
FACISC
Reunião com

.,. .

varias

pro'posições à
Autoridades 'Federais

Várias moções à autoridades do governo federal foram
aprova�a� na reurnao da Federação das Associações Comerciais eIndustríaís de SC, levada a efeito em Canoinhas no último sábado.O conclave contou com a presença de diversas delegações, representando grande parte dos municípios do 'Estado, além do deputadofederal ��oldo Carvalho, �eputado estadual Acácio Pereira) prefeito 'I'herézio de Carvalho, a quem foi atribuida a incumbência de
saud�r os participantes da reunião. A Associação Comercial de
C�nOlnhas tev� apr�v.ada proposição endereçada ao Ministro. dasMInas e Energia, sohcItando a ampliação dos benefícios concedidos
pela po�taria n.? 158 do ano passado e que concede uma redução de
50% (cincoenta por cento) nas tarifas de energia elétrica aos con
sumídores industriais de todo o país; nos períodos compreendidosentre 1. o de dezembro de 1977 à 30 de abril dé 1978 e 1. o de Ylu
vembro de 78 à 30 de abril de 1979. Por sua vez, a representaçãode Blumenau teve aprovada correspondência ao Ministro da Fa
zenda, Mário Simonsen, solicitando a reformulação da portaria de
número 75/,78, regulamentadora da Lei 6463/77 e encarecendo a ex

plicitação do conceito de comércio varejista para os efeitos da aluo,
dida portaria' e, cogitando inclusive, da prorrogação da aplicaçãoda n:edida. � .Associação Comercial de. Agrolândia teve aprovada
moçao ao presidente do Banco do Brasil, solicitando prorrogação,
em regime especial para os contratos firmados no ano passado, co
mo medida para evitar falências e grandes prejuízos para indús ..

trias do couro. A delegação de Mafra pleiteia ao Ministro da .Fa
zenda a redução e limitação das taxas e juros bancários; redução da
depósito compulsório bancário e reestruturação no sistema bancá
rio para evitar a transferência de lucros de empresas do setor não
financeiro para as do setor financeiro. Finalizando o encontro falou
o presidente da Associação Comercial de Canoinhas, Hilton Rítz
mann, agradecendo a presença dos participantes. A próxima reu
nião da FACISC será realizada em Junho na cidade de Brusque,
segundo deliberação do plenário.

EM BRASíLIA
,

Por sua vez o deputado Aroldo Carvalho, em pronuncia
mento feito da tribuna da Câmara Federal, na última quarta-feira,
reportou-se à reunião da FACISC em Canoinhas e dos temas apro
vados no encontro. Destacou sobremaneira o encaminhamento de
moção ao Ministro da Fazenda, que trata da lei 6463/77 e da porta
ria 75/78. Salientou o parlamentar canoinhense, que em outras
oportunidades voltará à analisar outras proposições aprovadas pela
FACISC e encaminhadas à autoridades do Governo Federal.

Moratória aos

Agricultores
:FPOLIS. - o deputado Antônio Pichetti �ARENA) fez Uln

reparo às correspondências que recebeu d.os pre�I��ntes do" BESC,
BRDE e BB relativo a um pedido seu - feito no InICIO do mes, tam
bém da tribuna da Assembléia Legislativa - no sentido de que
aquelas, entidades bancárias concedessem �oratória aos .ag�iculto:
res que: enfrentam sérios problemas devido a seca que atingiu toda
a região oeste de Santa Catarina.

;

Segundo o parlamentar, a resp?sta do� resporísá�eis p�l'
estes órgãos bancários foi um gesto muito gentIl, mas sua intenção
ao propor o pedido � feito em forma de telegrama -.' era realmen
te que fosse concedida a moratória para que os. agricultores P�?:s
sem se refazer dos prejuízos que enfrentam an�da.em consequen�
cia da longa estiagem. A intenção dos respons�vels pelos Ba�cos
de realizar primeiro um levantamento para depois tomarem as pro
.vidências cabíve'is 'em pouco vai resolver, frisou o parlamentar.
"Não há uma maneira racional de proceder o levantam,e�to �:r:(lJvi-

, dual, o que implicaria em tempo e despesas desnecess�rIas ja que
a providência, após a elaboraçao dos relatol':os, ch,egana total�e�
te extemporânea", afirmou. Segundo ele, sao mais de �m mIlh.ao
de habitantes os atingidos que perfazem cerca de 300 mil proprre
dades que tiveram suas safras afetadas. '

Lembrou o deputado Pichetti que visitou, a r:gi�? oeste

neste último final de semana e constatou que a .sítuação e ,gr�ve,
séria, quase desesperadora" já que não cho�Te, ha quase cem,,�Ias.
Citou, como exemplo, a recente reportagem feIt� por uma errnssora

de televisão mostrando as Cataratas do, Iguaçu q�ase totalmente

secas. Segundo ele, essa situação é também dos agncultor,es do Pa

raná, Santa Catarina e Rio Grand� do Sul onde o drama e geraL
Por isso mais uma vez apelou às autoridades do. setor pa�a

que concedam. a moratória porque "apenas dessa maneira estarao

cumprindo as diretrizes básicas que são a de atender ca�os de neces
.

"

,

lt :>" Disse ainda esperarsidade como a que enfrentam os agncu oreS .

". r
.

a correspondencla através
que chegue o reparo aos que enVIaram

. r " i'da Presidência da Casa pois "o drama que VIvem � grave, enfati-
zando que não é viável funcionários dos bancos citados IPe::corJ��
rem as 300 propriedades, levantando caso por caso. A so uçao, .r.I I
sou, é a moratária. .

Assinatura Anual: crs 200,000
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Hoje em Brasilia
, convenção da

ARENA
Figueiredo e Aureliano Chaves

�candidatos oficiais
Foram ultimados ontern

(sexta-feira), os preparativos
para a convenção nacional da
ARENA, que começa às 11 ho

ras, com discussão e' aprovação
do projeto de regimento inter
no, destinado à disciplinar o en-:

contra sendo ainda escolhidas as

comissões de trabalho. As 20 ho
ras de hoje a convenção será
oficialmente aberta pelo depu
tado Francelina Pereira, seguin
do-se a votação dos participan
tes, em número de 700 conven

cionais. A apuração dos votos e

a proclamação do resultado se

rão realizadas hoje mesmo. Sau
dando o candidato arenista, fa
lará o' deputado catarinense
Henrique Córdova, seguindo-se
o pronunciamento do general
Batista Figueiredo. � Paralela
mente à convenção, amanhã pe
la manhã (domingo) a direção
da ARENA promoverá encontro
dos presidentes' de diretórios
regionais, estudando a estraté
gia eleitoral e discussão de pro
váveis nomes aos governos es

taduais e candidatos à vagas se

natoriais.

VOTOS

Dos 700 convencionais are-
-

nistas, 14 terão direito a 3 votos
cada um, 87 deverão votar duas
vezes e os demais uma só vez,

São convencionais os membros
do Diretório Nacional, os depu-
tados federais e senadores, os

delegados - eleitos pelos diretó
rios regionais -. cada Estado
mandará à Brasília delegados
em dobro à sua representação
de deputados federais e senado·'
res. Os deput�dos e senadores
que são membros do Diretório
NacionaI e delegados escolhidos
pelos estados, terão direito a 3
votos.

.Inspeção
-

Com objetivo de efetuar
inspeção no 3. o Batalhão de,
Polícia Militar, esteve em Ca
noinhas na última quinta-feira,
o general Harry Sindorf, coman
dante da 5. a Brigada Militar,
sediada em Ponta Grossa. O
militar chegou à Canoinhas por
volta das 11 horas da. manhã,
foi recebido pelo comando local
do 3. o BPM, dialogou com ofi
ciais da unidade, assistiu de

monstrações dos soldados aqui
aquartelados, .

manteve contato
com o prefeito Therózio de Car
valho no gabinete do Chefe do
Executívo • Ontem pela manhã
deslocou-se até a cidade de Por
to União, com objetivo. de ins

pecionar a unidade militar lá
sediada.

Banco Central aprova
para construção
de Estocagem de

timo,
Central

,

empres-
da
SC

FPOLIS. - o Banco Mundial acaba de comunicar ao 13a
desc a aprovação do pedido de financiamento da ordem de 70,1 �i..
lhões de cruzeiros para a Central de Estocagem de Santa Catarina
S.A .. O investimento será realizado nó município de Itajaí, com
valor total de 90,4 milhões de cruzeiros.

O empreendimento permitirá a estocagem a frio de 40.,000 .

metros cúbicos de produtos, possibilitando a. concentração de' pro
dutos alimentícios, para exportação através do porto de São Fran
cisco do Sul.

Uma outra comunicação recebida pelo Badesc foi do Ban
co Central do Brasil é diz respeito à aprovação de um empréstimo

. de 252 milhões de cruzeiros destinados ao Terminal Graneleíro de,

São Francisco do Sul. Visa a aquisição de equipamentos comple
mentares às atividades a serem desenvolvidas naquele terminal.

A obra já recebeu um financiamento da ordem de 113,8 mi
Ihões de cruzeiros do Banco Central e outro da Caixa Econômica
Federal, tendo como agente repassador o Badesc .

Junta Comercial -firma ,Convênios com

·17
.

Associaoões Comerciais de se
O governador Konder Reis

presidiu na, Capital a solenida
de de assinatura de 17 convê
nios envolvendo a Junta Comer
cial do Estado de Santa Catari
na e associações comerciais de
17 municípios catarinenses. 0;5'
documentos firmados estabele
cem que serão repassados valo
res às entidades de classe dos

. empresários, visando facilitar ')

atendimento da execução do
serviço de registro do comércio
nos municípios atendidos, bem
como o fornecimento de espaço
físico, mobiliário e maquinário
para a instalação de um posto
de atendimento do registro do
comércio e fiscalização do ser

viço executado.

Os recursos financeiros se

rão liberados em doze parcelas
e serão beneficiadas com verba
de 54 mil cruzeiros as assocía-.
ções de Itaj aí, Joínville, Lages,
Chapecó e Blumenau. Caberão
às associações de Brusque, Caça
dor, Jaraguá do Sul, Canoínhas,
Tubarão, Criciúma, Joaçaba,
São Bento do Sul, Rio do Sul,
Concórdia, Videira e São Miguel
do Oeste a impdrtância de 42
mil cruzeiros. Os repasses to+.>
lizam a 'mportância de 774 mil
cruzeiros.

Após as assinaturas dos
convênios, falaram o presidente
da Junta Comerc:ial do Estado
de Santa Catarina, Sr. Arlindo
Francisco Phillipi, que se repor
tou à importância dos convênios
celebrados, e o secretário Se
bastião Netto Campos, da Indús
tria e Comércio, que destacou
as atividades que vêm sendo
desenvolv ida por aquela autar-·

quia, vinculada à sua pasta.

Ao encerrar a reunião rea

lizada no salão nobre do Palá
cio dos Despachos, o governador
Konder Reis destacou a alta
significação daquele ato para o

Governo do Estado, assinalan
do o esforço da sua administra
ção para corresponder ,à con-

fiança das necessidades e aspi
rações das classes produtoras
equipando convenientemente
da Junta Comercial do Estado.
Falou sobre as modificações in
troduzidas na estrutura da Se
cretaria da Jucesc para dar ao

colegiado da Junta todo o apoio,
todo suporte e elementos indis
pensáveis para que possa aten
der ao crescente desenvolvi
mento do setor terciário da eco·

nomia catarinense e possa cor

responder às necessidades do
progresso econômico do Estado.'

Estiveram presentes a sole
nidade o vice-governador Mar
cos Henrique Buechler, o secre
tário Sebastião Netto Campos I

os deputados Nelson Morro' e

Fioravante Massolini, o presi
dente da Jusesc, Sr . . Arlindo
Francisco Phillipi, o vice-presi
dente JO�tO\ Alfredo de Campos.'
Filho e o secretário da Junta Co '

mercial, Sr. Francisco Kaese-.
model, além de presidentes de
associações comerciais de Santa
Catarina.

Ind. de Madeiras
S. A.,Zaniolo

CGCMF/ri.? 83.187.294/0001-30

AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se a disposição dos·
senhores acionistas, na sede so

cial sita no Bairro Agua Verde,
Canoinhas, Santa Catarina, os

documentos a que se refere o ar

tigo 133, da Lei n .? 6404/76, re
lativos ao exercício social encer-
rado em 31 de Dezembro de

1977.

Canoinhas (SC), 29 de Mar
ço de 1978.

ALCíDIO ZANIOLO - Diretor
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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

t
1'1';

CONVOCAÇAO
i I "

Na conformidade do artigo 15.0 Capítulo V dos Estatutos

.

Sociais, flicar;: convocados os senhores �cionistas pa�a reunindo-se
, em Assembléia Geral Ordinária, no dia 22 de Abril de 1.978 às 16
horas nos escritórios da Sociedade, à Rua Princesa Izabel 574 em

Canoinhas-SC, deliberarem o seguinte:
'

'

ORDEM DO DIA

.,1.
o
- Discussão e aprovação do Balanço Geral, Demonstrativo

de Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Parecer do

I' I Conselho Físcal, relativos ao exercício social encerrado em

I
I 31 de Dezembro de 1977.

.

I 2. O) - Outros assuntos de interesse geral para a sociedade.

AVISO:

.

Acham-se a disposição dos senhores acionistas na sede

social, os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei 6.404 de

15 de Dezembro de 1. 976 .

Canoinhas (SC), 28 de Março de 1. 978.
.

'

ISABEL KOHLER FRIEDRICH - Diretor Presidente
C.P.F. -- 154.093.099-87

Fotocópias?
o Cartório do �egistro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

no Fortim, acaba de receber a mais �oderna "FOTOCÕPIA

D€>RA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples

de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

Dr. Marcelo Jacob Fuck
MÉDICO "

Especialização em Iparelho digestivo
(línica e (irur,ia

HORÁRJO: 10 às 12 horas 8 13,30 às 18,30 horas

Rua Major,Vieira, 846 (ao lado da Retífica Canoinhas)
Fone, 22-0734 - CANOINHAS '. se

�----------,------------------------------------�

No Departamento de Veículos Usados
de. Miguel Procopiak Vomércio de
'.

V'eículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

Marta

Pick-up W illys 4 cilindros
Cheuette

Opala 2 por tas
Opala 55
BTasilia oer de
Brasilia usrmelh s

Brasilia branca
Maverick azul
Mauerick uerde

Ano

1976
1974
1974
1976
1!)77
1974
1974
1974

1974

2

Frigorífico Canoinhas S. A.

FRICASA
DEMEC-RCA-200-47/77

CGCMF. 83.188.110/0001-56

EDITAL DE CONVOCA'ÇÁO

Ficam pelo presente, convocados todos os Senhores acio

nistas da empresa, para a Assembléia Geral Extraordinária, a rea

lizar-se no dia 15 de abril de 1978, às 10.00 horas, na sede da em

presa sita à Avenida Senador Ivo de Aquino 1330, para deliberarem,

sobre a seguinte
ORDEM DO DIA:

,

1. alteração do artigo 4. o dos Estatutos sociais;

2.' aumento do Capital social de Cr$ 14.080.000,00 para Cr$
22.300.000,00,medianté a .íncorporação da correção monetária do

ativo/imobilizado no valor de Cr$ 4.700.000,00 e homologação
do aumento autorizado pela AGEs. de 25/05/76 no valor de Cr$
520.000,00 e de 25/10/77 no valor de Cr$ 3.000.000,00.

Canoinhas, 21 de março de 1978.

AGENOR CHRISTOFOLI
Dir. Superintendente

1

ANTONINHO IAGHER
Dir. Gerente

REGISTRO CIVIL

EDITt\IS

,
••-<!

.....

i!'.

MIGUEL PROCOPIAK COM. DÊ VEitULOS LTDA.

,.

Concessionário fteneral Motor. do Brasil S. I.

Rua Major Vieira, 289

Caooinhas Santa Catarina

JACIRA EMILIA PAUL COR

R�A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co·

marca de Canoinbas, Estado de
Santa Catarina, fa1. saber que
pretendem casar:

VITOR LITS e IVANILDA
MOREIRA. Ele natural de Ser
ra das Mortes, deste Distrito,
nascido em 21 de maio de 1959,
operário, solteiro, domiciliado
em BarraMansa, desteDistrito,
filho de Carlos Lits e Davina
Massaneiro Lits. Ela natural
de Tamanduá, deste Distrito,
nascida em 15 de julho de 1954,
do lar, solteira, domiciliada
em Tamanduá, deste Distrito,
filha de Jesuino Moreira dOI
Santos e Maria Moreira dos
Santos.

LOURENÇO DE OLlVEIRA
e SEBASTIANA BUENO. Ele
natural de Gralía, Município
de Cánoinhas, nascido em 25
de-novembro de 1952, agri
cultor, solteiro, domiciliado em

Campo dos Buenos, deste Dis

trito, filho de Helena de Oli

veira, falecida. Ela natural de

Campo dos Buenos, deste Dis

trito, nascida em 20 de maio
de 1955, do lar, solteira, do
miciliada em Campo dos Bue-

,

nos, filha de Ernesto Bueno
e Tereza Gonçalves de Jesus.

Se alguém SOUbeI' de algum
Impedimento, oponha-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 2! de março de 1978

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juratnentaàa

_'
.

Atençãol
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 m2).
São apartamentos com acabamento de luxo, azulejos

até o teto, parquet nos pisos, cerâmica vítrifieada e demais

acabamentos de primeira qualidade.
-, I

Urbanização completa e churrasqueiros externos.

DOCUMENTO
EXTRAVIADO 3

OSMAR ZIPPERER, de

clara para os devidos fins

que extraviou sua Carteira
de Motorista Profissional.

A mesma fica sem efeito

por haver requerido 2a. via.
A DIRETORIA

,

COZINHAS COMPONíVEIS'

TODESCHINI
130nitas sofisticadas - auancadas

I
úteis,

& elA. LTDA.
Venha conhecer as vantagens e as condições de psgamento em

Rua Vidal Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 -- Canoinhas-SC

Comunicacão
,

O Jardim de Infância Santa Terezinha comu

nica que já dispõe de uma condução para levar e

trazer seu filho, aproveite e matricule-o hoje mesmo.

KOHLBECK
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Notícias de: Major Vieira
Escreveu: FRANCISCO KRISAN

EMPRESA IKARASCHI COMEMORA ANIVERSARIO
Numa festa que reuniu .

.

J Hikaraschi de Papanduva
mais ou mdenos 2 mil pessoas a Empresa

;.
de sua

í comemorou ia 1 o de abri] ma'
.

sarao e sua mstalação naquela cidade F'
.

,. ,
IS um anrver-

que marcará época na Histó
.

- . 01 se:r:n. d�VIQa uma grande festa
todas as altas autoridades da

rra O"?�quele Mumc�plO. Estavam presentes
Brasileiros . Vários oradore

regiao, e outras vmdas. de div�rsosl Estados
.

d '

s usaram a palavra e muito elogiaram a refe-rr a empresa que esta especializada em BATATA SEMENTE F' iduma grande churrascada c h d ' .

. 01 servI o

com a gostosa cervei a Br:hompan a o ?-e va.n.os prat?s típicos regado
Sr. Prefeito Claudid GadottTaR �e tMair°r VIeIra se flzer�m presentes o

cumprimenta o Sr Hikarasch' °d er? erka e este colunista. A coluna
, 1 e eseJa muita prosperidade .

PECUARISTA JOAO DE ALMEIDA
No decorrer da festa em Papanduva dia 1 o rltl ti hde conhecer o Senhor JOÃO ALMEIDA' _

.v u Imo rve a onra

de Almeida O s J
-

AI ida é
, irrnao do colunista Esmeraldino

P d
. r. oao mel a � um grande pecuarista no município de

ap�n uva, trata-se .de pessoa muito estimada naquele município O mesmo �z-me um c0!lvIte � I_r conhecer sua fazenda, prometo eu que assim
que .t�ver oporfurridade irei fazer a visita. Ao sr, JOAO ALMEIDA e seusfamilíares valos meus cumprimentos,

.

REUNIÃO Da E,'B. LUIZ DAVET

._ Healizou-se domingo último na Escola Básica Luiz Davet uma reu-
mao, ocasiao e� que o Prefe�to Municipal, fez a entrega das reformas efetuadas no. refendo estabelecimento Nesta reunião estavam presentes todos os pais de. al�nos, Professores � autoridades Municipais, Também na
mesma data. fOI feIt? � entrega de Iivros e material didático aos escolares,O sr. Prefeito Munícípal-usando da palavra, solicitou para que os alunos
colab_or�ssem com a Iimpeza do estabelecimento, e também pediu a inter
vençao Junto �o,s alunos para que não mais aconteça o que vinha aconte
cendo, C?� varros moleques que danificavam as instalações do referido
educandário. '

NOTAS DIVERSAS

,

A diretori.a do Sindic��o dos Trabalhadores Rurais de Major Viei
ra, .esta faz�ndo. diversas reumoes na sede e também no interior do Muni
cipio, conscientizando seus associados a respeito de diversos assuntos da
classe. '

,
,A Câ!ll�r� de V�readores na. sua última sessão escolheu suas li-

deranças partidárias, recamdo desta feita na pessoa do ilustre jovem verea
dor NEREU JOSÉ HENNING

I
'

A Câmara de Vereadores aprovou a lei autorizando o sr. Prefeito
Municipal fazer convênio com o governo do Estado para construção de
uma ponte de concreto armado sobre o Rio Banito na Estrada que liga a
sede do Município a localidade de Rio Claro,

'

Numa emenda na lei municipal n .

o 418, todas as pessoas que irão
construir casas na sede do município terão que requerer a referida licen
ça e construir no modelo PADRÃO da Prefeitura os infratores estão su

jeitos a uma multa de 3 salários mínimos. Ach�mos justa a atitude do
Executivo Municipal, pois se isto já houvesse acontecido a anos atrás não
haveria agora tantos problemas.

Quem encontra-se em tratamento de saúde em Curitiba é o colu
nista de Papanduva sr. ESMERALDINO DE ALMEIDA, ao qual desejo
breve restabelecimento para alegria sua e de seus familiares,

O senhor Prefeito Municipal, sempre atento ao desenvolvimento
do Município e querendo dar incentivo a suinocultura, nos próximos dias
fará uma reunião, com os interessados, na qual deverão estar presentes 05

diretores do Frigorífico Canoinhas SIA .

O time de laçadores do "CTG Lago Azul" participou domingo úl
timo de um rodeio crióulo em Campo do Tenente, Estado do Paraná.

Mais uma borracharia acaba de se instalar nesta cidade, trata-se
da Borracharia São Cristóvão, de propriedade do sr. ULISSE MACIEL.
Portanto os proprietários de, veículos tem mais uma pessoa especializada
em consertos de pneu em Major Vieira.

O que será que acontece com a Sociedade "28 de Junho"? O sr.

Presidente no dia de sua posse prometeu de imediato dar início a constru
ção do novo prédio, e até agora não estamos vendo nada d� concreto, Será
falta' de verbas." A pergunta fica em pauta. (A pedido),

ANIVERSARIOS
A coluna social registra com prazer esta semana os seguintes ani

versários: Hoje, dia 8, quem está de aniversário é a garotinha MARLI TE
RESINHA, filha do casal David e Helena Muchaloski, residente nesta ci
dade ,

Dia 9 estará colhendo mais um cravo no jardim de sua existência
o sr. Osvaldo Rodecz (nosso assinante) residente em Major Vieira.

Dia 10 é a vez do sr. João Dziedcek comemorar sua data natalí-
cia ,

Dia 14 aniversaria o nosso prezado amigo Gentil Krauss, do co

mércio local,
Dia 14 também aniversaria o sr. Augusto Papes, presidente da

Câmara Muincipal, e industrial, residente nesta cidade.

Ainda aniversaria dia 14 o sr. Miguel Veiga, 'de tradicional famí-
lia Major-vieirense .

,

.

Também aniversaria dia 14 o jovem Vitor Fernandes Neto; futu
, ro funcionário do BESC desta cidade,

A todos os aniversariantes a coluna envia sinceros parabéns,

Clube de Caça, ,Tiro e Pesca «Major Tornaz Vieira)'
com nova Diretoria

. Em 31-03-78 foi eleita a nova Diretoria do Clube de Caça,
I Tiro e Pesca "Major Tomaz Vieira" que ficou assim constituída:

Preside�te de Honra - Oldemar Mussi Filho;
Presidente - Antonio Jacob de Souza;
Vice Presidente - Waldemar Dambroski;
1 .

o Secretário _ Haroldo Allage;
2. () Secretário - Emilio Hany;,;
1. ° Tesoureiro _ Heinz Brands;
2.° Tesoureiro - Eurico TremI;
Presidente Conselho Fiscal _. Afonso Lüdke; ,

Presidente Conselho Técnico - Milton Humenhuk.

Acontecendo.....
Nas grandes crises de reno- ,. Realmente·uma 'fofura o

vação moral, quando a apatia ou moreninho de olhos muito ver

decadência ameaça dissolver um des que está sempre no coletívo.
povo ou uma raça, a virtude su- E as menininhas 1�ntando des
perior a todas, é a da íntcgrida- cobrir onde ele se esconde.
de do caráter, que permite vi
ver ou morrer por um ideal fe
cundo para o comum engrande
cimento.

E a melhor pedida para este
final de semana é sem dúvida
aparecer no. Clube, onde o. SGn1

de discotheque promete muito.
v, I' ,

a a xara .

Amanhã estará recebendo
os cumprimentos de seus amigos
e familiares o sr . Evaldo P. de
Carvalho Felic;idades.

Alberto. de Maio. tri-gamade
por aquela menininha que ele
não. quer dizer quem é, mas que
muita gente desconfia,

Estreando idade nova des-,
de o dia 7� Ivan Costa. A você
parabéns.

.

Nívea Andrade a fôfa IGi
rinha que está deixando. muitos
corações apaixonados. É isso. aí..

Hoje a noite Lucíene Zim
mer com toda a sua meiguice, es
tará recebendo seus amigos em

comemoração de seu aniversá
rio. Parabéns.

Nato. e Calica estiveram Co.

no.SCG na semana passada dei
xando. sempre mais contentes as
girls daqui.

Gê, um amor de menino
abalando o coração de certa
menininha. Vá em frente..

Geovana Seleme presente
entre nós na semana passada

.

b
'

sempre mudo. onita, trouxe de
Curitiba seu namorado, Os dois
juntos formando um parzinho
super-fôfo,

.

Quem vai dar um pulo até
Curitiba hoje é a Suli, junta
mente com o Caio que vai ma
tar as saudades da Viviane.

Bibo e Stela um parzlnho
muito. fôfo entre nós.

Renato Costa, partindo ago
ra para Brasília. Deixando a to
dos 'mL!itos saudosos. Volte
sempre.

Prefeitura Municipal de
Canoinhas

PORTARIA N o 23/78,
Benedito. 'I'herézio de Car
valho, Prefeito. Municipal
de Canoinhas, Estado. de
Santa Catarina, no. uso. de
suas atribuições legais, re

solve:

CONCEDER LICENÇA EM:
PRORROGAÇÃO DE ACÓRDO
COM O ART. 125 DA LEI N. o

1.149 DE 25/04/74
I ERNA N, MACHADO, Pa
drão P.E.1. 01, por mais noven
ta dias, a partir de 02/03/78,
conforme requerimento proto
colado sob n. o 278 de 28/02/78.

JANETE SANTOS PEREI
RA, Padrão P. E .1. 07, por mais
cento e vinte dias, a partir .de
06/03/78, conforme requerimen
to protocolado sob n .? 455 d=
03/04/78.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, em 05/04/78.
Benedito. Th. de Carvalho. Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registr.:.àa

e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio. Nabor Fuck
Diretor de Administração
V:ice Prefeito Municipal

, responsabilidade J.M. e C.

Olha que coisa mais. linda,
mais cheia de graça é ela que
passa, é o que os meninos dizem

quando Luciane Cador aparece
por aí.

Carminha e Sérgio. um par
zinho destaque muito. bonitinho,

Jaiminho, o fôfo que todos
conhecemos. agora namorando
com aquela moreninha.'

"Desde que nossa alma te
nha sempre CGm que se susten
tar no. seu íntimo, todos os ma ...

les que venham de fora não.
tem poder suficiente para pre
judicá-lo." .

o Clube do 'Sigilo estará
promovendo para o dia 2 de
maio próximo nos salões. da
S . B . O . um baile beneficente
onde se apresentará o conjunto
musical "Os Schiavini". Marque
presença.

Josiane sempre alegrando a

todos onde se encontra pelo seu

bom humor.

Luciane Pie, outro brotinho
sensacional contagiando GS me

ninos com sua meiguice.

Igor Peixoto um amigo de
todas as horas sempre cercado
pela menínanda ,

Um Opala marron trazendo.
dentro uma morena de GlhGS
v1erdes muito. apaixonada pelo.
Gaspar. Dá uma chance a ela.

Nato Tormena muito queri
do, um amigo com quem a gente
pode contar sempre.

Isabel Bossi aquela graça
de menina que todos conhecem,
sem dúvidas despertando. o. CG

ração. dos boys.

Tchau!

- Convite -

EDilAL
Encontram-se em Cartório, 2. o Ofício, à Rua VidaI Ramos,

Edifício do Forum, para serem devidamente protestados os se

guintes títulos:

DP N. ° 1. 73ô-F, vencida em 18.03.78, valor c-s 1. 688,00
(Hum mil, seiscentos e oitenta e oito cruzeírós), emitida por Socie
dade Industrial e Comercial Sicol SjA. Contra IVO FRANCISCO
PEREIRA.

�

, / DP N.? 8.085, vencida em 10.'03.78, valor Cr$. 1.613,2:1
(Hum mil, seiscentos e dezoito cruzeiros, e vinte centavos), emiti-

.

da por Mallon ,& Cia. Contra AVANIR DO AMARAN'fE. .:

DP N. ° 17.417-22, vencida em 28.02.78, valor Cr$ 2.200,00
(Dois mil, duzentos cruzeiros), emitida por Merhy Seleme & Cia.
Ltda. Contra JOÃO BATISTA PONTAROLO NETO. .

I

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 lrt-;:i
mação, os notifico do competente protesto,

Canoinhas, 06 de abril de 1978.

THERESINHA CARARO - Oficial Maior·

Convite..,Missa.
t �no de falecimento

Esposa e filhos do inesquecível
LOURIVALDO BURGARDT

ainda muito consternados com seu falecimento, convidam
. parentes e amigos para a Mi-ssa que farão celebrar em
sua memória dia 11, terça-feira, às 19 horas, na'r.Matriz
Cristo Rei.

�

Por mais este ato de fé e amizade desde já agradecem.

AgIadecirnento
Harry e Anamaria Seyfri ed, Alexandre e Lulsa

Szczerbowski, Elfriede lsphaír, netos e bisnetos_de

ANTÔNIO SCHELLENBERGER
J

agradecem sensibilizados '3 todos que os confortaram
no do oroso transe, ocorrido no dia 30 p. p. e, em espe
cial a dedicação e cuidados do Dr. Milton Moreno Corrêa
e do PastorGuenther Rueckert.

AVISO·

r

DOMINGOS COELHO, especializado em Baterias,
AVISA aos amigos e fregueses, que doravante passará aten
der à rua CeI. Albuquerque, n. 16rJ defronte a garagem da
Empresa Reunidas, contando também com grande estoque de
Baterias e material para reforma.
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RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas. � ; I

Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos à ap reciação de Vv. Sas., o Balanço Geral e a Demonstração da Conta Lucros e

Perdas, referente ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1977. Os dados em apreço, demonstram com exatidão e clareza a nossa situação eco

.nômica-Financeira, entretanto, estamos ao vosso inteiro dispor para qualq uer esclarecimento.

Canoinhas se., �15 de Janeiro de 1978.
A DIRETORIA

Balanco Geral encerrado em 31 de dezembro de 1977
I

PUBLICADO NO DIARIO'OFICIAL ··SC. N. o 10948 em 22-03-1978

ATIVO PASSIVO
DISPONíVEL NÃO EXIGíVEL

Caixa .. 5.000.0'00',00'112.639,11
119.756,78
164.937,37 397.333,26

Capital Social .. .. ..

Fundos:
Imposto Rendá .. .. .. .. .. .. ..

Exaustão Juros Diferidos .. .. ..

Reserva Legal .. .. .. .. .. ..

Cor. Monet. Depr. Ativo Imob.
Prov. Devedores Duvidosos
Aumento Capital .. .. ..

TCM s/Estoques .

Depreciações s/Imóveis .. ..

Depreciações s/Veículos .. .. ..

Deprec. s/Móveis e Utensíl. ..

Deprec. s/Máq . e Instalações
Deprec. s/Laboratório Eletr. ..

Manutenção Capital Giro .. ..

Depreciações s/F'erramentas .. .. .. 7.396.630',82

Bancos .

Títulos Vinculados Merc. Capitais

REALIZAVEL CURTO PRAZO
Fregueses .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4. 716 . 20'5,17

Dedução:
Títulos Descontados .. 1.360'.767,92
Tít. Cauc , Vinc. .. .. 1.278.268,0'0' 2.639.0'35,92
Acionistas Ct.a Particular .. .. ..

Contas de Movimento .. .. .. .. ..

Mercadorias .. .. .. .. .. .. .. .. ..

255.00'0',0'0'
50'2.343,84
153.381,47
91.922,66
143.139,18
18.577,39

528.50'5,31
89.395,67
55.130',86
29.590,52
47.665,55
1.867,50'

463.614,28
16.496,59 2.396.630',82

2.0'77.169,25

2.633,44
569.287,95

5.895.836,43 8.544.927,07

REALIZAVEL LONGO PRAZO
Florestamentos . 154.930',0'3

52.968,0'1 20'7.898,0'4Participações Societárias ..

IMOBILIZADO
Imóveis -

.

Correção Monetária ..

Móveis e Utensílios .. ..

Correção Monetária .. ..

Máquinas e Instalações ..

.Correção Monetária ..

Vejculos .; .. .. .. ..

Correção Monetária ..

EXIGíVEL CURTO PRAZO
Fornecedores .. .. .. .. .. 1. 915 .177,,14
Contas Movimento .. .. .. .. .. .. 1.218.923,19
Obrigações à Pagar ..... .. .. .. .. 333.649,62 3.467.749,95

1.40'5.918,10'
722.378,10 2.128.296,20'1
83.317,14
117.212,03

-

200.529,17

204.038,05
57.920,65 261. 958,70

140'.973,80
49.331,66 190.30'5,46

136.795,81
21. 357,86 158.153,67

95.743,32 3.0'34.986,52
t"

250'.00'0',0'0'
4.945,86 254.945,86

.. .. . . . . .. Cr$ 12.440.090,75
--

EXIGíVEL LONGO PRAZO
Contas Movimento .. .. .. 788.575,40'
Acionistas Conta Particular '.. .. 121.119,62

J

90'9,695,0'2 4.377.444,9,7

LUCROS E PERDAS
Lucro líquido verificado no exercício'
Transf. p/Fundo Manut. Capital Giro
Lucro à disposição Assembléia Geral 411.069,10'

Ferramentas ..

'

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

Correção Monetária .

Participações Societ. e/Inc. Fiscais

874.683,38
463.614,28

CONTASOOMPENSADAS
Ações em Caução .. .. .. •.

Mercadorias em Comodato .. .. .. ..

CONTAS COMPENSADAS
Comodantes .. .. .. .'. ..

Caução da Diretoria .. .. .. .. .. ..

4.945,86
250'.0'0'0,0'0' 254,945,36

TOTAL DO ATIVO .. TOTAL DO PASSIVO .. .. .. .. .. .. o-s 12.440.090,75

I

Demonstracão da Conta "Lucros e Perdas" em 31 de dezembro de 1977'I

DÉBITO
DESPESAS OPERACIONAIS:

Custos dos Produtos .. .. .. ..

Despesas Administrativas .. .. ..

Despesas Tributárias .. .. .. .. ..

Despesas Financeiras .. .. .. .. ..

Despesas Gerais .. .. .. .. .. ..

CRÉDITO

MERCADORIAS:
Vendas e transferências Mercadorias
Prestação de Serviços e outras Receitas

13.976.953,0'9
298.352,71 14.275.3O'5,8Q,

9.549.231,14
1.0'65.70'9,70'
641.767,96

1 .0'90.052,34
531.20'3,54 12.877 . 964,68

TRANSFER':f:NCIAS:
Fundo de Depreciações .. .'. ..'..

_ ,

Fundo de Reserva Legal .. " .. ..

Fundo Provisão Devedores Duvidosos
Fundo p/Imposto de Renda .. .. ..

Fundo Manutenção Capital de Giro ..

134.874,52
/50'.00'0',0'0
70.850',39
266.932;83
463.614,28 986.272,0'2

LUCROS E PERDAS:,
Lucro líquido verificado no exercício
Transf. p/Fundo Manuten. Cap. Giro

Lucro à Disp. da Assembléia Geral

874.683,38
463. 61�,28

411. 069,10

14.'275.305,80 SOMA
'

ces 14.275.3'05,80,SOMA .

ARNO COURT HOFFMANN
Diretor Presidente

SÉijGIO ARNO HOFFMANN
Tec. Contabilidade CRC. 5954

SÉRGIO ARNO HOFFMANN
Diretor

HARALD MIERS
Diretor

. /

Matriz - Canoinhas:.. Rua. Frei Menandro Kamps, .606 - Fone, 22-0294
Filial - Canoinhas: Rua Getúlio Vargas, 857 '_ Fones, 22-0661 e 22-0039

Filial - São Mateus -do Sul: Rua Ewaldo Gaensly, 167

_"'."

THArl�OH

Material Elétrico - Instalações Elétricas

AGRALE o mais barato

- Moto-serras - Eletro Domésticos - Tratores e Implementos Igrícolis
.'

e econômico fabricado no Brasil



CORREIO DO NORTZ

PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
P o R T A R I A N. o. 17/78

,

Benedit� Therézio de Carvalho. Netto, Prefeito Municipaldet .Cba:�lOInhlas, oEstado de Santa Catarina, no. uso. de suas
a rr uiçes egars resolve:, o,

CONTRATAR
Nos termos do. Artigo. I, Parágrafo I, Item III do Ato CDm Iementar

N. o 52 de 02/05/69
p

LENI DE A�MEIRA ROSSATO, para a função de Direto- I

, ra no G. E.M. Presidente Castelo Branco, 110 período de 01/03/78a 28/02/79 com vencimento mensal de Cr$ 1. 941,42 (Hum mil novecentos e quarenta e um cruzeiros e quarenta e dois centavos) .

. .::
LUIZA IVONE MACHADO, para a função de Auxiliar de

DIreçao� no G. E . �. Presidente Castelo Branco, na categoria de
Normalista, no período de 01/03/78 a 28/02/79.

RELINDE? T�R:EZINHA ARTNER, para a função de professora de Educação Físíca, no G. E . M. Presidente Castelo Bran-
co, na categoria de normalista, no período de 01/03/78 a 28/02/79.

TER�Z� LEONI B. PEREIRA, para a função de Oríen
tador� PedagogIca: no G. E . M. Presidente Castelo Branco, na ca
tegoria de Normalista, no ,período de 01/03/78 a 28/02/79. '

JUR�CI VILMA, 4RTNER, para reger a 4. a Série, no
G. E.IV!. Presidente Castelo Branco, na categoria de normalista
no período de 01/03/78 a 28/02/79.

- ,

.

VANÊSSA c;RISTINA PROHMANN, para reger a 4. a Sé-
rie, no G. E . M. Presidente Castelo Branco na categoria de norma-
Esta, no período de 01/03/78 a 28/02/79.

'
,

,.

TERESINHA �ANTANA TORQUATO, para reger a 3.a
Série, no G. E.M � Presidente Castelo Branco, na categoria de nor

malista, no período de 01/03/78 a 28/02/79.

� r .PAULA MARIA �AENSCH ,PIECZARKA, para reger a
3. Sene no G. E . M. Presidente Castelo Branco na categoria de
normalista, no período de 01/03/78 a 28/02/79.

'

,.

ESIVIERALDA DE FÁTIMA CORRÊA, para reger a 2. a

Sérde, no G.E.M. Presidente Castelo Branco na categoria de nor-
malista, no período de 01/03/78 a 28/02/79.' ,

TEREZA MATIOSKI, para reger a 1. a Série, no G.E.M.
'Presidente Castelo Branco, na categoria de normalista, no período
de 01/03/78 a 28/02/79.

'

WALQUIRIA THEODOROVITZ,' para reger a 1. a Série,
no G. E . M. Presidente Castelo Branco, na categoria de normalista,
no período de 01/03/78 a 28/02/79.

ORLI TEREZINHA DE OLIVEIRA, para a função de Au
xiliar de Direção, na Escola Jardim Esperança, na categoria de
normalista, no período de 01/03/78 a 28/02/79.

MIQUELINA SALETE KARVAT, para reger a 3.a Série,
na Escola Jardim Esperança, na categoria de normalista, no perío
do de 01/03/78 a 28/02/79.

MARLENE SANTOS DE LIMA, 'para reger a 2. a Série,
na Escola Jardim �sperança, na categoria de normalista, no perío
do de,Ol/03/78 a 28;02j79.

REGINA DE FÁTIMA LUIZA GAPSKI, para reger a 1.a
Série; na Escola Jardim Esperança, na categoria de normalista, no
período de 01/03/78 a 28/02/79.

ROSELI MARIA MEINERS, para reger a 1. � Série, na

Escola Jardim Esperança, na categoria de normalista, no período
de 01/03/78'a 28/02/79.

ANA RITA HAENSCH, para a função de Orientadora, na .

E. r. M. Alto da Tijuca, na categoria de normalista, no período de
01/03/78 a 28/02/79.

MARIA HERTA TADRA, para reger a 4. a Série, na

E. r. M. Alto da Tijuca, na categoria de normalista, no período de
01/03/78 a 28/02/79.

ELVIRA LIOÉRIA B. DOS SANTOS, para reger a L. a Sé
rie, na E. I. M. Alto da Tijuca, na categoria de normalista, no perío-
do de 01/03/78 a 28/02/79.

ROSELI METZGER LISBOA, para reger a 3. a Série, na

E. r. M. Alto da Tijuca, na categoria de normalista" no período de
01/03/78 a 28/02/79.

.

MARILU DOS SANTOS LIMA, para reger a 2. a Série,
na E. I . M. Alto d� Tijuca, na categoria de ginasiana, no período
de 20/03/78 a 28/02/79.

JUSSARA MARIA SANTOS, para reger uma classe no

Jardim de Infância Noêmia Rauen Romais, na categoria de norma-

lista, no período de 01/03/78 a 28/02/79.
.

ELIZABETH ZORE'K, para reger a 'I. a fi 2. a Séries, na

E. r.M. Arroios, na' categoria de normalista, no período de 01/03/78
a 28/02/79.

'

CIRLEY DOS SANTOS, para reger a 3. a e 4. a Séries, na
E. I.M. Arroios, na categoria de normalista no período de 01/03/78
R 28/02/79.

PAULO MACHADO, para reger duas classes em dois pe-
ríodos na E. 1.M. Campina do Ribeiro na categoria de não titula-

do, no período de 01/03/78 a 28/02/79.
.

MARILI POSTOL, para reger uma classe na E.1.M. Ca

pão do Erval, na categoria de normalista, no período de 01/03/78 a

28/02/79.
' ,

,

IRACI DE ALMEIDA NEVES, para reger uma classe na

E . I.M. Coxilhão da Paciência, na categoria de não titulada; no

período de 01/03/78 a 28/02/79.
'

SENHORINHA T. DOS ANJOS, para reger uma classe na

E . r.M: Entre Rios, na categoria de ginasiana, no período de ...

01/03/78 a 28/02/79.
MARA KOMOCHENA, para reger u;na classe na E.1.M.

Cachoeira, na categoria de ginasiana, no período de 01/03/78 a

28/02/79. " I
"

GRASELETE lVtOISSA, para reger uma classe na E.!.M. ITomasi, na categoria de ginasiana, no período de 01/03/78 a ...

28/02/79.
DAVINO SCHIESSEL, para reger uma classe na E.I.M.

Pinhalzinho, na categoria de não titulado, no período de 01/03/78
a, 28/02/79.

LUCILDA DE JESUS ALVES, para reger uma classe na

E . r.M.- Laranjeiras, na categoria de não titulada, no período de
01/03/78 a 28/0�/79.

ANA N. DOS SANTOS, para reger uma classe na E. I.M .

Cerrito, na categoria de não titulada, no período de 01/03/78 a

28/02/79.
INFANCIA NEPPEL, para reger urna classe na E.!.M.

Ipê, na categoria de não titulada, no período de 01/03/78 a ...

28/02/79.
JOÃO ATAIDES PEREIRA, para reger uma classe na

E . I.M. Ponte do Tamanduá, na categoria de não titulado, no pe ..

I

ríodo de 01/03/78 a 28/02/79.
ELAINE FRIEDRICH, para reger uma classe na E. I.M .

Rio' da Ilha, na categoria de ginasiana, no período de 01/03/78 a

28/02/79.
'

,

MARIA GENILDA W. BAUER, para reger uma classe
na E. I . M. Rio do Tigre, na categoria de não titulada, no período
de 01/03/78 a 28/02/79 .:

MARGARIDA J.V. DE ALMEIDA, para reger uma clas
se na E. I .M. Rio Pretinho, na categoria de gínasiana, no período'
de 01/03/78 a 28/02/79.

,
LEONOR K. SZABILESKI, para reger uma classe na

,

E. I. M. São Roque, na categoria de não titulada, no período de

01/03/78 a 28/02/79.
'

MARIA ANTONIA KUMINIK, para reger uma classe na

E . r. M. Salto da Água Verde, na categoria de ginasiana, no período
de 01/03/78 a 28/02/79.

ROMILDA KAMIENSKI, para reger uma classe na E. I.M:
Barra Mansa, na categoria de ginasiana, no período de 01/03/78 a

28/02/79. _

ANTONIO VIEIRA MACHADO, para reger uma classe
na E. I . M. Taquarizal, na categoria de não titulado, no período de
01/03/78 a 28/02/79.

MARIA IVONE ARTNER, para reger uma classe na ...

E. I.M. Fartura de Baixo, na categoria de normalista, no período'
de 01/03/78 a 28/02/79.

ROSELIS ARTNER, para reger uma classe na E.I M.
Fartura de Baixo, na categoria de normalista, no período de .,.

01/03/78. a 28/02/79.
TEREZINHA M. MACHADO, para reger uma classe na

E. I.M. Paiol Novo, na categoria de não titulada, no período de

01/03/78 à 28/02/79.
EDENIR MORANTI, para reger urna classe na E.1.M.

Rio da Veada, na categoria de ginasiano, no período de 01/03/78 a

28/02/79.
.

ROSELt DE FÁTIMA WOLF,. para reger uma classe na

E . I.M. Lageado, na categoria de não titulada, no período de ...

01/03/78 a 28/02/79.
'

SUELI MARCOLIN, para reger uma classe na Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas - APAE, na ca

tegoria de normalista, no período de 07/03/78 a 28/02/79.
ROSEMARY BAYESTORFF, para reger uma classe. na

E . B . E. Manoel da Silva Quadros, na categoria de normalista, no
período de 01/03/78 a 28/02/79.

MARLENE DOS SANTOS LIMA, para a função do Banco
do Livro, no período de 01/03/78 a 28/02/79 com vencimento men

sal de Cr$ 1.941,42 ( Hum mil, novecentos e' quarenta e um cruzei
ros e quarenta e dois centavos) .

CRISTIANE SABBAHG, para a função de Orientadora no

Posto Cultural, no período de 01/03/78 a 28/02/79; com vencimento
mensal de Cr$'l. 941,42 (Hum mil, novecentos e quarenta e um cru

zeiros e quarenta e dois centavos) .

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 30/03/78.
BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada no Departamento

Administrativc, na data supra.
FABIO NABOR FUCK
Vice-Prefeito Municipal

D E C R E TO N.D 17/78
Beneditó Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal

. de Canoinhas, de conformidade com o artigo 1. o da Lei
n.o 1418 de 27.01.78

DECRETA

Art. L. o - Fica suplementada, por conta do excesso de
arrecadação verificado no mês de março, na importância de Cr$
670.209,66, a seguinte dotação orçamentária.
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

.
'

3. O . O . 00 . -.Despesas Correntes
·3.1. 0.00 - Despesas de Custeio
3.1. 5 . 00 - Despesas de Exercícios Anteriores Cr$ 670.209,66

Art. 2. o - Revogando-se as disposições, em contrário, es

te Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Canoinhas, 04, de março de 1978 ..

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento
de Administração, na data supra.

FABIO NABOR FUC'K
Vice-Prefeito Municipal

PORTARIA N.D 20/78
Benedito. Therézio de Car
valho Netto, Prefeito. Muni
cipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso,
de suas atribuições Iegais,
resolve:

CONTRATAR

Nos termos do Artigo I, Pa
rágrafo. I, Item III do. Ato Com

plementar N.o 52 de 02/05/69.

JOANA WIPIESKI MEN
DES, para reger uma classe na

E.I.M. Valinhos, na categoria
de normalista, no período de ...
01/03/78 a 30/03/78, substituir
a titular,

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, em

03/04/78.
'

Benedito Th. de, Carvalho. Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
e publicada' no Departamento
Administrativo, na data supra.

'Fáb'io Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice-Prefeito Municipal

LEI Nóo 1.425 DE 30/03/78

AUTORIZA CONVÊNIO COM
A FUNDAÇÃO EDUCACIO
NAL DE SANTA CATARINA.

Benedito. Therézio de Car
valho. Netto, Prefeito Muni ..

cipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, faz saber
que a Câmara Municipal de.
cretou e eu sanciono a se

guinte
L E I :

Art. 1. o _" Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

firmar convênio com a Funda
ção Educacional de Santa Ca
tarina, para aquisição de 6 (seis)
vagas para a 2. a série do Curso
Técnico em Agropecuária no

Colégio Agrícola VidaI Ramos'
deste-Município no exercício de
1.978, aos alunos já beneficia
dos pela Lei n.? 1.347, de ...

12/01/1977.'
'

Art. 2. o _ O custo com 0

presente convênio, importará
em Cr$ 45.550)00 (quarenta 2

I

cinco mil, quinhentos e cin

quenta cruzeiros) pagas em

duas (2) parcelas, uma em mar

ço e outra em agosto, na soma

de Cr$ 22.275,00 (vinte e dois
mil duzentos e setenta e, cinco
cruzeiros) cada uma.

Art. 3. o _ Os alunos I

que
forem beneficiados ficarão obri
gados a prestar durante o perío
do de férias, serviços à munici
palidade relacionados às suas

especialidades junto aos agri
cultores do Município.

Art. 4. o _ A despesa decor,
rente com a presente Lei deve
rá correr por conta da dotaçã�
'própria ou ser aberto crédito es

pecial na época em que se fizer
necessário.

Art. 5. o _ Esta Lei entrará
em vigor na data de sua publi
cação,' revogadas as disposições
em contrário.

I
I I

I
Canoinhas, 30 de Março de

1. 978. '

Benedito Th. de Carvalho. Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e pu
blicada no Departamento Ad ..

ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice-Prefeito Municipal
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Bar� Restaurante '8 Churrascaria'
"GALO DE bURO"
fSPlto COrrido todolOS dias além das eSDeciali�ades da casa

Segunda: Canja e'virado de feijão à paulista
terça: Costela especial e rab s 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 esl�rá servindo. à La Carte com 35 pratos a sua disposição
Atende-se também pedidos de galinha. leitões, cabri
tos e carneiros assados e pratos especiais para festas
de aniversário, casamento, etc.

Bar, Restaurante e Chorras(aria «GALO DE OURO»
BAlaRO s10 CRISTÓVÃO - Agora sob Dova Direção

Organiz�ções Alessandra
. VEND�E

Aparta.mentos em camboriu nos Edifíci08 - Imperatriz e Mari
lu Financiáveis em Vários planos.

Terreno localizado n" Agua Verde, 1608 m2, preço CrI 35.000,00
Casa de madeira, localizada nas proximidades da nova rodo

viária com, terreno de 800 m2. Preço Cr$ 140.0UO,00
Casa de alvenaria, localizada na praia de Oamborlü, mobiliada;

2 quartos, cozinha, BWC, sala e varanda. Terreno arborizado. Preço'
Cr$ 100.000,00. Entrada Cr$ 40.000,08.

Gleba Rural medindo 31 alqueires, com madeira em cima, er
vai com mais de 3.000 pés proouztndo. localtzado nas proximidades da
Serra do Lueítido. Preço Gr$ 13.000,00 o alqueire. Fácll mecanização.

10 alqueires de terra a 7 km da cidade, preço Cr$ 20.000,00.
Ótimo para sitio '

.

6.alqueires de terra, localizados na margem daestra da Mafra
Canoinhas prõxímo a São João. Terreno todo destocado - Preço Cr$ 20

mil o alqueire.
15 alqueires de terra próximo a estrada Mafra-Canoinhas a

13 km da cidade - Ótimo para gado Preço do aluqeire Cr$ 20.000,00.
• 200 alqueires de terra para Reflorestamento - preço do alquei

re Cri 8.000,00 - município de Major Vieira
Vende terreno próximo a Escola Báslea Oabral, preço 45.000,00.
Aluga - Barracão para armazenagem no Centro da cidade

Aluguel Cr$ 1.500,00.

CARROS USADOS
-- Maverick, ano 1974, cor azul, único dono, 28,000 km, aceítaytroca.
- Opala Cupe ano 75 com 19 mil qutlometros - preço Cri 47.000,00

ótimo estado -

,

- Brastlíe. ano 75. cor vermelho escarlate' em ótimo' estado - preço
Cr$ 47.000,00. Aceita troca com carro de menor valor como parte
do negócio. .

- Fusca 1500 - ano 71 cor Branca em ótimo eatado preço Cr$, 44.000
- Camionete Ferd F. 100 - ano 75 - carroceria de madeira - preço

Cr$ 45.000 \

- Pusca - 1300 L ano 76 com 22 mil quilômetros .. cor amarelo preço
Cr' 45.000

I
- Fusca 1500 ano 71 cor azul preço 22 mil cruzeíros

- Pagamo,s O melhor preço pelo seu carro usado
Temos ótimos negócios. Visite-nos.

ORGANIZAÇÕES ALESSA'NDRA
Rua Major Vieira, 433 - CANOINliAS - se

Dra. Zoé Walkyria' Natividade Seleme
- CmURGIÃ DENTISTA -
- C'lC 005589159/DEP - '<,

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialíaação em Odontopediatria _

,
.

HORA MARCAI;>A - Praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
,

DR. ZENO AM,ARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULT<f>RI€>: Rua 12 de Setembro'- esquina com travessa
,I

1'5 de Novembro (próxíme à Igreja Matríz,
ao lado da Associação Comercial) .

.

- Fone 2,2·0960 -

Registro
NEREIDA C. OORTE, Otletal
do Registro Civil do 1. o Dístrí
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
easar-se:

José Soares de Lima e Maria das
Dores Honorio de Farias, ambos sol
teiros, domiciliados e residentes nes

,

ta cidade. "Ele operário, nascido em
.' Rodeio, Município de Papanduva,
deste Estado, em 3 de abril de 1957.
filho de Joaquím Soares de Lima e

Joaquina dos Santos Soares. Ela,
do lar, nascida em Rio da Pratínha,
Município de Monte Castelo, deste'
Estado, em 25 de [uího de 1959, fi
lha de Francisco Honorio de Farias
e Tereza Martins de Farias.

José Altair de Souza e Iraci de Je�
IUS. Castro, ambos solteiros, domici
liados e residentes em Rio da Areia
de Cima, neste Município. Ele lavra-

, dor, nascido em Bela Vista do Tol
do, deste Município, em 30 de abril
de 1958, filho de J oã o �aria de
Souza e Rosa Soares de Souza. Ela.
do lar, nascida em Rio da Areia,
deste Município em 30 de janeiro
de 1962, filha de Napoleão Castro e
Matilde de Lima Castro.

,

Três Barras sp�"t Clube
(om nova Diretoria

Comunicamos que foi eleita e em

possada a nova Diretoria do TRÊS
BARRAS'\SPORT CLUB, constituída
dos seguintes membros:

Presidente de Honra: Odilon Paz
da; Presidente: Elizio Alexandre de
Oliveira; Vice-Presidente, Rogério
Bastos; V' Secretário: Antonio Wil
son Wiese; 2.° Secretário: Alcides
Adriano de Oliveira; 1.0 'I'eseureíro:
Lineu Pacheco; 2.° Tesoureiro: Sa
muel David Ferreira; Diretor de
Disciplina: Waldemar Abner Bishop;
Diretor Social: Ione C. de Souza;·
Diretor Esportivo: Leocadío Ribeiro;
Diretor de Propaganda: Victor João
Braz; Supervisor Gerai: José Felicio
de Souza; Técnico: Ary Andrieyak;
Auxiliar Técnico: Sebastião Hilário
dos Santos; Conselho Fiscal: Adhe
mar Schurnacher, Edison Corrêa,
Félix Damaso da Silveira, Gebrael,
Boulos El-Kouba, Pedro Sauchuk,
Roberto A. Rosa e Emilio Haas
Guebert.

Aniversariantes da semana

Dia 08 " a sra. Ligia esp,
do sr. José A. Pereira Sobri»
nho; o menino João Eduardo
e a menina Marizela filhos do.
casal Maria de Lourdes e

João Delgad@ Florêncio.

Dia 09 - - o sr. Nivaldo
Rseder,' o [ouem Laércio Luiz
Butgardt; o menino Oswaldo
filho do sr, Armando Mülbauer.

Dia 10 - as sras, Maria esp,
do sr. Jacob Seleme, e Hilda
esp. do sr. Attonso Grosskopt,
o sr. Antonio Koller

Dia 12 - o ,sr, .�odesto Zs»
niolo; G) [ouem Helton Nacit
Seleme.

Dia 13 ... A 'sra. lvanilda
esp. tio sr .. Gustavo Prube.

Dia 14 - a uua. sra. Elmy
Moyer,' a srta, Antoninha Ber
nadete Mendes.

Nossos parabéns.

Certificado Extraviado
MILTON ZAGUINI declara

para os devidos fins que ex

traviou o Certificado de Re

gistro de Veículo n ,0 491948,
9.8 R - se, e demais documen
tos do Veículo, Chevrolet
Veraneio, ano 1974, placa
CA-1555, côr azul profundo.
Os mesmos ficam sem efei

to por haver requerido a se

gunda via. 1

Civil Editais-

AntoDi. de Almeida e ADita Ma
chado ambos solteiros, domiciliados
e residentes no Bairro São Cristó
vão, desta Comarca. Ele, lavrador,
"nascído nesta cidade em 2 de, se
tembro de 1948, fllho de Adolfo de
Almeida e Maria Iracema Carvalho
de Almeida. Ela, do lar, nascida em

Eneruzühada.; neste Município em

26 de julho de 1954, filha de dona
Rosalina ,Machado.
Laudemiro Borges Ferreira e Maria

Teonilda Ferreira de Souza, ambos
solteiros, domiciliados e residentes
em Paetêncía do Rufino, deste Mu

nicípio. Ele operário nascido e1!1
Paciência do Rufino, deste Muní
cípio em 18 de setembro de 1959,
filho' det Ozorio Borges Ferreira e

Maria Danira Munhoz. Ela, do lar,
nascida nesta cidade de Canoinhas,
em �3 de julho de 1957, filha. de
Waldemiro Ferreira de' Souza e

Bosa Champowski de Souza.

João Bigas e Dalila Carvalho de
Prado, ambos solteiros, domtclliados
e residentes em Rio dos Pardos,
deste Município. Ele, lavrador, nas

cido em Rio dos Pardos, deste Mu
nicípio em 15 de janeiro de 1949,
filho de Adão Bígas e Aniela Pru
sak Bigas. Ela, do lar, nascida em

'I'aquarísal, neste Município em 11
de abril de 1952, filha de Salvador
Carvalho do Prado e MarIa de Je
sus CaUstro.

Terezinha de Jesus Ribeiro, bralilei
ros, solteiros, domiciliados e 'resI
dentes neste Distrito; ele mecânico.
nascido em Santa Cecília-SC, a08
29 de maio de 1956, filho ..delAfODso
Rodrigues de �ouza e de Olga An
drade de SOUZB. Ela. brasileira, sol
teira, do lar, nascida em Paula Pe
reira-SC aos 28 de janeiro de :961,
filha de Josefa Ribeiro.

ErviDo Kuhn com Vitória N_rio,
brasileiros, solteiros, domíctllados e

residentes em Salto da Aguá Verde.
neste Distrito aos 3 de maio de
1956, filho de José Kuhn e de Jü-
.Iía Schelbauer Kuhn. Ela, do lar,
nascida em Salto do Agua Verde.
deste Distrito a08 28 de agosto de
1956, filha de Basílio Nazário e de
Bárbara Nazário.

Luiz Alceu Witt com ROliJeDe lou
za ·Pint!), brasileiros. solteiros, do
miciliados e residentes nesta. cida
de. Ele, escriturário, nascido em Oa
noinhas aos 5 de março de 1952.
filho de Ewaldo Wltt e de Djanyra
Runpf Witt. Ela, do lar, nascida em

Canoinhas aos 24 de julho de 1959,
filha de Juvencio de Souza Pinto e
de Olga soares Pinto.

Canoinhall, 5 de abril de 1978.

NEREIDA C. COB'l'E

Oficial do Registro CivilMoacir Rodrigues de Souza com

��_�da��,º_d�_� Escola�_do:'Planalto Norte Catarin�nse � 'U. P L O C

Aviso de Licitação
A Fundação das Escolas do PlanaI to Norte Catari

nense - FUNPLOC, leva ao conhecimento dos int'eressados
que se acha aberta a TOMADA DE PREÇOS, - Edi tal de Lici-
tação n_ 01/78, para a aquisição de equipamentos, mó-.
veis e utensilios, a fim de completar os equipamentos
e instalações necessário� à nova sede física da FUNPLOC,
com o prazo de entrega das propostas até às 14 horas do
dia 14 de abr iI de 1978, na Secretar ia . da FUNPLOC. à
Ru� Roberto Ehlke, s/n, em C�aoinhas·SC.

C6pias do referido Edital e maiores esclareci
mentos. serão obtidos junto à Secretaria da FUNPLOC,
no endereço acima referido ou através do telefone
22-0436, das 15 às lq e das 19 às 23 horas.

Canoinhas. em 07 de abril de 1978 1

DR. PAULO DEQU!CH - PreSidente

,S�perintendência Nacional do Abastecimento .. S O '-I j B

Portaria. Super N. 76, da 26/11/77.
\ .

o Superintendente da Superintendência Nacional do
Abastecimento (SUNAB), no uso de suas atribuições legais,

Considerando a necessidade de disciplinar a comer

cialização de chope claro- servido em COpGS ou qualquer ou-
tros recipientes; .

.

.

Considerando a autorização do Conselho Naoíonal do
Abastecimento (CONAB), de 22 de novembro de 1977,

, ,

RESOLVE

Art. 1.0 - Fixar, para todo o território nacíonal, os,
preços máximos de venda .do chope claro servido em copos
ou quaisquer outros recipientes, nos seguintes volumes:

. VOLUMES PREÇOS
Até 310 mi' CrI 5,00
De 311 IpI até 410 ml Cr$ 7,00

. , I ,.

Parágrafo Unico - Quando o chope for servido em.
recípíentés, cujos volumes forem diferentes dos referidos
neste artigo, os seus preços máximos de venda serão pro
porcionais ao

_

de 410 mI.
Art. 2.° - Os prç'ços/máximos de venda do chope

claro, servido em hotéis e similares, poderão ser acrescidos
de até 500/0 (Cinquenta por cento) sobre os preços tíxados
no artigo anterior.

Art. 3.0 - Ficam excluídas' das disposições desta Por
taria as associações e clubes de caráter desportivo e/ou re

creativo.
I Art. '4.0 - Os

..

estabelecimentos que servirem chope
claro Iíeám obrigados a afixar, em lugar visível e de fácil
leitura, em caracteres de, no mínimo, 2 (dois) centímetros
de altura, os volumes dos recipientes e respectivos preços
de venda; e os que operam com cardápio, deverão faz�-los
constar deste.

,

Art. 5.° - O descumprimento do disposto 'nesta Por-.
taria sujeitará os infratores às sanções previstas na Lei Del
gada n." '4,. de 26 de setembro de 1962, e demais cominações,
legais cabíveis.

Art.' 6.° - Esta Portaria entrará em vigor no dia 1.°
de dezembro de 1977 e será publicada no Diário Oficial da
União, revogadas as disposições em contrário.

RUBEM NOÉ WILKE Superintendente
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FOTOCÓPIAS X.EJ\OX
Serviç.o instantâneo e perfeito

Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Derby Carlos Ulhmann, na
Praça Lauro Müller, 251 - Canoinhas _ Santa Catarina

Artigos
Cristais

pI presentes
Prataria Inox-

•

asa
CHED IPBSC Rua Paula Perel!"ft,

Rua Vldal
..Ramos

Passeios: Lava:�j até 9 pessoas

No trabalhe: 1 tonelada de carga

Para i próxima aquisição· pense!I

«KOMBI
·MALLON & elA.

. (anoinhas - se

08-04-1978

Hospital
Santa Cruz
COCM' 83.192.096/0001-64

(onvocicáo
•

Convcco . os Senhores Asso
ciados do Hospital Santa Cruz,
para a Assembléia Geral Ordi
nária, a ser realizada n8S depen
dências do Hospital, no próximo
dia 10 d e abril de 1978, às
19,00 horas em 1.8 convocação
e às 20 horas em 2.8 convoca

ção, afim de tratar dos fH'guin
tes aasuntos:

1) • Apreciação do Balanço e

Re latér!o da Diretoria, te.

.ferente c exercício de 1977.

2) - Aprovação do Bals nço e

Relatório da Diretoria re

ferente o exercíclo de 1977.

:i) • Outros assuntos de interes-
se da Instituição. 1

Canoiohu, 10 de março de 1978

HOSPITAL SANTA CRUZ

Antonio Oleskovicz
. Presidente

CERTIFICADO

EXTRAVIADO
GONÇALO GARCIA AL�EIDA
declara para os devidos fins que
extraviou o Certificado de Pro

prredade do Ve ículo n.O 800625,
marca Jef'p Fw75, placa CAp2977,
chassis LA3APA63135, cor bege.
O mesmo fica sem efeito por

haver requerido 28. via. 3

Vende-se
Uma casa de madeira em

ótimo estado, localizada na

Rua Dona Francisca, no Al
to do Mussí, Bairro São
Cristóvão. Tratar com Nival
do Brey à Rua Mal. Deo
dóro D.o 404, Agua Verde,
ou no matadouro da Casa
Natal. 1

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

UNGER & elA. LTDA.
Telef.: Escrltôrío . 23-1770. Loja 23-2014

Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elétricas, Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentação de carga, serras circulares e taqueiras.

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

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

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA

DOS MOTORES "WEG".

Completa secção de vidros a preços diretos da fábrica.

. LOJA "UNGER.", a mais especializaia da região, em peças para locomóveis,

'caldeiras e maquinários Industríaís. Cabes de aço, pregos, parafusos de todas

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

em Geral.

INDÚSTRIA - COMÉRCIO

-25 1952/1977.

- EXPORTAÇAO

25

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

Representante em Canoinhas: WALDEMAR KNÜPPEL

Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 22-03�6 -- Canoinhas - Santa Catarina

,------------------------------------_1'·

Dr. Lincoln Simas
Médico especialista em crianças, comunica a população
de Oaneínhas e das cidades vizinhas, que já está aten

dendo no Hospital Santa Cruz e em seu consultório,

situado à praça Lauro Müller n,O 85, ao lado do IBDF.

Agora afendendo também pelo I P Ese

-

- Economize 8 valorize seu crédito.

Abra uma cODta popular na
.

Caixa Econômica Federal
8 pagoe com cheque.

Consertos de fanas, refarmas de móveis,
estofados e estofamentos de carros em

geral, é com

Edmundo Keiser
Rua Bernardo Olsen. 509 - Canoinhas

o T I C A CONFIAN�
Credenciada CRED-IPESC

Precisão e Qualidade
Laboratório Próprio

Praça Lauro Muller, 522 - Fone, 22-0316 - Canoinhas

. BASILIO HUMEHHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor

1948
FORD I

197830 4NOS
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.
. DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Camionete.Pick-up 1961 4x4 . cinza

Corcel GT 1976 - amarelo

Pick·up 1973 4x4 . verde

Ford F-IDO 1960 . azul

Rural 1969 - 4x4 . verde

Corcel cupê luxo 1973 . btanco

Corcel cupê luxo 1973 - vermelho

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

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



,

08 -04-78
N.o 1465
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I, PreFeitura Municipal de Três Barras
]111 _

LEI N o 435 DE 23 DE MAWÇO DE 1978

:1 DISPoE SOBRE A CRIAÇÃO DE CARGO CO]VIISSIONADOI OPILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras Es-II tado de Santa Catarina, I?-0. uso de suas atribuições', fa; saber !lue a Camara Municinal decretou, e eu sanciono aseguinte:
L E I:

_Art. 1.0 - Fic� criado no Departamento Municipal deEducação. o car�o de Diretor Escolar, com vencimento mensal deCr$ 2.oq9,00. (dOIS mil cru��Iros), com atribuicões iunto ao GrupoEscolar Guita Federmann no Km. 2 deste Município.
Art. 2.10 -_ A despesa decorrente com a presente Lei, será'custeada por dotação específica constante do oreamento vigente,

· _
Art. 3.10 - Esta, Lei .el}trará em vi�or na data de sua pu-blicacão, revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Três Barras(SC), 23.03.1978

ODILON PAZDA _ Prefeito Municipal
.. Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Ad-

(ffiInIstr�tIvo desta Prefeitura na data supra, e será publicada noJornal Correio do Norte" de Canoinhas-SC.
PAULO ADãO FRANK '_ Diretor Administrativo

LEI N.o 436 DE 23 DE MARÇO DE 1978
CRIA 'FUNÇôES GRATIFICADAS

ODILON PAZD,A, Prefeito Municipal de Três Barras, Es ..
'

tado de Santa Catarina, l!ó. uso de suas atribuições, faz saber !lue a Câmara Municipal decretou, e eu sanciono a
seauínte:

'

L E I:
Art. 1,. o -. Fícam criadas duas (2) Funções Gratificadas

(FÇ) na Secretaria �drp.I!listrativa da Câmara de Vereadores deTres Barras, com atribuícões a serem estabelecidas Dela Mesa Di-
retora deste Poder. '

o
Art. 2. o _ Para cada função .gratifiçada prevista no arti

§.?:O L qa presente LeI, fIC?- fixada a importância de Cr$, 2.000.00(dOIS mil cruzeiros) mensais.

,
Art. 3. °.r: A despesa decorrente com a presente, correrá

a conta da dotacâo _ Despesas Correntes - Custeio _ 3110.00 _Pessoal ?111. 01, 1129 _' Vencimentos e Vantagens Fixas. do orçamento VIgente, devendo ser suplernentada quando se fizer necessá
no.

· ' _
Art. 4. o - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicacão, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 23.03.1978

ODILON PAZDA _ Prefeito Municipal
.. .�sta Lei foi rcgístrada e publicada no Departamento Ad-

,mInlstr�tIvo desta Prefeitura na data supra, e será publicada noJornaI Correio do Norte" ,de ,Canoinhas-SC.
PAULO ADãO FRANK _ Diretor Administrativo

LEI N.o 437 DE 23 DE MARÇO DE 1978
FIXA NOVO VALOR PARA A FUNÇÃO GRATIFICADA

CONSTANTE NA LEI N.o 401 DE 25.04.1977
ODILON Pi\ZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, Estado de Santa Catarina, l!0. uso de suas atribuições, faz saber !lue a Camara Municipal decretou, e eu sanciono a
sezuínte:
L E I:

_ ��t. 1.0 _ A partir de 1.0 de março do corrente ano à Fun-
cao GratIfIcadq constante na Lei Municipal n .? 401. de 25 de abrilde .1977. passara � corresponder o valor de Cr$ 3.500,00 (tre:is mil ecuinhentos cruzeiros) mensais. "

,

"
Art. 2.0 _ A despesa decorrente com a presente Lei cor-

rera a conta da dotação 3110.00 _ Pessoal _ 3111.01-1129 - ·Ven··
CImentos e Vantagens Fixas, do Orçamento vigente devendo ser
suplementada quando se fizer necessário.

. ,

· _
Art. 3. o - Esta. Lei .entrará em vigor na data de sua pu-blicacão, revogadas' as disposicões em contrário.
Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 23.03.1978

ODILON PAZDA _ Prefeito Municipal
" Esta Lei foi rejrístrada e publicada no Departamento Ad-

minístrativo desta Prefeitura na data supra, e será publicada noJornal "Correio do Norte" de Canoinhas-SC.
PAULO ADãO FRANK _ Diretor Administrativo

Carf,B Z do Cine Jubileu
Hoje às 20,30 horas

Renato Aragão, Dedé Santana e Musum em

«O lrapal[;ão no Planalto dos Macacos»
- colorido - censura livre -

Amanhã, em três sessões, às 14 hs. em matinê e às 19,30 e 21,30 hs.
Renato Aragão e sua turma em

«O lrapal{)ão no Planalto dos t-tacacos«
- colorido - censura livre -

REPRISA 28. e 3a. feira, às 20,30 horas

46., 5a. e 6a. feira, às 20,30 horas

«Paixão e �Sombras»
- colorido - censura 18 anofil -

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

/

8. aUnidade de Coordenavão Regional
Secretaria da Educacãoj e üaltara
Unidade OperaciolH!1 de Ens-ino
Sub-Unidade de Ensino Supletivo
Vomissão V. de Exames Supletivos

ESPORT·ES
I O I T A -L 1.,01/78

Fixa o calendário de inseri

Ç02S e provas para os Exames

Supletiv JS de 1. o e 2. o Graus
para junho de 1978 e dá outras

providências:
O Pvesidcnte da Comissão

Central de Exames Supleti (JS

(COMCES) no uso das atribui
ções que lhe são conferidas pe- .

lo parágrafo único do Art. 8. o

da Portaria N. o 005/74 SEE de
06/05/74 que regulamenta a He
solução 04/74 do Conselho Es
tadual de Educação, torna pú-
blico:

'

1 _' As inscrições aos E)\,�·
mes Supletivos de 1. o e 2, o

Graus estarão abertas no perío
do de 03/04 a 17/04/78 e se�i�
realizadas nas Unidades de Co
ordenação Regional de Edu -::a

ção. O encerramento dar-se-a
nO,dia 17/04 às 18 horas.

2 _ Poderão inscrever-se
candidatos de ambos os se (OS

que preencham as seguintes
exigências:

_ Para 1. o Grau -_ 18 anos

completos ou a completar antes
de se submeterem à última prn
va.

A. BREY

IMAEA é derrotado 'pelo A�EP
o GE IMAZA foi surpreendido pelo bom futebol praticado pela

equipe do AREP, desde o princípio do jogo já se via. uma certa superiori
dade por parte da equipe do AREP que aos poucos la tomando conta da
meia cancha e demonstrando que não entrou no campeonato somente pa
ra participar e sim para chegar junto com os melhores da c�dade. A equi
pe do AREP foi homogênia em todo o desenrolar da partida, mas aSSIm

mesmo tenho destaque para três de seus atletas que, na verdade foram
os melhores jogadores em campo, o Eraldo que jogou na lateral direita;
Américo que no segundo tempo não derdeu uma jogada na zaga onde foi
a peça mais importante da defe�s�va do AREP. e Aderbal pela calma, que
teve para finalizar e marcar o UnICO tento do Jogo. O Imaza apesar dos
desfalques de Rubens e Tostã� �té que jogou bem, não dando muito espa
ço para que o AREP tivesse fácil acesso a sua area e teve uma chance in

crível de empatar, quando Palaor arrojou-se aos pés de Gilmar e segurou
a pelota neutralizando assim a oportunidade de empate por parte do
Imaza.

Com este resultado o AREP largou na :rente no campeonato da
cidade já que no outro jogo realizado em Marcílio Dias entre São 'Bernar
do e Botafogo houve empate de um tento, ve-se aí que o campeonato des
te ano será dos mais movimentados, já que as equipes se nivelam tecnica ..

mente. No campeonato de aspirantes tivemos estes resultados: No Ditão
Arep ° x Imaza 1 e em Marcílio Dias, São Bernardo 4 x Botafogo O.

SÚMULA DO JOGO
AREP 1 x G. E. IMAZA 0, local estádio municipal Ditão, dia 02/

04 gol de Aderbal aos 5 minutos do segundo tempo; cartão amarelo para
Amilton e Gilmar do Imaza por reclamação; as equipes formaram assim:
o AREP com, Palar, Eraldo, Dirceu, Américo e Derby, Paulinho Moacir) i

Orlando e Canário, Ingo, Aderbal e Milton (Celsâo) . O IMAZA com, Irã,
Souza Nenão Djair e Salgado, Evaldir, Wille e Amilton, Amauri, Gilmar
é Má;io (Ferpa). A arbitragem esteve a cargo de Nery Sardá, auxiliado
por João Maria Guimarães e Alceu Milbratz, com uma renda de Cr$ ...

1.550,00. No outro jogo da rodada em Marcílio Dias tivemos São Bernar
do 1 x 1 Botafogo, com renda de Cr$ 980,00. A próxima rodada marca pa ..

ra amanhã os seguintes jogos: No Ditão, INDUSTRIAL x BELA VISTA,
em 'Três Barras, TRÊS BARRAS x BOTAFOGO.

AMANHã TEREMOS A REALIZAIÇãO DOS TORNEIOS INíCIO

DO CAMPEONATO DO INTERIOR

Teremos amanhã a realização dos torneios início do campeonato
do interior com a participação de mais de 20 equipes distribuídas em três
chaves, serão realizados em Arroio Fundo, chave Benedito Therézio de
Carvalho; em Rio do Pinho, chave Oldemar Mussi; em Salto da Água Ver·
de, chave Acácio Pereira. Todos os torneios terão o seu início marcado
para as 9,00 horas da manhã, com 15 minutos de tolerância. As chaves es

tão assim distribuídas: Chave A, Acácio Pereira, em Salto da -Agua Verde,
1.0 Jogo: Ipiranga x Estrela Azul; 2.10 Jogo: Beira Rio x Pinho, 3.° Jogo:
Fricasa x Primavera; 4, o Jogo: G. E. Jardim Esperança x Vencedor da
1.a; 5.'0 Jogo: Vencedor da 2.a x Venc . da 3.a; 6.° Jogo: Venc , da 4.a x

Venc. da 5. a. Chave B. Benedito Therézio de Carvalho, em Arroio Fun
do, 1. ° Jogo: Flamengo x São José; 2.° Jogo: Major Vieira x Coríntians:
3.0 Jogo: Internacional x Vila Nova; 4,0 Jogo: Juventude x Santo Anto
nio; 5.'0 Jogo: Venc. da 1.a x Venc. da 2.a; 6.° Jogo: Vené. da 3.a x

Venc. da 4.a; 7 .. 0 Jogo: Venc. da 5.a x Venc. da 6.a. Chave C. Oldemar
Mussi, em Rio do Pinho; 1. ° Jego Caxias x Mirassol; 2, ° Jogo: Palmeiras
x Parado; 3.'0 Jogo: Icofrisa x Comercial; 4.° Jogo: Venc . da 2.a x Venc.
da 3,a; 5,'9 Jogo, Venc. da .l ." x Venc. da 4.a; 6.'0 Jogo: Venc. da 3.a x

Venc. da 5. a. Cada jogo terá a duração de 40 minutos, com (20) vinte
minutos em cada tempo, o, campeão e vice de cada chave irá disputar o

torneio dos campeões no estádio municipal no 'dia 1.° de maio, onde na

parte da tarde estará jogando uma seleção da L�C com uma equipe pro
fissional de nosso Estado. Na próxima edição traremos maiores detalhes
a este respeito.

Bolafogo mostrou serviço na entrega das faixas!
Dia 1.°, sábado, no Ginásio de Esportes "Santa Cruz", o alvi-ne

gro recebeu as faixas de Campeão dos Jogos de Férias, promovidos pela
CME. Na ocasião, estiveram participando como convidados o time de fu
tebol de Salão das "Lojas Susin", de Mafra, times A e B da "Consul" de
Joinville e a equipe de voleibol do Colégio Agrícola "Vidal. Ramos" de
Marcílio Dias.

Provando que não foi campeão por acaso, o BOTAFOGO na sua

noite de festa, derrotou as equipes do Colégio Agrícola, no volei no 3. o

set. A equipe de volei, formou com: Allage, Babico, Osmar, Ademar, Ne
ne e Robson. Derrotou 'pela contagem de 3x2, a equipe das Lojas Susin
de Mafra, com o time de Veteranos formado com Kalempa, Adilson, Si
mões e Guido Fuck, depois Coringa e Vicente. Nas disputas com as equi
pes da Consul o alvi-negro derrotou por 4x1 o time B, daquela empresa,
formando sua equipe com: Baltazer, Levi, Babico, Jair, Kolinha, depois
Walmor.

'

Na partida de fundo, uma das mais emocionantes já vistas, o ti
me A da Consul empatou com o BOTAFOGO no final do jogo, pela con

tagem de 2x2, depois de ter sofrido um verdadeiro massacre de técnica e

raça,
A equipe A do alvi-negro, campeã dos Jogos de Férias, esteve as

sim: Allage, Chavalla e Paulinho, Renato e Alceu. Após os jogos houve a

entrega das faixas, troféus e medalhas aos atletas e dirigentes,
Parabéns ao BOTAFOGO E. C. pela sua brilhante conquista e pa ..

,

rabéns para a CME pela promoção do torneio. '

Associacão Feminina de Combate ao cancer

Convida
A Associação Feminina de Combate ao Câncer comunica a

todas as interessadas de que a Campanha Prevenção ao Câncer Gi
necológico através do ônibus consultório, promoção da Secretaria
da Saúde estará em Canoínhas ,e Três Barras nos seguintes dias:

Dia 10-04-78 das 9 às 12 e das 14 às 18 hs. em Marcílio Dias
- Igreja.

Dia 11-04-78 das 9 às 12 e das 14 às 18 hs .-_ Campo D'Água
Verde - Igrej a .

'

EM TRÊS BARRAS
Dia 12-04-78 das 8 às 12 e das 14 às 18 hs .

- Ao lado da
Prefeitura Municipal.

Dia 13�04-78 das 8 às 12 hs. - Km. 2.

Dia 13-04-78 das 14 às 18 hs. _ Bairro São Cristóvão
Igreja.

PREVENIR 'É CURAR, não deixe sua saúde para depois.
,

Comprovante de paga
mento da taxa de inscrição que
será de Cr$ 35,00 por disciplina)
efetuada no BESC, em conta es-,

pecial ,do FEAESC.

Não se aceitará, em hipó h
se alguma, inscrição sem 'C::tr
teira de Identidade.

-, Para 2. o Grau _ 21 an JS

completos ou a completar' antes
de se submeterem à última pro
va.

A emancipação ou casamen
to não isenta o candidato dJS
Idades acima exigidas.

,Obs. Será nulo de pleno di
reito qualquer exame prestado
por candidato que, no dia da
última prova, não tiver atingi
do a idade mínima expressa cla
ramente no presente ítem.

3 _ No ato da inscrição o

candidato deverá apresentar os

documentos abaixo relaciona
dos:

Deverão ser originais:
Carteira de Identidade

Civil

Carteira de Estrangeiro
(modelo 19), no caso do can-U
dato ser estrangeiro, a q .ial
substituirá todos os outros rld
cumentos de Identidade.

_. Carteira de Identida .e
Militar (para militares)

Poderão ser fotocópias' au
tenticadas

_' Título de Eleitor

'- Quitação do Serviço ].\II i.
litar (para o sexo masculino:

Deverá apresentar ainda:

_ uma fotografia 3/4 (re
cente)

/

Censo, Toráxico
SESI - Serviço Social da

Indústria - Departamento Re
gional de Santa Catarina -

por intermédio de sua Agência
local, está com uma unidade
volante destinada ao CENSO
TORAXICO, nesta c:idade, pres
tando seus serviços direta-men
te às Indústrias do Município.


