
---: o candida�o à candidato ao governo estadual, Jorge
Ko:r:de� Bornhausen disse em Brasília, na última tença-feira, que
�ceIta::a qualquer nom� indicado pelo Presidente da República à
�u�essao de Kond�r !teIs_. Para Jorge, a pacificação partidária e a

u:udade da agrermaçao sao pontos fundamentais para à vitória are-
nísta nas eleições de novembro. '

,

.

- � IBDF deverá baixar portaria nos próximos dias, de
terminando ar�as par.a caça e pesca no país. Segundo, informações,
s?ment,e po�erao dedicar-se aos esporte, pescadores e caçadores fi-

, Iiados a entidades e clubes devidamente qualificados .

.

"

- Projeto de anistia não passou na comissão de justiça da

C�mar3. Federal. O relator, deputado Nunes Macedo, em parecer,
afirma que somen�e o Presidente da República poderá conceder' a
medida, aos punidos através de atos.

- Poluição, um problema no Rio Grande do Sul. Para

de�ermin�r estu�o� a respeito, esteve em Porto Alegre quarta e

qUI.nta-feIra, ? ��nIstr<: da Saúde, Almeida Machado. Segundo au
toridades sanitárias gauchas, uma mancha tóxica que atinge o lito
ral do Rio Grande, há mais de 11 dias está ocasionando a morte de
peixes, �ata�do an:�mais e intoxicando pessoas. Segundo as autori-'
dades, e a pior catastrofe que atinge o Rio Grande nos últimos
anos, abrangendo cerca de 200 quilômetros da orla marítima com

.

o município d� Sa�ta Vit�ria dos Palmares ,sendo o mais atin'gido.
�m .estudo n:InuclO�o esta sendo .realizado com a participação dli
técnicos paulistas, visando solucionar o mais rapidamente possível
o problema.

' .

�. O pre,sidente. d.e Portugal, Ramalho Nunes chega dia

�1 a? Brasil . F�ra uma vIsIt.a de cinco dias, ao país, principalmente
as CIdades de Sao Paulo e RIO, segundo informa a embaixada lusa,
Poderá avistar-se com o presidente Geisel em Brasília mas nada
existe, oficialmente.

.

'

, .

- "Uma abertura gradual está norteando a sucessão po··
Iítíca nos' estados, afirma em Brasília o assessor de imprensa da
presidência da República. Segundo ele, somente a partir da próxi
ma segunda-feira é que se começarão a conhecer os nomes dos fu
turos chefes de executivos estaduais. Para 'o assessor de imprensa,
a escolha dos governadores está sendo realizada praticamente por
um colegiado, já que está havendo uma participação de 'deputados,
senadores e autoridades estaduais. No entanto a palavra final ca

b.erá a� pr�sidente Geisel e ao futuro chefe da nação, general Ba
tista F'igueiredo. Em Santa Catarina tem se como definitiva a in

dicação de Jorge Bornhausen
�

para a sucessão do senhor 'Konder
Reis, que poderá vir a disputar uma das vagas senatoriais.

-,

- Magalhães Pinto não poderá concorrer à sucessão de
Geisel, nem pela ARENA e nem pelo MDB. A declaração perten
ce ao .advogado Marcos Veisen Netto, ex-delegado do MDB junto
à Justiça Eleitoral. Afirmou ele em declarações à imprensa cario
ca que os candidatos dos partidos são escolhidos em. convenções, o

"� que �ão aconteceu com Magalhães no tangente à ARENA., Por
outro lado, não há viabilidade jurídica de Magalhães candidatar
se pelo MDB, pois para tanto deveria ser filiado na oposição há
mais de dois an�s, segundo preceitua o código eleitoral

'Curso de Pós-8radDa�ão
em' Cauoinbas

Mestrado,' Pré:.Doutoral e Pós-Doutoral
Foi instalado em Canoinhas no' dia 18/03 pp" o Campus

avançado da Fundação de Sociologia e Política de São Paulo, -

(FESP), funcionando inicialmente no Salão da Comunidade Evan

gélica Luterana.

O Campus, COJ;Il reuniões semanais no sistema de seminá
I rio Panto-Iso-Crático Multidisciplinar Polivalente, visa dotar ti
rocínio e conteúdo especifico aos participantes formados em nível

superior, em qualquer área.:

Após aproximadamente 380 horas de participação poderá
o participante defender sua tese (mestrado, pré-doutoral ou' pós
doutoral) no Campus da Sede, em São Paulo, dentro de nove áreas
de concentração principais (além de 208 elencos suplementares)
1 - comunicação e expressão
2 - estudos sociais
3 - ciências sociais
4 - educação
5 - pesquisa
() - psicologia
í' - filosofia
g - administração
'9 _', antropologia'

'. Ressalta-se outrossim' que o Campus está aberto também a

pessoas realmente interessadas ,na instru��,? p.er�anente, não se�
do obrigatória a defesa de tese; 'e a frequencIa e c:cumulada, nao
existindo portanto prazos pré-fixados para conclusao.

As inscrições no limite de 10' vagas, serão aceitas até o dia

27 de abril de 1978, dando-se preferência_ aos candidatos inscritos

em ordem cronológica.
As inscrições e maiores informações poderão s�r o?tidas

com o. deão responsável do Campus, Sr � �arcos Wl!nderhch a Pra

Ga Lauro Müller, 522, Canoinhas (horarIO comercial) .

Canoinhas-SC
15/Abril/1978
,N. o 1.466

'

Ano XXXI

Assinatura Anual: crs 200,00 Número Avulso: Cr$ 5.00

, abertas inscrições para
Concurso Nacional de'
Ensino de' Redação
RIO '(AN) - Já estão aber

tas nas secretarias estaduais de

Educação as inscrições para o

2. o Concurso Nacional de Ensi
no de Redação" instituído pelo
Msnístérío da Educação e Cultu
ra. Poderão candidatar-se pro
fessores de 1. o e2. o graus de to
do o país, em efetivo exercício
da função.

'

Os trabalhos a serem apre
sentados deverão ser Um relato
das experiências no ensino de

redação, realizadas em salas de

aulas, em qualquer série dos
cursos de 1. o 'e 2. o 'graus. A
apresentação do trabalho deverá
'ser datilografada em espaço
dois, em papel tamanho ofício,
com o mínimo de 50 páginas de
vidamente numeradas. O candi
dato anexará ao texto trabalhos
reahzados por seus alunos.

Cada Estado organizará a

seleção dos três melhores tra
balhos.de 1.° 'e 2.0 graus e os

encaminhará ao Departamento
de Ensino Fundamental até 30
de setembro. Serão conferidos
aos candidatos classificados,

,

além de diploma especial, prê
mias de Cr$ 9Q. 000,00, Cr$ .....
45.000,00

-

e Cr$ 30.000,00 aos

1.0, 2.° e 3.° colocados'. O M'EC
oferecerá, ainda, prêmios de Cr$
15.000,00 aos candidatos classi
ficados em primeiro lugar nas

áreas de 1.0 e 2. o graus, em ca

da unidade da Federação.

Curso espeCial na Holanda
para Técnicos em

Administração MuniCipal
RIO - Abertas até 31 de

julho, no Instituto Brasileiro de
Administração ,Municipal, as

inscrições para o curso "Plane
jamento e Gestão dos Assenta
mentos Humanos" que será da-.
do em língua espanhola, na ci
dade de Haia, na Holanda, de 4
de outubro a 9 de novembro ,

incluindo viagens de estudo à
Alemanha e à Espanha, com o

patrocínio da lULA - "Interna
tional Uniorí of Local Adminis
tration" .

\

As inscrições são feitas me

diante a concessão de bolsas-de
estudo, com todas as despesas
pagas, incluindo viagem e esta
da. As bolsas, no Brasil, podem
ser obtidas nos escritórios das
Nações Unidas, através do Pro
j eto de Assistência Técnica da
ONU, ou diretamente com o Go
verno holandês, na Embaixada,
em Brasília, ou nos cansulados
existentes nos demais estados.

Os interessados devem re

gularizar sua inscrição no me

nor prazo de tempo possível, já
que o número de vagas para o

Brasil é limitado, preenchendo
formulários próprios da

'

lULA
no IBAM, na Rua Visconde Sil
va, 157, no Rio de Janeiro.

, \

nssa omena' em ao

Aos poucos e quasi que rapidamente, como tudo hoje em

dia, vamos galgando os degraus da vida. Estamos Já na primeira
. quinzena do mês de Abril.

Muitas datas com diversos significados ja festejamos.
Ainda, no dia tninta e um (31) de Março, próximo findo, foi reali
zada no Clube Canoinhense, pelas 20,30 horas, "uma sessão solene,
onde a Câmara Municipal de Canoinhas, se reuniu perante diver
sas autoridades e convidados, afim de 'outorgarem a dois distintos

cidadãos, Srs. Agenor Vieira Côrte e João Seleme, o título de "CI
DADÃOS CANOINHENSES".

Uma cerimônia simples, singela, mas belíssima, devido a

sua finalidade.

Sem dúvida um espetáculo comovente; quando os oradores
fizeram sua explanação sobre a vida dos dois homenageados, tan
to com referência ao convívio familiar, como na profissão ou pro
fissões que ambos exerceram, claramente notava-se no semblante
de cada pessoa presente" uma emoção fora do comum.

.

'

Para nós Serventuários da Justiça, a homenagem prestada
ao Sr. Agenor, encheu-nos de júbilo, razão o mesmo ter sido tam

bém um nosso colega. Permita Sr. Agenor, chamá-lo colega. Fa
zemos :isso com todo o respeito que seus. cabelos brancos inspiram,'
Sentimo-nos orgulhosos, pois sendo 6 sr. um ex-Serventuário da

Justiça, hoje, aposentado por merecimento, após quarenta e' três

(43) anos destinados à função de Tabelião, receber uma honraria
de tamanho gabarito, só poderíamos ficar alegres e felizes.

Ser Serventuário da Justiça é uma graça de Deus, pelo
menos J eu, pessoalmente acho, pois adoro trabalhar em Cartório.

/

Nos seus quarenta e três (43) anos de profissão muitas'

pessoas foram atendidas pelo senhor, tanto gente importante, como
os ma:is humildes, dando o senhor a estes, pois perante Deus so

mos todos iguais, maior atenção, tanto que até hoje, ainda ouvimos
a clássica pergunta: "onde é o Cartório do seu GENÔR?". É isso

aí, ser bom, estender a mão à todos, ouvir seus problemas, pro
curar ajudá-los a resolvê-los, na maneira mais prática e acima de
tudo demonstrar sempre um rosto alegre, embora muitas vezes, es

tejamos também com mil preocupações, pois somos humanos, temos
nossos problemas e sentimentos.'

'

Muito poderíamos falar à seu respeito, Sr. Agenor, devido
à sua dedicação quando no exercício da profíssão • No entanto, des
necessário se faz, pois é do. conhecimento de todos quantos habitam
nossa cidade e interior, seu amor à profissão que por vocação abra
çou.

Quiçá, possamos também chegar 'a trabalhar a quantidade
de anos que o senhor alcançou, pessoalmente duvido, pois nossa ge
ração é fraca, e com as correrias atuais, dificilmente conseguire
mos, pois nós já começamos a nos sentir cansados.

\ Antes de fazermos nossos cumprimentos finais ao Sr. Age-
nor, estendemos também nosso abraço amigo ao Sr. João Seleme
e familiares.

Seu Agenor, receba de. todos nós Serventuários da Justiça
é tcmbém dos Auxiliares, nosso abraço carinhoso e amigo, extensi
,vo à todos seus familiares, pelo grande título que acaba de receber.

Canoinhas, Abril de 1978.

IVANITA SCHIVINSKI
I

I
Pregadores Evangélicos reunidos el &anoinhas

'Com objetivo de um estudo sistemático da Bi'blia.
estão reunidos em Cano í nhas ,> desde :0 , úl timo dia ia.
32 alunos da Igreja Evangé Lí cá Assembléia de Deus ... O,
encontro que termina amanhã. tem por objetivo o estu
do sistemático da Bf bLí a , tendo por temas: A vida de
Cristo. O Evangélico Pessoal e os Atos do Espírito
Santo. - Segundo os professores Paulo Pio (EUA). re

sidente em Londrina, e João Jaime. de Pindamonhanga
ba (SP). o obj'et ivo fundamental do curso atualmente mi
nistrado é preparar os participantes para levar a pa
lavra de Cristo e os ensinamentos do Ev�ngelho «a to
das as criaturas�. Com uma solenidade na manhã de ho
j e. o curso termina hoj e. estando já programada nova

convenção para o per-Lodo de 4 a 9 de setellbro deste ano.

,

II
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,Indústria. e Comércio
Friedrich ,S.A. -

Otto
ICOFRISA

C. G.C.M.F. "83.188.797/0001-20

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO

.. �a conformidade do artigo 15.°, Capítulo V, dos Estatutos I
Sociais, ficam convocados os senhores acionistas para reunindo-se
em Assembléia Geral Ordinária, no dia 22 de Abril de +.978, às 1G

I

horas nos escritórios da Sociedade, à Rua Princesa Izabel 574, em
I

Canoinhas-SC, deliberarem o seguinte:
_

,l

P. M. multa

1. ° -- Discussão e aprovação do B lanço Geral, Demonstrativo
de Lucros e Perdas, Relatóri 'da Diretoria e Parecer do
Conselho Fiscal, relà 'vos ao xercícío social encerrado em
31 de Dezembro de 19 "

-

2.°) - Outros assuntos de inter e geral para a sociedade.

Acham-se a disposição serr ores acionistas na sede
social, os documentos a que se efere o Ar [go 133, da Lei 6.404 de
15 de Dezembro de 1. 976.

,

Canqinhas(SC), 28 d

ISABEL KOHLER FRI DRICH -- Diretor Presidente
C.P.F. __ ' 154.093.099-87

"
,

.

1 , • ,�

infratores
GRUPO 4 - Cr$ 82,00

DA-1440 -- CA-4220 -- CA-14t31
CA-4220 - CA-1110 - CA-0009
CA-2541 - DA-0272 - CA-1601
CA-3390 -' CQ-6319 -- CA-0580
CA-1607 -- AE-2642 -- CA-2949
CA-1923 -- CA-1461 -- DA-0242

ICA-1461 -- CA-2646 -- AQ-699í
CA-0471 "" "

__
1 Of)O

GRUPO 3 - Cr$ 122,00
CA-1461 -- DA-0242

FOTOCÓPIAS XEftOX

GRUPO 2 - Cr$ 164,00
I ):R-0530 - CA-2916 -_ CA-2060
CA-2541 - TR-0327 - MV-0157
CA-0358 - CA-0077 -- CA-4008
CA�3477 -- CA-3950 - DA-0350
CA-0580 - CA-2037 - AM-5tlC9
GR-0456 -- CA�0471

1

GRUPO 2 - Cr$ 285,00
CA-2984 - CA-2060 - CA-l11l)
CA-0077 - MV-0157 -- CA-(JL;:�
CA-0358 - CA-2720 -- CA-4803
AC-2223 - DA-0350 - CA:"1461
GR-0456 - CA-3119 ,-' CA-1�19
TR-0386 I

GRUPO 1 - Cr$ 408,00
CA-1461 - CA-2790 -- CA-16ul
DA-0242

GRUPO 1 - Cr$ 816,00
CA-2984 - CA-1923 - CA-146:t I

I

Serviço instantâneo e P��4:l
_ _�t ção modernissima.

Procure no escritório de Der Carlos Ulhmann na
- ,

Praça Lauro Müller, 251 - L
ainhas - Santa Catarina

.
,

DR. ZENO,
-- CffiURGIÃO DEN

C€>NSULTl>RIf> :

L FILHO

esquina com travessa

óximo à Igreja Matriz,
Comercial) .

GONÇALO GARCIA ALMEIDA
declar para os df vidas fins qu-
t xtraví O '[Cer tiftcado de Prr,- '

pr iedade do! e ículo D.O 800625,
marca Jef F-75, placa CA· 2977,
chassis 3\APA63135, cor bege.
O esmo' fica sem efeito por

hav- reque rtdo 2e. via. 2

DOCUMENTO
EX RAVIADO

I
ZIPPERER, de- I

clara

par�s
devidos fins I.

que extrav, u sua Carteira I

,de

M�tor. tá\,,�rofissional..
A m sma fica sem efeito

por ver requerido 2a. via.

Certificado�"extraviado
U':i..

, ,

UNGER & (I'A. LTDA.
�Ief.���ri����� LO� 23��PORTAÇAO
1952)1977 25

'INDÚSTRIA

25
Ind. de Talhas e Pontes "

s, Exaustores, Ciclones, carrinhos
para movimentação erras circulares e taqueiras.

Esquadrias "UNGER" - Janelas de cor " iasculantes, max , ar, portas, gra
des para muro, portas de rolo, gradeadas e po s de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS EM ALUMINIO - Portas simples e de correr, ja-

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

DISTR,IBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA
DOS MOTORES "WEG".

Completa seeçãe de vidros a preços diretos da fábrica.

LOJA "UN8Fm.", a mais especializada da região, em 'peças para locomóveis,
caldeiras e maquinários industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas
as bitolas. Canos e conexões para, água e pressão, fechaduras e ferramentas

em Geral.

Rua Des. �ost:� Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.
I

Representante em.Canoinhas: WALDEMAR KNÜPPEL

Rua Maj@r Víeíra.. 360 _ Fone, 2'2-03"36 __ Canoinhas - Santa Cata:rina

, 1 ,

Prefeitura Municipal
de C'anoinbas

LEI N.o 1.426 DE 10/04/78

AUTORIZA FIRMAR
CONVÊNIO COM O

GOVÊRNO DO ESTADO

Benedito. 'I'herézio de Car
valho Netto, Prefeito. Muni
cipal de CanO'inhas, Estado
de Santa Catarina, faz saber

que a Câmara Municipal de
cretou e eu sanciono a se

guinte '

L E I :

entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

,

,Canoinhas, 10 de abril de
1. 978.

Benedito. Th. de Carvalho. Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e pu
blicada no Departamento Admi

nistrativo, na data supra.
Fábio NabO'r Fuclk

Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

Art. 1. °

.--�.
ca o Chefe do

Poder Executivo autorizado a

firmar convênio c {TI � Governo
do Estado de Sant� Catarina,
através da Secretariãxdos Trans
portes e Obras, para � constru

ção de uma ponte de concreto,
com vinte metros de va' no Ri o

Paciência, na localidade e Pa
ciência dos Neves, neste
cípio.

Art. 2. ° - A presente ei I
entrará em vigor na data de a Ipublicação, revogadas as dispa -

I
'

sições em contrário.

Canoinhas, 10 de abril de
1. 978. l

Benedito. Th. de Carvalho. Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e P -

Iblicada no Departamento Ad i

nistrativo, na data supra.

LEI N.o 1.42 DE 10/04/78
AUTORI PARCELAR

ÉBITO

Bened' O' 'I'herézio de Car
valho etto, Prefeito. Muni.
cipa de Canoinhas, Estado.
de anta Catarina, faz saber

q a Câmara Municipal de
c etou e eu sanciono. a se-

uinte

2

L E I :

Artigo 1. ° -- Fica o Chefe
o Poder Executivo autorizado

a parcelar o pagamento de dé-
bitos junto a Centrais Elétricas
e Santa Catarina S.C. CE

U SC, num montante de Cr$ ...
49 .744,33 (Quatrocentos e no

ve ta e cinco. mil setecentos '3

qua enta e quau , cruzeiros e

trint e três centavos), referen-
te a ébitos dos anos de 1977 e

'1978, ividido em trinta e seis

parcela mensais, vinculadas ao

ICM. \

Artigo 2. ° - As despesas
decorrentes do artigo anterior,
comprendendo, o pl'lncl'pC4�,
ros e correção monetária, corre
rão por conta de dotação orça
mentária específica.

Artigo 3 � ° - Esta Lei en- '

trará em vigor na data. de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Canoinhas, 10 de abril de
1. 978.

Fábio Nabor Fucik
Diretor de

Administrr:rç
o

Vice Prefeito Munici 1

LEI N.o 1.427 DE 10/ 4/78

ELEVA SUBVEtNAOBenedito. Therézi de Car-
I

valho. Netto, Pre� ito Muni� I
cipal de Canoinlias, Estado.
de Santa Cataríría, faz saber
que a Câmara unicipal de
cretou e eu s

guinte

Benedito. Th. de Carvalho. Netto.
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e pu
bl:icada no Departamento Admi

nistrativo, na data supra.

Fábio. Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

L Ef :

Art. 1. ° -- ,Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

elevar a subvenção do Lar de
Jesus para vinte quatro mil cru
zeiros (Cr$ 24.000,00) anual,
cuja despesa dorrerá a conta da
dotação 3.000-3-2-000 e 3 21 00,
podendo ser suplementada na

época oportuna por decreto.
Art. 2. ° - A presente Lei

no Fórum, acaba de re e r a mais moderna "FOTOCOPIA

DORA" Automática qu 1 a fotocópia dupla face e simples
de qualquer doe

Em apena 5 segundos
----,_ ---------_.:-_-----------

Fo
o Cartório do Registro de Nereida C. Côrte, instalado

Economize e 11 lorize seu crédito.

Abra uma 8nta, popular· na

Caixa Eco o ica Federal
e pague com cheque.

/



* Para mim, o verdadeira
patrício de uma cidade é

quem tem terra para produzi!
frutos, sepulcro de família

..-----=------...-...-���;.;====�_l\ ' 'para honrar, lares pa',a de»
&

d6W' •• ten er e antepassados para
imitar, os quais no transcur
so dos anos, enriqueceram a

pátria com indústria ou enal
teceram com a virtude, cotii o
talento, ou ii protegendo com
o seu sangue.
* O melhor de tudo nesta

noite é aparecer na boa.
tinha do Clube e se divertir
pra valer. Vá lá.

'

'* É uma graça: Pedro e

Soraia andando de mãos
dadas agora.
Parabéns.
*

I '

Encont a-s� em Cart6rio. 2.0 Ofício a Rua Vidal
Ramos � Edi fíci do Forum , para ser devidamente pro.

tes�ado o segu te título:

2/4, enc ida em 20.03.78. valor Cr$
4.5'05.00 (quatro LI u-í nhen t o s e cinco cruzeiros),
emi t-í da por Gernian e.r t en Comércio e Indústr ia Ltda.
Contra GILBERTO NA LSKI.

Por não ter 'i o possível encontrar o referido

re�ponsáve�. pel

pres�.
te intimo -? p�ra 'no prazo de

tres (3) d
í

as , a cont r da pub l
í

cacã o deste Jornal
Correio do N te', vir rgar o mencionado tí tu lo , ou

dar as razõ porque não\o faz e ao mesmo tempo no caso

de não ser tendida esta intimação. o�notifico do com

petente p� testo.

Cano í

nhas , 12 de abril de 1978:

THERESINHA CARARO - Ofcial Miior

, 15-04-78
N° 1466

Ano XXXI

EMBRAPA
Brasileira Pesquisa Agrop�(uária

Exigência
a) Idade

b)
c)

anos;

N

ridad� minima de 1.° ciclo ou equivalente;
Nao equer expar iências ant ar ior no ramo de trabalho '.

Inscrições' e entrega de curriculum vi tas ou

.

vante de escolaridade, na gerência Local de Ca-
D01n ,as. situado a Rodov í aBk - 280 km 3 - Bairro' A
gua Verde, em horário comercial.

Cano
í

nhas , 10 de abril de 1978
A GERÊNCIA'

,

'./

Edital

Cacf,az do Çine Jubileu
Hoje às 20,30.horas, sensacional programa duplo:

.
'

L' fUme: «O, SUPER PAI) .. Comédia de Walt Disney
2.° filme:

'

ee O . VIOLENTO » - Ação com Charles Bronson
A anhã, ás 14 horas, em matínê:

,
« O Super ai»

3s. 4a. e 5a.\Xeira, às 20,30 horas

V a Fischer e Betty Mendes, em:

« AS DELicIA.S DA VIDA)
colorid - censura 18 anOfl - a comédia tentação

ira, às 20,30 horas, mais um grande sucesso do
imortal cantor JOSÉ MENDES

.I «_P__Á_R__A__-P-E--D-R-.-O--»----�--�I
A partir de 6a.

Dr. M a r C I o 'J d C o b Fuck
MÉDICO

em aparelh () digestivo
e

I

Cirur,ia
às 18,30 horasHORÁRIO: 10 às

Rua Major Vieira, 8 ô (ao lado da Retífica Canoinhas)
Fone, 22-'0734 - CANOINHAS .. se

/

Acontecendo .....
olhos azuis, lindo mesmo,
mas ... comtrromettdo,

* Joca, loca, JOC1l, é o que
ii cubrç a de urna Lourinha

muito tora vive a pensar.
Realmente é uma pena que
ele não note isso, e nem ela.

* Quem anda muito sumi
da ultimamente é a' Sil

mata Tsbalipa.
Apareça mais, pede", os

boys.
* E os piazinhos do Porto

prestigiando, nossos sa
bados, e ameninada gostan
fio muito disso.

* Ma1cos LVurara presente
entre nós na semana pas

sads, cada oez mais foto.
Pelo menos uma vez na * E o Cláudio aparecendo'
vida, com os cabelos curtos sem-
Cortar " cabelo, pintá-lo pre mais bonitinhos.

de outra cor; nê Caro, I * Célia Teod, um brotinho
Ir na boate, encher-se de que é sempre motive de

coragem e convidar o csrinhs . alegria onde se encontra, es
mais charmoso pa'iQ dançar,
entrem nessa menines.

Participar como caloura
di)' um programa de auditório
e cantando frenéticas, né Lei
la e Mària.
-

I Sair debaixo de um tem.
porãl sem capa ou guarda
chuva, Pisando todas as po
pas d'egua, hem Silmsra?
- Trocar um jiPe por um
corcel e ficar numa boa, é is- "

se aí.

* Realmente o Abel é uma
graça, é uma péna que

seu corecão já tenha dona.
,

* E aquele iotinho sempre
mais tQtinft,o, tremendo

/.

Aniversarl'antes da semana
Dia 15 - a sra. Marlene esp,

do sr, Fernando Rocha; os
senhores Vendolin Metzge"

, Darci Silueira; a sr ta. Edinir
Leoni Vogt; o [ouem Zigmun.
do Preissler:
Dia 16 • a sra. Eiueti Jfe

deiros Demetérco; a srta. Wal
l'y Treml.
Dia 17 - o sr. Ma1'cos Wun

derltch; a' menina Claúdete
fiiih» do sr. Iooino Iêoesler,
Dia 18. - o sr. Carlos Ben

kendort Jr ; a sita. Ana Rita
Ziemann.
Dia 19 " a sra. Ruth- esp.

do sr. João Dirschnabel; o sr:
Francisco Bechel; o jovem
Henrique Suchara; a menina
Clarisse fiilb« do sr. Rubens
Stulzer.
Dia 20 • a sr«. Isaura esp.

do sr. Dionisio Karnes; o jo
vem Roberto Luis Steierlen.
Dia 21 ,.. os senhores Amii

car Ribeiro, Wilson A. Selp·
me, ,Ervino Tremei, Evaldo
Oonchorowski; as s, tas Gla
dis Lohse, Eaaise Kelli Gon;_
chorotoski, Tânia Elizsbete
.Gonchorotuski; o jovem César
Roque A, tner; a menina Ana
Giselda fiilha do s,. Henrique
Artner:
Aos aniversariantes nos,sos

parabéns.

Também no' último dia 12
completaram 3 ani�hos as ga
rotinhas ANA CARLA e CE.
RES KARINE (gêmeas), ti
lhas do casal Sadi e Maria
Hérta Tadra.
Nossos pat�béns.

Aniversários
Transcorreu no dia /1 de

abrü o 1.° aninho da /(aroti.
nha CLAUDIA MAR/ANil.
!ilha do casal Donaldo e Ma

listela Collodel Schumacher.

\

Responsabilirja'de I M e C.

teve conosco na, semana pas-
seaa,

* E o Dega passeando por
LJí sostnho, Mil meninas

'querendo acompanhê-lo.
* E o George conosco, ale

grando mais o 'nosso final
de ,semana.

* Um amor de nenem, Li
lian recebendo muitas vi"

sitas.
o-gulhosos estão seu» pais

Neroci e Luci.

* Hoje tem início os iogos
regionais local no :Giná.,

sio de Esportes" com a par.
ticipação dos estsbelecimentos
de ensino de nossa cidade.
Prestigiem.
* O Einsten s6 con"guiu

se,' o mais importante
físico -do mundo, porqu« um

humitde professor lhe ensi- '

"Da a conter até dez. .

TCHAU

promovendo
da S.B.O�,

do . Collgio Comercial, estarão

dia 21 de abril prôximo nos salõe«

sacional soarêe. Inicio à.r 20. horas
, , ,

unto 4a. Redenção.

I J'locê é indispensdoél, compareça.

Jndústrla' de ladeiras
Za iolo

.

8. I·.
,.

. F. n. o 83187294/0001..:, O

ASSEMBLÉIA GERAL XTRAORDINARIA

São convidados os se ores acio stas desta Sociedade, pa
ra se reunirem em Assembléi Geral . dínária e Extraordinária,
cumulativamente, na forma do art. 1, § único, da Lei 6404/76,
no dia 30 de abril próximo, às 0:00. oras, na sede social sita no

Bairro Agua Verde, Canoinhas, a' a Catarina, para deliberarern
sobre a seguinte ordem do dia:

i. >O) Aprovação do relatório da D' oria, Balanço Geral e Demons-
tração da Conta Lucros e er s, relativos ao' exercício en
cerrado em 31 de dezemb de 1 77;
Eleição da Diretoria par um nov mandato e fixação dos ho
norários;
Aumento do Capital ocial de Cr$ 5.000.0000,00 p/cr$ ...

30.000.000,00, media te incorporação das seguintes reservas:

a) Lucros na venda e imóveis Cr$ 3. 1.147,72; b) Fundo p/
'aumento de capita Cr$ 379.740,02; c) ções bonificadas Cr$
55.694,00; Correçã monetária Cr$ 10.5 ' .418,26 e conseqüen-
te alteração dos' statutos Sociais;

-

4.°) Outros assuntos e interesse social.

Canoinhas, 1 de abril de 1978

ALTAVIR ZANIOLO - Diretor 3

F D I '1- '-f{}; L'p_._d _ .

- ./-\
'

"

,Encontram-s" em Cartório, à Rua Vidp.1 Ramos, Edifício
do F:... rum, para serem rotestados os seguintes ítulos:' ,

DP. fi. o 1591 - venc:imento: 0.12.77 - valor C�$
1. 000,00 (hum mil cru 1 s), erpitida Basílio Humenhuk &

. Cia. Ltda., c/ GONÇ .,0 AReIA ALMEIDA.
DP. n.o 1591/77-C - enc' ento: 30.01. 78 - valor Cr$

1.000,00 (hum mil cn�Ejiros), e
.

ida por Basílio HUlnenhuk &
Cia. Ltda., c/GONÇALCl'GAR 'DE ALMEIDA. .

.

Por não 'ter sido pos
'

el' en ntrar os referidos responsá,
veis, pelo presente os inti ,para n prazo de três (03)' dÚlS, a

contar da-publicação dest Jornal "Corr '0 do Norte", virem pagar
os mencionados, títulos u darem as razo s porque não o fazem (!

ao mesmo tempo, no 80 de não ser atendi a esta intimàção os no·

tifico dos compete protestos.
Canoinhas, 13 de abrilJ de 1.978

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos



CORREIO DONORTE'/ 15 de abril de 1978
------------------------------------------------------------------------------------------------------�--���--------�----------

Comércio - ,I C O F R I S A.s, A.
----------------------------------�

�

Otto FriedrichInd,[ústria e
�------------�---------------.-----------

. C.G.C.M.F. - 83.188.797//0001-20

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
\. .

.De acordo com as disptOSiçies legais e estatutárias, damos a seguir, para suas apreciações, o Balanço Geral e Co. a de Lucros e Perdas, relati-

vos ao exercíeâo encerrado em 31 d�ezembro de 1.977 .

'.

Pela simples apreci"ção do batanço patri�onial vê�se com clareza a situação da empresa. Solicitamos aos s hores �ci()nistas, mais u� ,yoto
de confiança, traduzido numa .teliberaç\ da Assembléia em autorizar a retenção dos lucros-do exercício, para posterior .aumento. de capital.

Agr.adecemos ainda, a <confiança em, nós depositada, colocando-nos a disposição dos senhores acionistas, p a os esclarecImentos Julgados ne-

cessários e oportunes, . \ r .

-

•

,

'

I \ CaneínhasfSC), 16 de Janeiro. de 1.978.
, IZABEL lKOHLER FRIEDRICH.. FRANCISc; WILMAR FRIEDRICH

Diretor Presidente - ÇPF-1�4.093.09'9ç87,·
'

Diretor Supenint dente - CPF-028.748.579-04

ARY PAULO WIESE \\ ASTRI FRIEDRICH WIESE

Diretor Financeiro - CPF-123.087 . 579-49\ Diretor Admi strativo - CPF-123 .087 . 579-49

���--�--B--a-l--a--nC-O�G-e-r-a�n·��--�--r-ra-d--O�e-m�3-1-d-e-'d-ezem� de 1977
I , I , 8

I
.

'\ P S S I' V O
\. NÃO EXIGíVEL

'\ C 't I,�apl a . . .

58 . 382,95 '

.

Fundo de Reserva Le�1 .

\\ ����� 1: ::: .. ��;�::/I �� ���t.al .

Fundo de Depreciaçõ s .. .. . .•..

Depreciações .. .. . " "
.. .. .. .. .. ..

\\. C . M; das Deprecia; es .. .. .. ., .. .. ..

Fundo Manutenção apital de Giro Próprio

.\ _ Lucros Suspensos. . .

,

\.
Sub-Total

'

'.

\ Provisões Divers,
�:ovisão p/ Devf?' Duvidosos .. .. .. ..

�ovisão p/Imp sto de Renda .

:;::
, ..

A Cu\to Pra
Forne edore o •••••••••

C/$- Cr dor s .

E.u.cargo T f i?l(tários .. ..

Encargos ,roclaIS.. .. .. ..

Bancos C ta Caução ....

Obrigaçõ S \l Pagar .. .. o.

C brigaçõ s d� Tere. DupIs.
Gratificç ção. �atutária, ..

Sub-To aI . .

D,SPON:fVEL
Caíxa .. .. .. ;.. .. .. .. ..':.... .. .. ..

Bancos ",.�'

REALIZ,AVEL
A Curto Prazo
C/C Devedoras, Devedores por Duplicatas
(-) Duplicatas Descontadas, Duplicatas de
ferceiros a Receber .. .. .. _.

o
••

·

•• •• •• �.

Matérias-Primas, l}lmoxarifado, . Produtos e

Gado de Corte '" .. .. .. .. .. .. .. . o •• •• 1.181,.604,83

'1.736.907,58
938.611,05

35:599,69
22.783,26

5.000.000,00 '

75.970,00
26.108,00
26.108,00
52,216,00
31.832,35
108.602,52
10.629,00

, 67.005,85
5.398.471,72

2.326.287,38

'Sub-total .. .. '1' •• '.0 •• •• •• •• •• 3.507.892,21
.

A Longo Prazo.
Madeiras em Pé c/Cor. Monet.
Reflorestamento. c/Cor o Monet. .. ..

-

Obrigações da Eletrobrás
_

',' .

O . R.T . N. .. ... '. .
. .. .. :... .. .. .. .. ..

98.429,00
200.000,00'
298.429,00

1.473.687,86
186.873,24
28.929,12

600,00

1.129.657,28
458'.758,54
455.501,93
172.041,97
880.153,42
·81.799,87
31.620,34
40'.800,00

3.250.333,3-5

5 . 696.900,72

1.690.090,22 5.197.982,43.1, Sub-total .. .. .. .. .. .. .:. .. .. .. '.. ..

IMOBILIZA:ÇOES TÉCNICAS
Terrenos, Edifícios e Construções cfCor. Mo-
tárl .

ne aria .. .. '.' .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Equipamentos, Máquinas e Instalações
Industriais .. C/Cor. Monetária .

Veículos c/Cor. Monetária .

Móveis, Utensílios e Instalações c/Cor. Mo-
J ·Ltáría .. .. ..' ..'. .. . -. .. .. .. .. ..

1.156.484,57 ..
'

93.358,12 3.925.361,32
. IMOBILIZA'ÇÕES FINANCEIRAS
Partíeípações em outras Firmas ....

.Aplicações Financ . Incentivos Fiscais

RESULTADOS PENDENTES
Seguros Pendentes ,

Cor. Monet , Pré-fixada a vencer ..

Despesas Bancárias a Vencer ..

CONTAS DE COMPENSA'Ç,AO
Contas de Cobrança e Caução . o

Títulos Aceitos .. .. .. .. .'. .. .. . � ..

End: a Terc. Duplicatas .. .. .. .. ..

Ações Caucionadas ..

'

TOTAL ,DO ATIVO ..

130.646:46
170.871,31

.

301. 517,77 A Longo. Prazo
.

BancJ Conta Cauç o e/Garantia Duplicatas-
ASPÊME .... I

•••••••••••

'

•••••••••••

ImfL�ADO PEND TE .

Lu? os a Disposição da Assembléia ..

'C<}NTAS DE COMPENS 'ÇAO
Epdossos de Cobrança e Ca ção ..

Gaução da Administração ..\. .. 3.380.976,58
P. OTkL DO PASSIVO .... .\ .... ;

I' 13.024.673,52
====�====================�============�

25.188,90
119.309,62
15.953,95

. ,

503.568,05 3.753.901,41

160.452,47
_,

192.894,81
3 .255 . 556,37

81.799,87
31.620,34

,

12.000,0'0
r' '

3.380.976,58
3.368.976,58

12.000,00
13.024.673,52

IZABEL ,KOHLER FRIEDRICH.
Diretor Presidente � CPF-154 :093.099-87

i. .

rnlrs/Canoinhas (SC), 31 de Dezembro de 1.977.
# '

. í
.

, FRANCISC WILMAR FRIEDRICH
l Diretor Superante dente - CPF-028. 748.579-04

ARY PAULO 'WIESE / ASTRID IEDRICH 'WIESE

__-----D-i-f-et-o-'r-F-i-n-a-n-ce-i-f-o,;;;;--C-P-F---l-2-3_.0_8_7_·._5_79_-_4_9 ....I_f.,__ Diretor Administrá 'vo - C_FF-123.087.579-49'
! '

DEMONSTRA'ÇAO DA Cf)NTA DE LUCROS E .PERDAS
I

.

•

I
I

3. 756 . 80�68
l

/
/
t

De Contas de Resultado Industrial, Receitas
não Tributáveis e Provisão para Devedores
Duvidosos :. .. .. .. ..... .: .. .. ..... ..

A Contas deResultado Industrial Constru-
ção, Contas de Resultado Comercial Admi
nistração, ,Geral, Despesas· Financeiras,
Prejuízo de Veículos, Provisão ·para Deve
dores Duvidosos, Reservas e Lucro a Dis-

posição da Assembléia .

TOTAIS.. .. . .

3. 756 .804,68
===c;b===

, 3.756.804,68 3.7if6.804,68

,mlfs/Cantinhas (Se), 31 de Dezem�ro de 1.977.
I \ ,

I FRANCISCO WILMAR FRIE ICH
I Diretor Superintendente - CPF-028. [748.579-04

ARY PAULO 'WIESE '. / ASTRID FRIEDRICH WIES
Diretor Financeiro - CPF-123. 087.579-49 . I Diretor Administrativo - CPF�123. 087 .

IZABEL KOHLER FRIEDRICH
Diretor Presidente - CPF-154:093.09,9-87

SENHORES ACIONISTAS:
. PARECERlDO CONSELHO FISCAL

,

I

Os abaixo. assinados, membros do. Conselho Fisc 1 de Ind . e Com. Otto Friedrich S/A - ICOFRISA, tendo. examinado. o Balanç
Demonstração da conta de Lucros e Perdas, e os papéis contábeis da socie dade, referentes ao. exercício. social encerrado. em 31 de Dezembr
e, achando tudo em perfeita ordem, são. de parecer qu os referidos do cumentos sejam aprovados pelos senhores acionistas, reunidos e

bléia Geral.
I

.

.

Para constar lavraram a presente Ata, que va assinada pelos pre. sentes.

mlrs/CanoínhasjSf"), 16 de Janeiro. de 1.978.

AGENOR PACH�CO - CPF-004.709.889�91

SAULO CARVALHO (Dr) - CPF-028.755.009
ZAIDEN E. S'ELEME (Dr) - CPF-005.589.159
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Notícias de .Iajor Vieira
. Escreveu: FRANOISCO K.RISAN

. -

Os móveis do BI!SC fá che aramUm poslante caminhão eheeoi . �
para a agência do BANCO DO EST1to� em ;:,Ma]or Vteíra, com os móveis

pe de têeníeos irão montar .!lE �ANTA CATARINA. Uma equí
e deixar tudo pronto para f�s �óvell. Instalar os condicionadores de ar

lua InauguraçAo. Nota-se
'
nClonar a partir do dia. 2�, de abril, dia d.

elta' oonquiata. ,

muna alegria no povo majorvieirense por mais

A cidade conflnua crescendo
, De UIII mesas para cá t .

freate, pois com a abert
DO amol., que a eídade vai mesmo para

das. Multas famíiias do �r:t �as ru�s multas casas estão sendo coustruí

datas em nossa cidade e i �r or e te outros municípios estão adquirindo
ferece tudo o ue é bo

r o cons ruir suas casas. Pois Major Vieira 0-

dicato, Médico�ODl relil'feiAten;108ra E&COI� Básica, o .CUfSO de Z.o grãu, Sin
Farmácia, boas Casas

eneia �xa na Cldade'A d.enttstas, Posto de Saúde,
elétríca e agência banc�r��ef���é po�to telefônico, ,

�ooperativa. energía
talar um escritório contáb'l 'o: lá. tem pessoas íntereasadas em lOS-:

Portanto se você amigo I \ e �scr �órlo de advoeeeíe em nossa cidade.

vindo, pois Dossa gente é :�gl�e;::�� residir em Major Vieira. seja ben-

,
Notes diversas

Está muito movimentada a cidade de Major Vieira nos últimos

�::tl�: INC���OS e proprietários de terras estão fazendo o cadastra-

o time de �utebol do MAJOR VIEIRA E.C. está participando do
Campeonato do Interior, promovido pela Liga. Esportiva Canoinhense.

, Grande festa realiza-se amanhã em Lagoar� do Sul ocasião em
que será íaaugurada a nova Escola Municipal naqueia. 10cal1d�de.

O Prefeito �unicipal de Major Vieira, esteve sexta-feira última
em São Jo�q\lim, participando da festa da maçã ocasião em que avistou-se
coa o Presidente Geisel.

. ,

Aniversários da semana .

Hoje, d}a. 15 aniverlaria o Sr. Lieio de Oliveira, 1.° suplente de
vereador e. mecan�co da �refei�ura Municipal.' ,

Dia 16 aniversaria o jovem Nelson Muchaloski residente nesta.
eidade.

'

Também aniversaria dia 16 a garotinha REGINA' EDICIONE DE
OLIVEIRA dn�ta Jilhínhe do nosso assinante Valdemar de Oliveira e Dona
Mara de Ollveíra, residente em Curitiba. A Bdíeíone vai 08 cumprimentosda Coluna.

Dia 18 aniversaria:o jovem JULIO ALECIO GADOTTI,'Uilho do
Sr. Claudio Gadotti e sua esposa Dona ErciUa, residentes nesta cidade.

.

Também aniversaria dia 18 a gorotinha ELIANE 'MALICHESKr,
dileta: Iílbtnha do casal Paulo e �elania Malicheski, desta cidade.

.

Ainda aniversaria dia 18 o jovem HELCIO DA VET residente nes-
ta CIdade. .

Aos aniversariantes a coluna!cumprimenta desejando felicidades.

ES·PORTES
iA. Â. BREY

Realizados domingo os Torneios Início do Interior
, Domtngo passado tivemos a realização dOI torneios início do
Campeonato do Interior; em Bela Vista, chave Benedito Therêztc de Car
valho; em Rio do Pinho. chave Oldemar Mussi e no Salto da Agua Verde,
�ha'Ye Acácio Per.eira. Todos OI torne!os transcorreram na maior tranquí
lídade, dando aSSIm mostra da disciplina dOR clubes do interior. Os resul
tados dosltorneioB foram estes: Em Bela Vist�: I,· 'jogo - Flamengo x São
JOlé, ganhou o Flamengo por 1 a O; 2.· jogo - Major Vieira x Corintians,
ganhou o Corintians por 2 a O; 3.° jogo - Interaaoíenal x Vila Nova, ga
nhou o Internacional por 2 a 9; 4.° jogo - Juventude x Santo Antonio,
'ganhou o Juventude por 1 a O; 5.° jogo - Flamengo x Corintians, ganhou
o Flamengo nas penalidades por 5 a 4; 6.° jogo - Internacional x Juven
tude, ganhou o Interaecíonal por 1 a O; 7.° jogo - Flamengo x Internacio
nal, ganhou o Flamengo, por 1 a O e tornando-se 'assim o campeão deste
toraeío. Em Rio do Pinho foram estes os resultados: 1. jogo - Oaxías x

.Mirasol, venceu o lMirasol por t a O; 2. jogo - Palmeiras x Parado, venceu
o Parado por penalidades 5 a 4; 3. 'jogo .. Icofrisa x Comercial, venceu o

Icolrisa por penalidades 6 a 4; 4. jogo - Parado x Icofrísa, venceu Q Pa
rado por penalidades 7 a 6; 6. jogo - Mirasol x Parado, veaeeu o Mirasol
por 1 a O e tornou-se o campeão deste torneio. No Salto da Agua Verde
foram estes os resultados: 1. jogo - Ipiranga x Estrela Azul, venceu o Ipí
raDga por 1 a O; :2. jogo - Beira Rio x.Pínho, venceu o Beira Rio por 1 a O;
3. jogo - Fricasa x Primavera, venceu o Primavera por 1 a' O; 4. jogo -

G.E. Jardim Esperança x Ipiranga, venceu o Ipíranga por 3 a 2; 6. jogo -

Beira· Rio x Primavera, venceu o Beira Rio por 1 a O; 6. [ego - Ipíran
ga x Beira Rio, venceu o Ipiranga por 3 a 1 e com isto conquistou o tí
tuío do torneio. Já para este' domingo ficou mareada a realização da 1.a

rodada, onde na noite de 5.a feira foi feito o sorteio das chaves onde as

equipes deverão participar.
,

Tivemos também domingo o prosseguimento do campeonato da.
1.- divisão da cidade com dois jogos. Aqui no Ditão eram para jogar C.a.
IRdu8trial x Bela Vista mas o Bela Vista não compareceu no horário mar

cado para a realização do jog<? e perdeu os pontos, s�mente .comparece�
do após o horário marcado e JogandO apenas para nao prejudicar o pu
blico, 8speramos:que atitude como esta do Bela Vista não

_ vt:nha_ mais a

acontecer para não prejudiear os trabalhos da LEC na arganlzaçao deste

,campeonato. No outro jogo realizado em Três Barras, o �otafogo g�leou
o Três Barras Sport Clnbe pelo' placar de fi tentos a dOIS, nos aspIran
tes o Botafogo também goleou o seu rival pelo elástic=o placllr de 6 ten'tos
a O recuperando-se assim do seu último insucesso frente ao São Bernar

do.' Já para 'este domingo teremos a realização de mAals dois j()�OS, no
Ditão estarão jogando Imaza x São Bernardo e em Tres Barras Jogarão
Três Barras S.C. x 'AREP. assim prossegue o campeonato de nossa cida

de, também para o dia 21 de abril feriado, está _marcado o seguinte jogo
para o estádio mUnicipal .oitão, Bela Vista x Tres Barras S.C. '

Convite-Missa
ranemann Costa

comunicam . sar o 'seu falecimento ocorrido no

dia 12 de abri em nta Cecília, ,sendo sepultada em

Canoinhas e nvidam arentes e amigos para a missa

de 7.0 dia a er celebra terça f.eira, dia 18, às '!9 ho

ras na Mat z Cristo Rei. Por maIS este ato de fe e a-

mizade, a ,adecem.

•

Agradecimento e Convite-Missa 1.0 Dia Registro Civil EDITAL--

NERElDA C. OOR�E,- Ofictü
do Registro Civil' do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretend,M
casar-se:

HAROL

'solteira, do lar, aaaoida em

Lageado distrito de Felipe
Schmidt deste l\Iuuieipio, DO

dia 30 de dezembro de. 1956,
domiciliada e residente nelte

Município, filha de Augusto
Oleskovíoz e Marciliana 01es
kovicz.

Mauro rauss

Oaaoínhae, 14/abril/1978

NERElDA C. COBl.'B
Oficial do Reglsbo Clvil

..

Agradecimento

nossas

RIGESA, Celulose, Papel ,

e Embalagens Lld •

BASiliO HUMEHHUK & (IA. LIDÁ.

I Revendedor FORD I

sar

tador
n." 93.23

1948 30 AIIS 1978
Faze�os S ].B"e a melhor oferta em v••aIos 1l0V08 PORD

e usados de qualqller marea.

DI ONIBILIDADES DA SlEMANIA:
Camionete ick.up 196 4x4 - cinza

Corcel GT 1 6 - aman lo

Ford F-IOO 19 O - a

Campo I.stril�ão Marechal Hermes

AVISO'
Pelo presente, ficam eon

vídad ·�'a comparecer no

QUAR EL SEDE d CAMPO
DE INS RUÇÃO �RECHAL
HERMES, em T es Barras,
nos dias 94, 2, 26 e 27 de
abril, no ,r io comercial,
para tratare de assuntos de
seus intere s s, munidos dos
document s ct propriedade,
todos os iroprt ários de Ter
renos

'

e foram. ,desapropria
dos p 'o «Decreto",40.570:. de
18 de dezembro ''de 1956 e

que . situam no referido
CAMPO DE INSTRUÇÃO.

'radcisco Moac,r Gonçalves
CeI Diretor do CIMH

Corcel cupê 197

Corcel cupê lu 973 - vermelho

Adquira seu veículo ado �m a InÍniJRa eftVada.
.

Veíeulos! teíramente revis'ados, de boa pl"oeedta..,
aos mel res preeos da .regíão.

'

Vj�'te. os sem eompromísse, em nossa loja â .
,

'

Rua Vidal amos, 203 _',Fones 22-0268, 2,2-0468, 22..0014

"' ..

II Departlllento de Vaicllos Osadls
de Miguel Proeopiak COllércio de
Veiculas Ltda.,. você elcontrará
p. a pronta e .trena:

cilindros

·Ano
i

1976
1974-
1974
1976
1977
1974
·1974
1974
1974

Os formandos de Técnicos
em Secre· 'iado vos convidam
para a, sen acio 1 Soirée, para
hoje, início s v..' te horas na So
ciedade Ben lcente Operária'.
Participem endo presença ,
novo som. nt ada Cr$ 30,00 pa
ra rapaz

.

e Cr$ 16,00 para mo

ças.

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA.
eoncessiODárlo, General Motors d. Brlsll' S. I.

Rua Major Vieira, 289

Canoinhas _.
. ,Santa Catarina

Certificado extraviado
BENEDIT PA HECO DOS

SANTOS LI ,declara para.
os, devidos fin que extraviou
o Certificado � Propriedade

, ca Chevrolet,
ano 1970,_ ae CG 0075, cor
azul,ChassisC6 3ADR03645R.

O mesmo fie m sem efei
to por haver requerido a se

gunda via.

um, timo lote de
terra, com 00 2, a 100 me

tros da Fa (jade, Rua Ber
nardo OJse , preço de oca

sião ,e ta em loteB no Jar
dim Esp ança a lOOr m do
asfalto. 3

Tr, r na Casa Santa Tere
zin

CONVITE

UTOR PARCAT LTDA. �stá dando es

od níssimo prédio de apartamentos tle
Ouro Verde", à Rua Felipe Sehmidt
os, nes,ta cidade.

'\ Logo
dos quais 8 t·
(65 m2).

São apartamentós com acabamento de luxo, azulejos
até o teto, parquet nos plsos, cerâmica vitrifieada e d-.mais
acabamentos de primeira qualidade.

Urbanização completa e churrasqueiros externos.
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REGISTRO
NERElDA C. CôRTE, Ofietf!)
do Registro Civil do 1. () Distri
to d� Oanoínhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
_asar-se:

JOSÉ ATAIR PONTES e
JACIRA SCHIESSL, ambos sol
teiros, domiciliados e residentes
em Campo daAgua Verde, des
ta cidade. Ele, motorista, nasci
do no lugar Tímbo nho, deste
Município em 4 de a ril de 1957,
filho de Marcilí P tes e Ber
miria Moreira Po s. Ela, ser
vente, nascida em Bairro do
Campo da Agua V, r e, desta
cidade, em 12 de j lho de 1954,
filha de Miguel S hiessl Sobri
nho e Anela Kondras Schiessl ,

ADOLFO ZAGER e LICI
TEREZINHA VIEIRA' PIRES,
ambos solteiros, d miciliados e

residentes ta cidade. Ele,
afiador, nasci III Braço do
Sul, Município Guaramirim,
deste Estado, e 9 de janeiro-
de 1950, filho de e inando Za
ger e Clara Kle m '" Ela, do
lar, nascida nesta cidade, em 5
de outubro de 1958, filha de Jo
sé Vieira Pires e Josefa Gaspar
Pires.

AMIR JOSÉ PILLATY e
LINDAMIR MARTINS, ambos
solteiros, domiciliados e residen
tes no Bairro da Agua Verde,
desta cidade. E , motorista,
nascido em Sa Agua Ver
de, desta cidade, m 2 de julho
de 1957, filho, de usto Pilla-
tyi e de dona ar! Amalia
Grein Píllaty.. EI , do lar, nas
cida em São Pa oal, Município
de Irineópolis,· deste Estado, em
10 de agosto de 1961, filha de
Paulino Martins' c Maria dos
Sanjos Martins.

GILSON LUIZ PONTARO
LO e .MARIA DE FATIMA
SCHEUER, ambos solteiros, do
miciliados e residen s nesta ci
dade. Ele, Bancário nascido em

Rio dos Poços, es s- Município
em 7 de maio de 56, filho de
Américo Brazilio P arolo e

..

Irene Antonia Po .arolo .. Ela,
auxiliar de escrítu ário, nascida
em Canoínhas, e 26 de feve
reiro de 1957, filha de João

S c h e u e r e Tereza Watzko
Scheuer.

PROCóPIO HANCHUK e

ANTONIA SOARES DE LIMA,
ambos solteiros, domiciliados e
residentes no lugar Gralha, dis
trito de Bela Vista do Toldo,
deste M nícipio . Ele, lavrador,
natural e Co onia São João,
Município de .

ascavel, Estado
do Paraná, e 31 de agosto de
1950, filho Basilio Hanchuk
Sobrinho e �ria Hõlot Hnchuk.
Ela, do lar, ascída em Rio dos
Poços, des Município, em 8 de
outubro de 1953, filha de Pedro
Soares de Lima e Maria da Con
ceição Corrêa de Lima.,

CARLÓS ALBERTO DE
OLIVEIRA DIAS .:. INÊS DOS
SANTOS, ambos solteiros, do
miciliados e residentes nesta ci
dade. Ele, operário, nascido na
cidade Lagoa ermelha, Es
tado do

.

Gr de do Sul, em
18 de setem r de 1952, filho de
Galdino Ces o Dias eNuncia

.

Maria dos Pa s Dias. Ela, ope
rária, nascid e Rancho Gran
de, Muruicíp o de onte Castelo,
deste Esta o, \ em de Maio de

-

1959, filha
-

e Sebastião dos San
tos e Ros Schvartz dos Santos.

JOSÉ GONÇALVES PADI
LHA e MARIA HELENA RO
DRIGUES CA DOSO, ambos
solteiros, mi iliados e resi
dentes nest

.

c' ade. Ele, operá-
rio, nascido Três Barras,
deste Estado, 12 de outubro

.

de 1957" filho d, 'Hamilton Gon
çalves Padil a e arlota Soares
Padilha. El

, do lar� na:,.. .. _.

Canoinhas 8 de-Maio de 1960,
filha de Saul Rodrigues Cardo
so e Maria da Luz Cardoso.

ARTUR DE SOUZA e LU
CIA MARIA PORTES, ambos
solteiros, domici

.

adas e residen
tes em ...Campo a Agua Verde,
desta c' ade. Ele, motorista,
nascido e T quarísal, distrito
de Poço , Município de
Porto União, este Estado, em

7 de agosto er' '9.55, filho de
João Maria e Souza e Adalei
Alves -Rodri ues. Ela, do lar,
nascida em Xarqueada, deste
Município 4 de agosto de

(

. '"
_. '''''�'' ,

,..:,
t '�

C I V I L
1957, filha de Pedro Paulo Por

.
tes e Danaria Rocha Portes.

PAULO HANXUC e DAR
CI MIRANDA, ambos solteiros,
nascidos, domiciliados e resi
dentes em ral a; distrito de
Bela Vista o Ido, neste Mu··
ITIClpIO. EI, vrador, nascido
em 5 de sete ro de 1951, filho
de Basilio Ha xuc e Daria Han
xuc. Ela, do I r, nascida em 20
de novemb o e 1954, filha de
Felicio ure ço .

Miranda e

Nair Lourenço Miranda.

ANTONIO CAVALHEIRO
e ZENI DE FATIlVrA DOLLA,
ambos solteiros, domiciliados e

residentes em Salseira,' deste
Municípt . EI operarro, nasci
do em Sa eir , deste Município
em 7 de a ri de 1953, filho de
Herrninio valheiro e Maria
Ezefiela Ca lheiro. Ela, do lar,
nascida e lseiro, deste Mu-

24 e novembro de
1956, fil de Antonio Dolla t3

Rosalia Smocovizy Dolla.

Canoinhas, 12 de abril de
1978.

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

Sebastilão Grein Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil do município de
Major Vieira, Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Ca
tarina.

Faz saber que pretendem
casar:

ANDRÉ VOGINHAK e TE
REZA VOGINHAK. Ele, natu
ral deste Estado, nascido neste

município no dia 2 de setembro
de 1950, lavrador solteiro, domi
ciliado e· reside te neste muni-
cípio, fi le - 'timo '::de David
Voginhak e Olga Voidela
Voginhak . ,natural deste
Estado, nas ida em Agudos, nes
te município, no dia 22 de julho
de 1950, do lar, solteira domíci
liada e residente neste municí
pio, filha de Isidoro Voginhak e

de Juha Voginhak .

FRANCISCO DE ASSIS
MALACHOVSKI e PAULINA
VISINIEVSKI. Ele, natural

• 'I

, I

COZINHA

D
"COMPONíVEIS

S�CHINI
- sofisticadas - avançadas -- úteis130nitas

'V/lenha conhecer as vantagens e as ondíçôe s de pa8�mento em

I<OHLBECK & IA. LTDA.
�lla�Vidal Ramos, 1146, - Fone: 2·2-0536 Canoinhas-·S �-;

'EDITAIS

Consertos de lonas, reformas da móveis,
estofados e estofam ntos da carros srn

com

-

deste Estado, nascido nesta ci
dade no dia 28 de maio de 1949,
operário, solteiro, domici�iado e

residente esta c' ade, filho de
Felicio Ma acho ski, falecido '�

Regina Mal ch vski. Ela, natu
ral deste Es o, nascida neste

município, no dia 05 de ab�i� :te
1956 do lar - ·lteira, domicilia-"

. , .

da e residente neste mumcipio,
filha de Miguel Visiniévski, fa
lecido e Saloméa Karvat.

JOÃO MARIA DE CAM
POS e MARIA JUDITH KA
LESKI. Ele, natural deste Esta
do nascido n ste município no

,
,

dia 02 de jul o de 1952, opera-
rio solt ''iro omiciliado e resi-

, ,

dente ne te unicípio, filho de
Alfredo 'I s de Campos e de
Natalia Cas o de Campos. Ela,
natural de t Estado nascida
neste município, Q. dia 11 de de
zembro de 1959, do lar, solteira,
domiciliada e residente neste

município, filha de Vitor Kales
ki e de Felicia Jientara Kaleski.

HERMES LUCACHINSKI e
DJRCELIA·DA SILVEIRA. Ele,
natural de te Estado, nascido
nesta cidad ,

no dia 09 de maio
de 1958,)a ador, solteiro domi
ciliado � e idente neste munící
pio, -filho e Francisco Luca-
chinski e lena Kazmierczak
.Lucachinski . natural deste
Estado, nascida em Sereia _ Ca
noinhas, no dia 26 de junho de
1959, do lar, solteira, domicilia
da e residente neste município,
filha de Vivaldo da Silveira e

Anita Artner da Silveira.

HÉLIO MORANTI e MATILDE
PECHIBILSKI. Ele natural
deste Es tado nascido em

Rio Novo. n/município no

dia 28 de abril de 1954.
lavrador, sol teiro domici-
1iado re idente neste
mun

í

c
í

p I filho de Victor
,

Moranti e L onarda Moranti.
Ela natur 1 deste Estado
nascida e Ri Liso. neste
município no di 11 de. mar
ço de 195 , do lar, sol
teira dom í

c Ll í ada e resi
dente neste município. ri�
lha de Bo Las lau Pechibils
ki e Helena Florentina Pe .

chibilski.
.

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código Civil
art. 180. 8e alguém tiver co
nhecimento de existir algum
ímpedímento legal, acuse-o pa
ra fins de direito .

MajorVieira,l2/abril/l�78
SEnASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

LEOPOLDO PEREIRA, Ofi
cial do Registro Civil de Be
la Vista do .Tbldo ;-- Canoi
nhas-S . C . Faz saber que

pr�tendem casar-se: .

CEVERO KCHECINSKI
c o m MARIA MADALENA
TOMP ROS'K, brasileiros, sol
teiros, n turai deste Estado, ele
lavrador na ido aos 06-11-1.946,
filho de' dovíco Kchecinski e

Paulina
.

edzelski Kchecinski.
Ela do es ica, nascida aos .. '.

02-01-1 45 filha de Boleslau
. ,

Tomp oski e Antonia Nadros
ki Tomporoski.

VALENTIM CIPRIANI
com, ADELAIQE WARZ�NIAK,
brasilei s, ;blteiros, naturais
deste E ado ele professor nas
cido '�m r idente Getúlio aos

15-05-1. 94 filho de Alberto Ci

priani e B mira Cipriani. Ela
doméstic , n scida em Serra do
Lucinda, aos 31 de Agosto de
1.955, filha de Augusto Warze
niak e Veronica Warzeniak.

•

.
Se alguém souber de algum

impedimento legal, oponha-o na

forma da -lei.
.

Bela Vista do Toldo, 11 de
Abril de 1. 978.

LEOPOLDO PEREIRA
/

Oficial

ANTONIO WILSON WIESE, Ori -

'

cia1 do �egistro Civil de
Ttês Barras. Comarca de Ca -

.

no í.nhas , Estado de Santa
Ca tar ina, na forma da Lei,
faço saber que pretendem
casar-se:

Edmun�

MARIA ANDRADE e LEONI
A. Ele natural de

União a Vitória-Pr, nas

cido ao 11 d fevereiro
de 1960. domi iliado e r e

s
í

den t-e n ta idade, filho
de José Lu z Andrade e de
Diva Andrad . E 1 a na tu r a 1
de Canoinh , desde Estado,

1 . de novembro
de 1958. on

í

o tada e Ire_
sidente esta ci ade. filha
de João Portela e de Ar
minda

ntaram os documentos
dos pelo Art. 180 do

gu Civil Br-as í Le ír-o ,

n .? 1 a 4.

alguém tiver conheci
mento de existir algum im-

/

pedimento legal. acuse - o

para os fins de d'í r e í t o .

Três Barras. 15fmarço/1978
ANTONIO WILSON WIESE

Oficial do Registro Civil

Keiser
Rua Bernardo, Olsen, 509 Canoinhas

ISO
DOMINGOS o RO, especializado em, Baterias,

AVISA aos amigos e regueses, que doravante passará aten
der à rúa CeI. Alb uerque, n. '169 defronte a garagem da
Empresa Reunidas, contando também com grande estoque de
Baterias é material para reforma.

. I
,
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Superintendência Nacional do Abastecimento - IUNAD
Delegacia em Santa Catarina

Portaria Su.per N. 70 de 26-10-77
o SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEN- mento •

� r

f itDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SU- Parágrafo único _ A rema�caçao sera ei a
NAB), no 11S0 de suas atribuições legais,

�
através de etiquetas a serem confeccionadas de ac?r
do com os modelos do anexo a que se refere o artigo

. CO?-!SIDERANDO a necessidade de r aper- anterior pelo estabelecimento que detiver o produtofeiçoado o sistema de preços máximos de ve da dos na data 'em que o Conselho Interministerial de Preçosprodutos farmacêuticos de uso humano veteri ário e (CIP) autorizar o reajuste do seu preço e sob sua In-dietético ao.s �ons�midores para melho;

disciPl�a
de teira responsabilidade.sua comercialização e seu mais eficiente contro e em

todo o território nacional;
,

_ Art. 4. o _ Os produtos mencionados no.ar-
tigo 1. o que forem especialmente desti_n�d�s a entl�a-CONSIDERANDO a Resolução do CONSE- des públicas federais, estaduais, mUnICIpaIS � autar-LHO NACIONAL DO ABASTECIMENTO (CONÀB) quicas, instituições de c_aridade e e�t�beleclmentosn. o 16, de ,26 de outubro de 1.977, - \ hospitalares não poderao ser comercializados e,. n�s

R E S O L V E : \ suas embal�gens, os laboratórios terão que impru_nI_r
em lugar visível e de fácil leitura, a legenda "proibi-\ da a venda pelo comércio".Art. 1. o - Instituir, para todo o território \

nacional, o "Preço Fábrica" e o "Preço Consumidor" \ Art. 5. o _ Os fabricantes dos produtos refe-
como preços máximos de venda para comercialização \

ridos no artigo 1. o não poderão conceder q�ais9-ue.rde produtos farmacêuticos de uso humano, veteriná- \ vantagens comerciais aos estabelecimen o� distribuirio e dietético. \ dores, atacadistas, varejistas e hospital es, exceto as

\ que forem expressamente autorizadas elo 'Conselho§ 1. o - O "Preço Fábricà" é aquele autori- \
(CIP)zado pelo Conselho Interministerial de Preços (CIP) \ Interministerial de Preços .

como preço máximo de venda dos fabricantes, já in- \
.

Art. 6.10 _ Os hospitais, cas s de saúde, clí-cluído o imposto de produtos industrializados inciden- bicas e estabelecimentos, congêneres fi�am obrigadoste, considerando o produto posto no estabelecimento à emitir notas discriminativas dos edicamentos mi-
varejista, em qualquer parte do território nacional. '

n\,strados aos pacientes, em formulá ios conforme mo-

délo III do anexo, com a indicação o preço calc�la�?,§ 2. o - O "Preço Consumidor" é aquele fi-
o bual não poderá exceder ao CIp I eço Consumidor .xado por esta Portaria como preço máximo de venda '11

ao consumidor, para estabelecimentos varejistas, hos- \ Parágrafo único _ As n tas a que �e ref�r:epitais, casas de saúde, clínicas ou entidades congêne- este\artigo, seqüencialmente

n]eradaS'
serao emiti-

res. das em no mínimo duas vias d igual teor, forma e
§ 3.10 - O "Preço Consumidor" será forma- numér�ção, uma da� quais será nexada ao reci,?o for-do pelo "Preço Fábrica" acrescido de 30% (trinta por necidó ao paciente, ficando a

,
tra no respectivo ta-

cento), ao mesmo preço só podendo ser adicionado o lonáriô, à disposição da fiscaljeação .

Imposto de Circulação de Mercadorias incidente. \

\Art. 7. o - Os varejistas e os estabelecimen-Art. 2. o - Os fabricantes dos produtos men-
tos menôíonados no. artigo 9'. o só poderão comerci�li-cíonados no artigo 1. o ficam obrigados a imprimir
zar ou retirar medícamentés de embalagem hospita-com tinta indelével nas respectivas embalagens, o
lar ou múltfpla se indic1�m o "Preço Consumidor""Preço Fábrica" e o "Preço Consumidor", bem como
de embalagem completa se cobrarem o preço pro-o d d d I b té ti

1

t
a

t
·0

d

r

a

a

m

-:

nome o pro uto e o a ora orro, com o respec IVO
porcional para as unida s vendidas.ogotipo, se houver, conforme modelo I do anexo.

\

§ 1.0 - Nas embalagens hospitalares e múl- Art. \8. o - O escumprimento do disposto
nesta. Portarià�sujeitar' o infrator às sanções previs-iplas dos produtos cuja venda f�a�ion�da haja sido. tas no artigo Il da L .Delegada n. o 4, de 26 de se-utorizada pelo Conselho Interminísterial de Preços tembro de 1962\e de ais cominações legais cabíveis.(CIP) além dos elementos indicados neste artigo

ambé� deverão ser impressos com tinta indelével
Art. 9)\ - Esta Portaria' entrará em vigors respectivos preços unitários, conforme modelo II.

no dia 16 de janei'( de 1. 978, após sua publicação noo anexo.
Diário Oficial da nião, ficando revogados todos os

§ 2. o - Os fabricantes dos produtos a-que se atos ínterventivos ] nteriormente baixados sobre pro-
éfere o artigo 1. o ficam obrigados a promover as dutos farmacêutic

s\e
demais disposições em contrá-

daptações necessárias à impressão de que trata este rIO..
,

rtigo, até 31 de dezembro de 1.977.
RUBEM N, É '�IL:KE --:- Superintendente

Art. 3.10 - Só será permitida a remarcação \

dos preços nas embalagens quando o Conselho �nter- Publica o no \iário Oficial da União de ...

inisterial de Preços' (CIP) conceder o seu reajusta- 04.11. 77
\

MODELO N. 1 MODELO N 2 \
Laboratório I Laborató�io \

.. ! Produto/ \
Produto

1
,

,

I I

Logotipo
I
Logotivo

\CrI Fábri a Cr$Fábrica ,

\

Cons midor Cr$Consumidor Cri
ICM' Cr$

,

ICM CrI To lemb.comp. Cr$ , \TOrAL' CrI U itário Cr$
)

MODELO N. 3
--)

I. I., 001 f
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Passei Leva até 9 �pessoas

No trabalho. de carga

I aquisi�ão pense I

& elA.
Canoin'has SC-

Dr. i n co ln Simas
Médico espect lista em crianças, comunica a população

sJcidades vizinhas, que já está aten-
_,.

o Müller 0.° 85, ao lado do IBDF.
\

'�'gora a endendo :também pelo IPESC

�------------------�--------------------------------------.

ria Natividade Seleme

pI presentesArtigos
Cristais Inox

Rua
Rua

Paula Perel!"ft
Vldal Ramos

Bar, Restaurante e Vburrascaria
IIG A L O D E O U RO II

fspuo CDrrl �o Iodos os dias além das espeCiali�ades da casa
Segunda Canja e virado

terça: C tela especial
quarta: Bu ada

quinta: Ling da
sexta: peixada
sábado: Feijó a a carioca

domingo: E eto corrido especial (10 qualidades de
arrie) e büffe americano

Em breve estará 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.

de feijão à paulista
abada

Bar Restaurante e <h,nrascaria «GALO DE OURO»I

BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - Agora 80b Do�a Direçio



'Confirmado, vem aí dia 22

próximo, o Exmo. Sr. Governa
dor Antonio Carlos Konder Reis

, ,

para uma série de inaugurações.
O . programa da honrosa visita
deverá ser amplamente divul-

\

gado.
xXx

Aniversariou - se, oitenta
anos, o capitão de indústria, sr.
Modesto Zaniolo, hoje residente
em Curitiba, cuja firma que
fundou, Ind. de Madeiras Zanío
lo S.A., IMASA, hoj e dirigida
por seus filhos, netos e genros, é
uma das mais sólidas da nossa

região e também responsável
pelo nosso atual desenvolvimen
to.. A ele e seus familiares, O'S

I melhores cumprimentos deste
semanário.

r
x xs

A Construtora Eichstaed
Ltda., de Blumenau, já em nos

sa cidade, para iniciar a constru
ção do imponente edifício da
Caixa Econômica Federal, obra
a ser concluída em 10 meses.

xXx

O sr. Percy Engel, bancá
rio dos mais experientes é o ge
rente da nova agência do BESC
na vizinha cidade de Major
Vieira, a ser inaugurada dia 21,
quando da visita do Governador
Konder Reis em nossa região.

-

15-04-78

Estiveram em nossa cidade ,

em visita a familiares e amigos
os �rs. Oliverio V. Côrte, agora
residente em Biguaçú e Nilton
Rogério Kamers, genro do sr.

Almerindo Alves Nunes.

xXx

Novo e moderno cinema em

estudos para construção em

'nossa cidade, interessando a

dois grupos, um local e ouu v ue

Curitiba.
xXx

O sr. Pedro Tyska, em

companhia do sr. Lenir Perei
ra, deu um grande giro, visitan
do o Rio Grande do Sul e tam
bém o Uruguai, a negócios.

xXx

Esteve em visita a nossa c!:i
dade, procedente de Osasco,
São Paulo, o sr. Miguel Maxe
micg :

xXx

O Prefeito Odilon Pazda do
vizinho município de Três Bar
ras, iniciando a construção de
um moderno grupo escolar mu
nicipal.

xXx

Mais um escritório de advo
cacia na comarca, sob o coman

do do dr. José Ivan da Costa.

Organizações Alessandra
f'

VENDE
Apartamentos em camboriu nos SdifícioB - Imperatriz e Mari-

lu Fhianciáveis em Vários planos. \

Terreno localizado na lAgua Verde, 1600�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,OO
Casa .de alvenaria, localizada na praia de .Oamboríü. mobiliada,

2 quartos, cozlnha, BWC, sala e varanda ... Terreno arborizado. Preço
Cri 100.000,00. Entrada Cr$ 40.000,00.

100 .alqueires �': terra' a 7 m da cidacle,:preço Cr$ 20.000,00'
timo pa SItIO '

.

6 alquetre de terra, localíz dos na margem daestra da Mafra-
CaDOInhas .proxImo São João. Ter eno todo destocado - Preço Cr$ 20

mil o aIque e.

15 alqueires terra próxi o a estrada Mafra-Canoinhas a
13 km da cidade - Otim para gado Preço do aluqeire Cr$ 20.000,00.

200 alqueires de erra par Retlorestamento"- preço do alquei-
re Cri 8.000,00 - município de Maj. r Vi�ira �

•

Vende terreno próxi o � scola Bástee Oabral, preço 45.000,00.
Alug J, - Barracão par mazenagem no Centro da cidade

Aluguel Cd 1.500,00.
Casal Pré-construídas e diversos modelos montamos nas

praias
-.

"\ _ )
Lotes na Praia de Itap â em \yários preços.

CARROS USA OS\ .

",""' Maverick, ano 1974, cor azul único dono>�8,000 km, aceita troca.
;._ Opala Cupe aDO 75 com 19 iI quilometr� -, preço CrI r47.000,00

ótimo estado
- Fusca 1500 - ano 71 cor Bra a em ótimo estado preço�Cr$ 44.000,00
- Camionete Ford F. 100 - a o 75 - carroceria "de 'madeira: - preço

Cr$ 45.000,00.
- Fusca - 1300 L ano 76 _com 22 mil quüômetros c- cor amarelo preço
Cr' 45.000,00.

- Fusca 15.00 ano 71 cor azu preço 22�mil cruzeiros
- Fusca 1500 - ano 71 reíor ado -�Preço Cr$ 23.000,00.
- Corcel.Luxo - ano 1973 e excelenteçestado - Preço Cr$ 34.000,00
- Brasilia <ano_1977 :com 12000 km - Preço Cr$ 63.000.,00.
- Fiat:- 1977 com 22.000 km Preçs _

Cr$ 65.000,00 '

- Pagamos· oJmelhor preço pelo seu carro usado

,ITemos ótimos negócl�s.': Visite-nos.

OR�ANIZAÇÕES 'ALESSANDRA
I

Rua Major Vieira, 433 vo CANOINIIAS .. se

Menor não terá salário
,reduzido de: acordo com

nova CLT··

CESC em foco

, ;',

RIO (AN) - "O salário do
menor é igual ao salário do
adulto. O menor nã pode rece

ber salário mínimo inferior ao

do a ulto. Há exc ssões a esse

princí io, mas exc sões que são
tradici ais do Di eito brasilei
ro e data de 194 . Assim é que
aprendiz, ue é menor de 18

anos, que tá s jeito à forma

ção profissi aI metódica, sej a
em curso do AI, do SENAC,
seja no própríç emprego, pode
perceber meta do salário mí
nimo, na pr:im ir parte do cur

so, sendo o e pre ador obriga
do a pagar a seg 'da parte,
70%. Essa lei é que i mantida
no Projeto e Atualiz ção".

, .

A afirm ção é do pr idente
da Comissã Interrninistexial de
Atualizaçã da CLT, A�'naldo
Sussekind ue reuniu a impren
sa, no Rio para esclarecer sobre
o trabalh do menor I um dos ca

pítulos d ante-projeto da nova

CLT, já entregue ao Congresso
Naciona para apreciação. Dis
se o pr sidente da Comissão In

termin;sterial de Atualização' da
CLT que a má interpretação do
capítulo, provocou críticas por
parte

I

da imprensa, que não cor- ,

respondem à verdadeira essên
cia do trabalho.

Recisão contratual do
empregador dá direito a

contribuição previdenciária

Análises Clínicas

BRASÍLIA - Parecer da
Consultoria Jur:ídica do Minis
tério da Previdência e Assistên
cia Social, aprovado pelo Minis
tro Luiz Gonzaga ao Nascimen
to e Silva, deixou. cI ro que ca

be incidência de ntribuição
p evidenciária sobr aviso pré
vio, em se tratando de recisão
contr ual feita pel emprega
dor, já e esse pe odo integra,
para todos , o tempo de
serviço do e re do, .indepen
dentemente de sido ou não
trabalhador.

O parecer, pela
Procuradoria INPS,
devido à diver ncia de orienta
ção sobre a m téria, diz ainda, ,

que não cabe ncidência de con

tribuição pr idenciária sobre.
férias pagas não gozadas e so

bre aviso p
r

vio decorrente de

:;scisão feit pelo empregado,
ja que esse períodos não inte
gram o tem e de serviço do em-

pregado. '

Levando-se em consideração que saúde é um fator prioritário em

nossa existência e trabalho este Colégio após haver elaborado um levan

tamento nesse sentido, chegou à conclusão que Canoinhas necessita maior

e melhor número de pessoas habilitadas no ramo.

Nesta cidade está sediado o 5.10 Distrito Sanitário com Laborató
rio com todo o instrumental necessário; o Hospital Santa Cruz sito em Ca

noinhas, possui laboratório 'há ainda os laboratórios da EMBRAPA e Ri-

gesa, Celulose, Papel e Embalagens Ltda.
.

Além do que já foi citado, há ainda, falta de qualificação para o

mercado de trabalho devido ao grande número de estabelecimentos co-

'merciais e industriais existentes.
'

Esta necessidade se faz premente não só pelo mumcipio de Ca

noinhas como também para municípios circunvizinhos: 'I'rês Barras e Ma-

[or Vieira.
Tendo em vista tudo o que foi mencionado, o Sta. Cruz propôs a,

criação do curso de "Análises Clínicas" para atender ao mercado de traba

lho que oferece a cidade e a 'região.
1

A lei 5692 de agosto de 1971 extinguiu todos os cursos chamados

acadêmicos (científico, clássico, etc.) e obrigou os estabelecimentos de

2.10 grau, para que se adaptassem em cursos profissionalizantes.
Causa - poucos são os alunos que- conseguem ingressar em fa

culdade ficando os alunos que concluiram o científico, sem diploma de um

curso profissionalizante; tendo dificuldade em arranjar emprego se for o

caso.
.

.Porque do curso Análises Clínicas - como O' Sta. Cruz funciona

va sob o curso científico, o curso de Análises .Clínicas é o que mais se

aproxima em curriculo do Científico, tendo professores habilitados e con

dições físicas apropriadas, como por exemplo o Laboratório tem também
bastante campo de trabalho, pois é um curso pouco divulgado e implanta
do no interior. Ele prepara o aluno tanto, para. vida prática, com um, di

ploma, como para enfrentar um vestibular se for o caso .

Atualmente o Sta. Cruz, possui 180 alunos na 1. a série, 114 na 2.a

e 67 na 3. a; somando 361 alunos ria segundo grau.

Pelo parecer n.1O 39-78 de 21-03-78, o conselho estadual de Educa

ção autorizou e aprovou o funcionamento da Habilitação Profissional de

Laboratorista de Análises Clínicas.

Dia a dia, notamos o empenho das pessoas 'em melhorar muitas
coisas em nossa cidade, principalmente no setor Educativo, do qual tanto
precisamos .

Assista dias 15 e 16 no Ginásio de Esportes "Sta. Cruz" os jogos
Estudantis de Canoinhas.

Colaboradores: J.M .'W .

M.N.B.

O.O.J.M.
/

/

ln Memoriam
Mauro,

Crédito Educativo terá 4,2
'bilhões em 78"

... ,

"

RIO -.- O Ministro da Edu
caç o e Cultura,

f

ey Braga, in
form u que, em 978, o Progra
ma d Crédito E ucativo aplica
rá Cr 4.200. 00.000,00 para
atender os uni ersitários caren-

tes, átra
r

s da' modalidades de
manutenç o e -anuidade.

O prog a concede anui-
dade para aIos da rede parti
cular de ens n , até o valor se

mestral a s p o a essas insti
tuições, par. cus eio das despe
sas pessoai do es udante. Para

e�te ano, eu valo�mensal foi
fixado e Cr$ 900,00,. A utiliza
ção do cr.' dito é equivalente à
duração o curso, a carência é
de um a o após a utilização e o

prazo d amortização correspon
de ao d utilização, a contar do
término da carência. Os juros
são .de 15% ao ano, capitaliza
dos semestralmente! sem corre

ção monetária.

I

nós não queremos uma tarja preta para: relembrá-lo,
porque sua alma já está nos esp��os azuis que circundam as

e-sferas celestes.

Nós não qu remos colocar uma cruz aqui, porque
sabemos que você já teve, como Cr:isto. Queremos lembrá-

1,0 despido de negro e d cruz. Queremos lembrá-lo com o seu

�;8rriso amigo, sorriso in iro no seu ro to querido, cheio de
: srnura e de meiguice. A ra, o nosso ensamento voa longe
procurando as suas lembra as s s atenções que jamais
o tempo irá dissipar.

- Assim, pedindo a Deu e o descanso de' sua boníssi
ma alma, estaremos reunidos n ATRIZ CRISTO REI DE

CANOINHAS, no sábado, dia 1 e abril, às 19 horas quando
;,\ rá celebrada uma Santa Mi a e ecial para você, e lá, nós
c.iseus colegas da Rigesa, Ce lose, apel e Embalagens Ltda:,
queremos estar juntos com odos aq les que lhe envolveram
e lhe 'amaram para eleva seu pensa ento a Deus, para lem-
brarmos o tempo bom d nosso convívio.

.

'

.

Para você
MAURO AN
a nossa hom nagem,
o nosso adeu ,

.

.

o nosso até breve, até Um. dia, em alguma estrela,
onde nos encontraremos.

e,.t\g,,ªd.eciroento
Miss 7.0convite

'"
Dia

Os familia

ainda consternado om o seu falecimento, agrade;
cem as manif�st ões e pes�r rec�bidas, aos pa

d�es Frei Lad
í

r e Luís, �os médicos Drs. Mil ton ,

WIlson, Marce e Dalmo, à Direção � funcionãrios
do Hospi tal S nta Cruz, à Direção e funcionários
da Rigesa, p rerttes e amigos.

.
Outrossim, onvidam a todos para a. Missá de 7. o Dia
a ser realiz da dia 17, segunda-feira, às_19 horas,
na Igreja Matriz Cristo Rei.

'

Por mais este ato de fé e ca r
í dade .cr í

s t
ã

agradecem.


