ninguém é lícito desconhecer existência de
dispositivo legal"..J!. sua ignorância a ninguém excusa, máxime em se tratando de dispositivo inserido na Constituição' Federal, estamos nos apressando em apresentar a resposta que a mesma aguarda, enunciando, inclusive,
o preceito de lei em que embassa a orientação que adotamos, ao

.

suspendermos a realização do concurso a que alude a .requerente daquele do
cumento.

Certo é, que até a presente data, não se realizou o concurso para
o preenchimento do cargo de tabelião do 2;0 ofício, vago com a aposentado_ria do Sr. Agenor Vieira Corte, para cujo preenchimento, entre outros
candidatos, está inscrita a Sra. Sônia Léa Coutinho Pieczarka Scopel, fi-Iha da consulente legisladora Selma Coutinho Pieczarka. .

Estamos a cumprir determinação de ordem Iegal contida no art.
206 parágrafo 2.10 da Emenda Constitucional n,? 7, de abril de�1977, que prol
be qualquer nomeação em caráter efetivo para as serventias não remune
radas pelos cofres públicos. Somente através lei complementar da inicia
tiva do Exmo. Sr. Presidente da República, cujas normas deverão ser ob
servadas pelos Estados, com a regulamentação da oficialização das serven
tias é que será viável a nomeação, a qual deverá ser precedida de concur
so, na hipótese das serventias atualmente vagas. Pelo menos, tal é a de
terminação do estatuto no parágrafo! .'0 da referida Emenda Constitu
cional.

A ilação óbvia e contundente, é a de que, não é possível a realiza
ção de concursos, enquanto não vigir a Lei Complementar. Os motivos de
-nâo ter entrado em vigência a mesma, escapam ao nosso conhecimento,
podendo o Ministério da Justiça talvez prestar tal esclarecimento.

Quanto a realização de concurso para preenchimento de cargo de '

oficial de Justiça, acredito que a requerente, não tenha procurado saber si
existe ou não vago algum. Aquele existente em decorrência da criação de
mais uma vara judicial para esta Comarca, não pode ser preenchido em
virtude de não ter esta, sido instalada, o que ocorrerá brevemente. Outros
cargos públicos não sabemos si os existe vagos.

No intúito de poupar à E. Corregedoria a prestação de informa
ções, as quais, acreditámos sejam as mesmas, é que nos propomos a forne
cê-Ias, o que fazemos na condição de 'representante do Poder Judiciário
nesta Comarca.

Rogamos a V. Excia., dar a publicidadê que se tornar necessária.
JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito

Ao Exmo.

Sr. Presidente da Câmara Municipal de Canoinhas-SC.

Canoinhas, 16 de março de 1978

. A t _- Ia ençao.
A CONSTRUTORA P CAT LTDA. está dando os

prédio de apartamentos do
rde", à Rua Felipe Schmidt
cidade.

sendo 20 apartamentos,
80 m2) e 4 Tipo C ...

São apartamentos co acabamento de luxo, azulejos
até o .teto, parquet nos pisos, erâmica vitrifieada e demais
acabamentos de primeira qu idade.

Urbanização completa e churrasqueiros externos.

NOTA$ ESPARSAS
peixada e churrasco de ca

brito, na fazenda do sr. Ni
valdo Crestaní, Baco, no dis
trito de Felipe Schmidt, tudo
correndo na melhor camara

dagem, sendo o assunto pri�
cipal, o inicio da. atual colheí
ta e os seus frutos, decor
rentes da grande estiagem em

nossa região.
x x x

A Liga Esportiva Canoí
nhense realizou domingo úl
timo o seu campeonato inicio
da primeira divisão de ama

dores, saindo campeão o C.A.
Industrial e Vice o Botafogo.

se preparando para uma nova
viagem a Brasílía, programada
para o inicio de abril próximo,
para vários contatos admínís.
tratívos, principalmente junto
ao MEC, Ministério de Educa
ção e Cultura, junto ao Mi
nistro Ney Braga, que vai se
desencompatibilizar, face a
sua escolha como futuro Go
vernador do vizinho Estado
do Paraná.

x x x

Bastante concorrido o a
nunciado Torneio de Pesca,
promoção do Clube de Caça
e Pesca Major Vieira, domin
go último, em Paula Pereira,
no rio Iguaçu, cujo resultado
estamos publicando na pre
sente edição.

A Prefeitura Municipal dis
tribuiu farto material escolar
à sua rede escolar e também
a alguns alunos da rede es
tadual.

x x x

Aconteceu movimentada e.;.

leíção no Sindicato dos Tra
balhadores de Indústria, com
duas chapas disputando e pre
ferêncta de seus associados,
eleição que iniciou na manhã
de sábado, somente findando
na tarde de 2a. feira. Feita a

apuração, que foi madrugada
a dentro, venceu a chapa en

cabeçada pelo sr. Pedro Gros
skopí, por larga margem.

x x x

O sr. Nery Gonçalves, pro
movido a sub-gerente a agên
cia do BB em Braço do Norte,
lá no sul do Estado, deverá
assumir suas novas funções,
segunda-feira.

x x x

A firma Procopiak amplian
do as instalações de sua fá
brica síta à rua Vidal Ramos.

x x x

Oldemar Musst Fi1ho, o po
pular Oldemarzinho, está pin
tando como novo campeão na
modalidade de Tiro ao Pombo.
Ainda domingo último, na vi
zinha cidade de Mafra, parti
cipando de uma competição
a respeito, obteve o primeiro
lugar, não errando nenhum
tiro, concorrendo na ocasião
famosos atiradores nacionais
e estrangeiros. Nossos cum

primentos.
x x x

Em formação aqui em Ca
noínhas de uma Associação
dos Médicos, reunindo' a clas
se também' estabelecida nos

municípios vizinhos de Três
Barras e Major Vieira.

x x x

Dia primeiro próximo, a
anunciada reunião de todas
as Associações Comercial e
Industrial do Estado, em nos
sa ·cidade.

x x x

A Cooperativa de Eletrifi
cação Rural do Planalto Nor
te Catarinense, com sede em
nossa cidade, reuniu-se sá
bado último nas dependências

r da Cooperativa 'de Mate, afim
de tratar de importantes as
suntos.

x x x

Sexta-feira, dia 17, gostosa

----I

O Setor Tributação da
Prefeitura icipal de Canoi-
nhas avis t dos os contri-
buintes Imp to Predial e

Terrrtora 1 Urba o, que os car

ectivos j estão prontos
devido pa amento, ven

cen a primeira rcela dia 31
do corrente e as subsequentes,
em 30 de· maio, 30 de agosto e a

última em 30 de novembro.

Censo Toráxico

x x x

O Prefeito Therézio Netto

.
SESI - Serviço Social da

Indústria - Departamento Re
gional de Santa Catarina -

'pôr intermédio de sua Agência'
local, está com uma unidade
volante destinada ao CENSO
TORAXICO, nesta c:idade, pres
tando seus serv-iços diretamen
te às Indústrias do Município.

Organizações Alessandra
VENDE

Casa 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 - Edifício Mariluz.
10 alqueires de terra, pinhal novo, madeira branca, todo cer

cado - preço Cri 120.000,00.
5 alqueir 8 de terra, a 8 km d&. cidade - preço Cri 100.0�0,00

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

Casa de alv narla, localizada na p ia de Camboriú. moblUada,
2 quartos, cozinha, B C, sala 8 varanda. erreno arborizado. Preço
Cr$ 100.000,00. Entrada r$ 40.000,00.

Gleba Rural me indo 31 aíquetz 8, com madeira em cima, er-
v.al com mais de 3.000 pé roouztndo, bcallzado nas proximidades da \

J Serra do Lucindo. Preço lJ 13.000,00 alqueire. Fácil mecanização.

I 10 alqueires, com ca em ó o estado, paiol, potreiro, pinheiro
, para corte, todo cercado, agu a, I nas proximidades, carroça, pare
lha de animais. Preço Cr$ 190.0 ),0 . Negócio de ocasião.

, Propriedade contendo c a de madeira, todo cercado, aguada,
paiol, boa terra de planta. Preç $ 120.000,00.

,./

CARROS US
- Brasüía, ano 1977, ótimo stado·. P eco Cr$ 58 MO,OO.
- Volks 1300, ano 1967, ót o estado. reço Cr$ t6.000,00.
,� Maverick, ano 1974, CD azul, único no, 28.000 km, aceita troca.
- Variant, ano 1971, co bege. motor nu o. Preço Cri 21.000,00.
- Volks 1300, ano t97, . cor vermelho. Pr co Cr$ 40.000,00.
-- Volks 1300-L 76 c !B.ooo km, - preço Cr$ 45.000,00, ótimo estado.
- Volks 1500, ano 970 - preço Cr$ 21.000,0

\

- F-tOO, carroce a de madeira, ano·1968.

- Pagam o melhor preço pelo seu carro usado
#I

Temos ótimos negócios. Visite-nos.

ORGANIZAÇÕES ALESSANDRA
Rua Major Vieira, 433 .... CANOINliAS � se

Cartaz do Cine Jubileu
Hoje às 20,30 horas - sensacional prog-rama duplo
1.0 frlrn-: '«O Pequeno Fugitivo»
2.° filme: «OS Assassinos Sanguinários do Kung-Fu))

, I

Amanhã, e

Criou um home

um filme de Walt Disney
duas sessões,' 19,30 e 21,30 horas

perfeito... r1ÍÍão alguma coisa aconteceu -

ória de Frankenstein))

68. feira, às 20,30 horas - máximo em artes marciais
-Nas Garras de Sbao 'n)) - co lor i jo

ATENÇÃO:- Colabore com o seu cine a, apresente a sua Carteira
de Estudante ou Identidade Militar

. -'

DOM GOS COELHO, especializado em Baterias,
AVISA aos a igos e fregueses, que doravante passará aten
der à rua C . Albuquerque, n. 16�'r defronte a garagem da
Empresa ReyrlÍdas, contando também com grande estoque de
Baterias e yaterial para reforma.

I


