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Solução a partir de segunda-feira
Para os círculos polítí li d
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I ICOS iga OS ao governador Konder
eIS, a e imçao sucessona catarinens '

Partir da semana que v A
e, somente devera ocorrer a

em. pesar de comentá
,

itid di
versos jornais de que t

anos, emi I os por I-

riam os problemas d
' a� �s, o atual : o futuro presidente resolve-

, d
"

e e,s a os onde nao houvessem maiores proble-
mas, para,_ �POIs analIsarem a sucessão d

'

I' d
acertíva nao e verdad' S b

- os mais comp ica os, a

d d
' e.Ira. a e-se, desde quando alçado ao coman

.co o executivo catannense, a capacidad d rnad K .

Reis, que impulsionou d '

e o �overna, or onder
,

d SC ? esenvolvImento das diversas areas regio-
n�Isd e

t',
e, cdo�seguIU, com manobras diplomáticas a participa-

cao os an IgOS rversos grupo Iíti
,

i I C b t
-'

,

.

_

S po I ICOS no seu plano governamen-

rfn�ns: :st�n(�� f�t)fIrm�çao de q,ue, o problema sucessório cata-

. ,sen o encaminhado por maos mestras de ga-banto e conhecImento do tino político barriga-verde e não
_

des-

me,recendo antepassados que labutaram pel
" 't d E

t d intri d
o soerguimen o o s-

a o, ln rmca o no desenvolvimento mal'o d
'

'h P
,

- ",
r e seus VIZIn os, res-

supo��se, que ja apartír de segund�-feira Konder Reis esteja em

BrasllI� para partICIpar, do ato de anúncio do futuro governador,
.

no�e ja por ,el� conhecIdo, Em declarações prestadas à imprensa
nacional na última segunda-feira e inseridas em di

"

d
- .

lversos JornaIS, .

o governa or,nao nega seu apoio ao sr, Jorge Konder Bornhausen,
acentu,ando ainda que ele poderá representar a vitória da ARENA

�o pleito � ser fer,Ido a 15 de novembro, uma vez que aglutina em
..orno de SI, as antigas cl�ss�s ,dominadoras da UDN e PSD, O pen
samento do gover:qado� e válido e merece unanimidade de engaja
mento, para o for.:tal:cImen�o arenista em inúmeros municípios de

S�!.. on,de a �g:emIaçao, a!enLSta sente o peso do pessírrrismo com re

Iação as proximas eleIçoes, em consequência das divergências in
ternas qu� tende�, apenas, levar o ,�nfraquecimento de uma base,
que pO,dena ,ser sólida, desde que diálogos tivessem sido construtí

v?s"pnmor�halmen�e. Corno �i� Konder Reis, "Jorge será a solu-
ça0 , acredito nela,' Quem dirá o contráríio?

'

KarmaDo:
COngestionamento:é sinal de progresso

.

Numa visita de inspeção à área norte, da qual é Superinten
dente, esteve em Canoinhas, o dr. Harry Kormann, efetuando es

tud_?s e col�erdo dados quanto à necessidade de ampliação das insta
Iações locais da TELESC, Em contato mantido com autoridades 10-

c�is, disse Kor��nn, que sua visita era'motdvada pela reivindica
çao de ernpresarros que sentem-se prejudicados pelos constantes

congestionamentos verificados na central telefônica, Acentuou en

�ret!llto, que as providências cabíveis estão sendo- tomadas pelos
org�os competentes da TELESC, objetivando a melhoria gradual
d? �Istema de comunicação da cidade e região viisinha, visando pro
piciar Um ,funcio:r:amento mais prático. aos usuários, Disse que,
quando fOI planejada a atual central existente, não se tomou em

conta a possibilidade de' um desenvolvimento tão rápido dos seto
res comerciais e industriais de Canoinhas, razão pela qual a TE
LESe realiza estudos tentando solucionar o problema do conges-

.

-tionamento telefônico dentro do menor' prazo possível: O superin
tendente da TELESC manteve ainda contatos corri o vice-prefeito
Fábio Fuck, expondo ao mesmo os trabalhos que serão desenvolvi

.

dos nos próximos meses nos equipamentos da central local.

- Quase uma centena de especialistas em tóxico estão no

Rlio Grande do Sul. O probl:ema surgido com o distúrbio ecológi
co que atinge todo o litoral gaúcho, originou o deslocamento para
a região de técnicos no assun,to, inclusive (mais de 20) da Organi
zação Mundial da Saúde/, O 3, o Exército está isolando grande área

afetada pela poluição, com objetivo de evitar a contaminação de

animais e pessoas, _Segundo a RádliQ Cultura, de Santa Vitória dos

Palmares, mais uma pessoa morreu na.última quarta-feira,' vitima
da pelo gás tóxico que atinge a região"

_. O presidente Ernesto Geisel assinou decreto esta sema

na isentando' dos impostos de industrializaçãç> e importação, os

aparelhos denominados marca-passo, utilizados por pessoas que so

frem de problemas cardíacos '.
Os simüar,es naci?n�is !ambém es

tão isentos do pagamento do Imposto de IndustrIahza,�ao, segundo
o decreto,

_ O senador Magalhães Pinto, em declarações à impren
sa em Brasília disse que o atual processo de escolha do.s novos go

vernaàores br�sileiros prejudicou sensivelmente a imagem nacio

nal no exter.ior, Acrescentou ainda, estar disposto a negociar sua

desistência à presidência da :epúbl�;a, desde q�e o_g,overn,o �o�e
medida::; em prol de uma eVIdente redemocratIzaçao braSIleIra ,

_ O vice-prefeito Fábio Nabor Fuck, es�á, em Sã? �aulo,
onqe �e submete a uma série, d� exames CardI?loglcos, FabIO 9ue
foi tratar de assuntos ligados a compra dos taxImetros a serem Im

plantados nos automóveis de alugue� da cidade, à conselho médi�o,
acabou ficando internado num hospItal local, para exames cardIO

lógicos que permitirão avaliar o grau da doe,nça, Em conseqüência
licenciou-se do cargo na prefeitura por 20 dIas, devendo no entan

to retornar à Canoinhas na próxüma semana,
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destino nos rouba um moço que reunia em si quali
dades de autêntico e futuro líder, Grande Expedien
te: Inscrito para falar o Vereador Guido Henning, co
municou ao Plenário, que a estrada que era para ser

feita em Papuã, e que foi objeto de Indicação do Ve
reador Jair Lessak, a mesma foi feita por particula
res, e resolvido assim o problema de enchentes que
impedia a saída de veículos da localidade à Taunay,
sendo que o Vereador Jair Lessak disse ser inacredi
tável que particulares tenham que faz serviços de
utilidade pública e que o Sr, Prefeito Municipal ti
que impassivel diante das· proposiçõe da Edilidade

, solicitando medidas de interesse pú lCO e alongan
do-se a respeito. Disse ainda o orad que finalmen
te, foram patroladas as ruas do Baí ro do Sossego e,
pelo que, agradece ao Sr, Chefe o Poder Executivo
pelo atendimento à sua reívínc 'cacão, O Vereador
Waldemiro de Andrade, discorr sobre o escorchean
te aumento de preço nos talõ s de cobrança da Ce

lese, o que vem prejudicand grandemente os menos

favorecidos pela sorte, e q tem de tirar o pão da
boca de seus filhos, para p garem a luz, e ao que pa
rece os funcionários da elesc, além de serem bons
.funcíonárlos, compenetr aos de seus deveres, são
também ao que parec , treinados em apresentar e

encobrir avanços na bIsa do povo, com desculpas
que não convence ni guém, e que é preciso Que se

tome providências s veras contra tal abuso, O Ve
reador Paulo Edu o Rocha Faria, reportando-se
também o assunto, isse não concordar quanto a eva

síva da não leitur ,normal e mensal dos medidores, e
depois de dois o três meses os cálculos serem feitos

por média. e se leitura não é feita mensalmente a

culpa é a CeIes, e não o consumidor, havendo o Ve
reador Guido enning dito que há alguns anos atrás,
o consumidor ossuia uma papela junto ao contador,
por onde ele oderia controlar os quilowats que con- ,

umia dura e o mês, e aue até 'hoje não saber por-
ue este cri ério foi abandonado, mas que o consumi-

d r tem o ireito de, saber o que o Ieíturista registra
no ato da eitura. O Vereador Orlando Müller, disse
aue o fat está ocorrendo em todo o Estado de Santa

cata�'na
e que o mesmo já está na Assembléia Legis

lativa nunciado por um Deputado, sendo que a res

peito nda discorreram diversos Vereadores. O Ve
reado, �rlando Müller, solicitou à Presídencia. para
inter i�_\unto ao Sr, Prefeito Municipal, afim de Que

seiaJl ma dadas as máquinas da Prefeitura às reziões

�H:aqua
[zal, Campo dos Borges, Campo dos Bue

no e adj a ências, pois as estradas daquela região,
e ão no m is completo abandono, não dando mais
c ndições de trânsito,. nem de carroça e, até sepulta-
ento já tem ido feito nas costas, e que si dentro de
ma semana a máquinas não forem enviadas entra

rá com abaixo sinado de mais de cem pesso�s, para
ser publicado na imprensa citadina, alongando-se
a resneito. ORD DO DIA Entrou em discussão e

votação única o re uerimento N,IO 23 e 24/78, de autoria
dos Vereadores Or ���o Müller e Jair Lessak sendo
aprovados por una:r;,·�eidade. cada um de per �í. En
trou em discussão e

�otaçãO
única, a indicação N, o

32/78, de autoria do ereador Orlando Müller subs-
• • A

'

cr ita por mais tres Ver adores, o Vereador autor usan-
do da palavra disse da pprtunidade da mesma. e da
lacuna que a mesma pr encherá si aceita pelo Poder
Executivo, posta a votaç�?, foi aprovada por unani

mid;ade:_. Entr�u em l.a e 1mic� discussão e votação a

Indicacão N. o 33/78 de autor-ia do Vereador Walde
miro de Andrade, sendo

a�'
rovada por unanimidade.

Entrou em discussão e vota âo única a Indicacão N.o'
34/78 de autoria do. Verea r Edmundo Bittencourt,
r�ferente entrega de titulo onorífi,co, sendo que o

Vereador Paulo Eduardo. Ro fIa Faria, disse estar de

nlen«! aco.rdo C€!Jn :: Indicacãç, desde que a entrega
do tItulo., de Cldadao de Can\)inhas, ao. Exmo. Sr,
Gov�rnador do Estado, fosse r�ita em Sessão Solene
da Câmara, DOraue achava que

\
a entre�a de tão. alta

honraria, a tão. ilustre perso.nalIdade, deveria reves

tirnsp. de solenidade condizente c�m a fi2'ura do. ilus
tre ho.mena�eado, havendo. o.s Vefeadores Guilherme
Prust, Jair Lessak e Francisco. Bueno. de Siqueira
feito suas as palavras do Veread'(lr Paulo. Eduard�
Rocha Faria; ° Vereador Orlando Müller, discordou
da indicação do Vereador Edmundo Bittencourt di
zendo que esta série de inaugurações que o Gove�na
dor do Estado está promovendo em quasi todos os

mu;1icípios do estado, é com finalidade política, pois
esta fazendo a campanha da Arena para as próximas
eleições, e aue é favorável a entre,e:a do título de ci
dadania ao Sr, Governador do Estado em outra opor
tunidade. A Indicação do. Vereado� Edmundo. Bit
tencourt, po.r deliberação. do Plenário. fico.u suspensa
até a próxima reunião, afim da Presidência se info.r
mar co.m o Chefe da Casa Civil do. Governado.r do
Estado.; em Florianópolis, co.gitando. da possibilidade
de ser incluída no programa de visitas do Go.verna
dor à Cano.inhas, uma Sessão. So.lene da Câmara. para
a entrega do. título. de Cidadão. de Cano.inhas ao. Exmo.
Go.vernador do. Estado., Nada mais havendo a tratar
o Sr, Presidente declarou encerrada a oresente reu2

. n!ã?, mar,cando outra para terça-feira pr6xima no ho
rarlO regImental e, para constar lavrou a presente
Ata, que depois de lida e aprovada vai assinada pe-
la Mesa Diretora. "

HENRIQUE KRZESINSKI - Presidente
SELMA C, PIECZARKA - 1,° Secretário
ORLANDO MÜLLER � 2,o Secretário

Os vereadores' da ARENA.' a Câma.ra

Municipal de

canoi*S.
vem de público

manifestar o seu re udio. pela maldosa

publicação do JORNA BARRIGA VERDE (E
dição do dia 16 de ab i 1 de 1978). e pe
lo pronunciamento do DEPUTADO ACACIO

PE;REIRA NA ASSEMBLÉI LEGISLATIVA no

dia dezessete de abr i 1 e 1978. quando
referiu- se a entrega do i tulo de CIDA-
DÃO HONORARIO DE CANOINH' ao�EXMO. SR.
GOVERNADOR DR. ANTONIO RLOS KONDER

REIS. procurando desta ma. jogar a

Bancada_à ARENA. contra o . t_GOVERNA-
DOR. '

QUEREMOa. co� este escla �oimento
transmitir a todo o povo de nta Ca
tarina e particularmente a Co unidade

Canoinhense que os vereadores da ARENA.
querem e farão a Entrega dessa Hon ar

í

a ,

justa e merecida a sua Exa , oS. GO
VERNADOR porque r'econhe cem'o inoan

'

vel
trabalho de sua Exa. em todo o noaso
Estado. e também ao Planalto Norte aa
tarinense. Lamen t.amo s que referido jo�
nal da oposição. e o Deputado procura'
ram com j aso , empanar o brilho da visi
ta do Sr. GOVERNAOOR' que vem à nossa'
cidade para inaugurar obras de seu Go

verno. cuj as obras. são o espelho de

uma administração que orgulha todos'nos-
sos'irmãos Catarinenses.

-

Por esta razão. à Bancada da ARENA

na CÂMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS RE
PRESENTADA pelos ilustres Veread.ores
Senhores 'Henrique Krzesinski. Dr. Pau

lo Rocha Faria. Guilherme Prust I Ed
mundo Bittencourt. Jair Lessak e Fran

cisco Bueno de Siqtteira. unida e c oê sa .

reconhecida. fará entrega do Tí t.u l o ,

em sessão solene. no Clube Canoinhertse

ao Governador de todos os Ca tar inenses.
ao nosso Governador.

Henrique Krzesinski
Dr. Paulo Rocha Faria
Guilherme Prust
Edmundo Bittencourt
Jair Lessak
Fran�isco Bueno de Siqueira

lIa da 18.a Reunião Ordinária da 9.a Legislalura, corres

pondente à:2.a Sessão Legislativa' do 1.0 período,
da Câmara de Vereadores de Canoinhas.

Aos 14 dias do mês de abril do ano de 1978, às 19 o

ras, na sede da Câmara de Vereadores compar ce

ram os seguintes ,Edís: Srs. Henrique Krzes�''ski,Orlando Müller, Jair Lessak, Guido Henning, W Ide
miro de Andrade, Stellita p, Costa, Guilherme rust,
Edmundo Bittencourt, Francisco Bueno de s�·ueira,e Paulo Eduardo Rocha Faria. Acusando o l' ro de

presença o comparecimento de dez Vereadore , o Sr,
Presidente declarou aberta a presente reuni 0, con

vidando o Vereador Orlando Müller para a sumir o

exercício da 1. a Secretaria, em virtude de seu titu

lar estar ausente, e ao Vereador Jair LC3sak para
exercer interinamente o cargo de 2, 'O' Secretário.
EXPEDIENTE: Lida a Ata da reunião an erior, foi a
mesma aprovada sem retificações e por unanimida
de, Indicação N ,lO 32/78, de autoria do ereador Or
lando Müller, referente à criação de u plantão mé

dico, para urgência de atendimento c nico, cirúrgi
co, obstétricO', Indicação N.o 33/78, d autoria do
Vereador 'Waldemiro de Andrade, ref rente à drena

gem para escoamento de água nas aletas laterais
localizadas na rua 12 de Setembro, entre as ruas

Agenor Fábio Gomes e Paulo Rit ann, Indicação
N .

o 34/78, do Vereador' Edmundo ittencourt,
'

refe

rente a entrega de títulO' honorifi ao Exmo, Sr,
Governador do Estado, Dr. Anto io Carlos Konder

Reis, que lhe foi conferido pela esolução N, o 358,
de 10/5/1976, pela Câmara de V eadores da Legisla
tura anterior, propondo à Casa, ara que o título se

j a entregue em uma das cerim nias inaugurais, que
terão lugar em nossa cidade, o quando não, em Ses
são Solene da Câmara de Ve eadores. Requerimen
tos N.Ü's 23 e 24/78, dos Ver dores Orlando Müller

e Jair Lessak respectivament ,
solicitando a inserção

nos Anais da Câmara, de Vo o de Pesar, pelo faleci
mento do jovem acadêmico auro Antonio Krauss,
e que se oficie à Família enl tada, Inscrito para fa
lar no Pequeno Expediente, o Vereador Orlando Mül
ler discorreu sobre seu reque imento e do Vereador
Jair Lessak, dizendo que o inesperado e prematuro
falecimento do j ovem Mauro Antonio Krauss, como

veu toda à família canoinhense, e mr.is uma vez o
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA· E EX RIA

São convidados os senhores acionistas de a Socieds de, pa
ra se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraon inária,
cumulativamente, na forma do art. 131, § único, a Lei 6404/76,
no dia, 30 de abril próximo, às 10:00 horas, na sede oci sita no

Bairro Água Verde, Canoinhas, Santa Catarina, para �e iberaremsobre a seguinte ordem do dia:
.

1.'0) Aprovação do relatório da Diretoria, Balanço Geral .Dernons
tração da Conta Lucros e Perdas, 'relativos ao ex r\ício en-

cerrado em 31 de dezembro de 1977;, \
2.°) Eleição da Diretoria para um novo mandato e fix8!:>ão dos ho-'
norários;· / . \

:3.°) Aumento do Capital Social de Cr$ 15.000.0000 O picr '

30.000.000,00, 'mediante incorporação das segui tes rese vas:

a) Lucros na venda de imóveis Cr$ 3.991.147;7 ; b) Fund p/
aumento de capital 'Cr$ 379.740,02; c) Ações pnificadas r$
55.694,00; Correção monetária Cr$ 10.573.418,2,
te alteração dos Estatutos Sociais;

,

I

�I 4.°) Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, 12 de abril de 1978

ALTAVIR ZANIOLO - Diretor 2

'A' 't
.
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A CONSTRUTORA PARCAT LTDA. está dando os

retoques finais' no moderníssimo prédio e apartamentos do
Conjunto Residencial "Ouro Verde",

'

Rua Felipe Schmidt
esquina Rua Curitibanos, nesta cidad .

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

('65 m2).
\ .

São apartamentos co�/ácaba:ri1ertto de luxo, azulejos
até o teto, parquet nos pisos, éerâmica vitrificada e demais
.acahamentus de primeira qualidade.

, '

Urbanização completa e churrasqueiros externos.

I'

I

DOMINGOS COELHO, es cialí ado em Baterias,
I AVISA aos amigos e fregueses, que avante passará aten-

der à rua CeI.' Albuquerque, n. 169 fronte a garagem da
Empresa Reunidas, contando também co\n grande estoque de
Baterias e material para reforma.

"
" I

..' : ,,"

•
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Ora(ão ao
)

Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos

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

que me fazem; que em. todos os

instantes de minha vida estás
comigo, quero neste c rto diá
logo ag decer-te po tudo e

confirmar
.

uma vez mais que
não quero s arar-rr e de Ti.

Por maior q se a a ilusão
material, não s r' o mínimo
da vontade que Sl, to, de um

dia estar contigo! e todos os

meus irmãos, na! glória perpé-
tua. I
Agradeço-te ma vez maís ...

erá fazer esta

oração três di s seguidos sem

fazer o pedid . Dentro de três
días será ale nçada a graça,
por mais difí il que seja .

Publicar a sim que receber
a graça.

Publicada po ter recebido
uma graça.

E. R. S.

Vende-se
18 alqueires de terra situa

do em São João do Cav heiros.

Tratar com o sr. aldir P.

Sampaio em SãO.JJyredação. /
-------------------------

Vende-se
Vende-se um ótimo lote de

terra, esqujna, com 600 m2,
a 100 tros a Faculdade,
Rua l3e' ardo OJsen. Preço
de ocasiã . Otfmo ponto para
comércio. a bém lotes no

Jardim Espe nça, a 100 mts.
do asfalto.

.

�j2 Tratar
zinha.

asa' Santa Tere-
5

UNGER &·CIA. LTDA.
I'NOÚSTRIA COMÉRCIO -- EXPORTAÇAO.

, Telef.: Escritório 23-177J}. Loja 23-2014

25 1952/1
Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elétricas, xausteres, Ciclones, carrinhos

para movimentação de carga, serra 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 EM·AL�-�Portas simples e de correr, ja-

nelas de correr, basculantes, max�'""-e,1?ox para banheiro.

,DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA
DOS MOTOHES ''"WEG''.

Completa secção de vidros a preços diretos da Iábríca .

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

� .
.

,

em Geral. '

Rua Des. 6;osta Carvalho, 41 e 44 _' UNIÃO DA VITóRIA '_ PR.

Representante em Canoinhas: WALDE�AR KNÜPPEL

Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 22-0336 __ Canoinhas - Santa Catarina

, f �!. , t�.." t '
_

�

.,
\, ,'''.' 'r: \

22, de abril de 1978

, .
"

Dr. Lincoln Simas
.
Médico especialista e crianças, comunica a população

de Canoinhas e:das c dades vizinhas, que já estáaten

dendo . no Hospíta Sa ta Cruz e em seu consultório,

situado à praça, auro Müller' n.?
_
85, ao lado do IBDF.

'

,

Agora atendendo também pelo I P E S C I

OTICA ONFIANÇA
Fabricamos todos

desde visão sim
tipos de .Ientes "para óculos,
ifocais, � até �

lentes Varilux 2..

Aparelhagem moder " perfeita montagem, garantia
de qualidade e assístêncía permanente.

Responsável Térnico: Eng.o te MARCOS�WDNDERLICH

Praça Lauro Müller, 514 - Canoínhas se

- Luminosos e Placas de Acrílico

- Molduras de qualidade para quadros.
-- Artesanato em

Espelhos

REFLEXO==
Praça Lauro Müller, (ao lado da Ótica Confiança)

J

Canoinhas-SC

--,=========================:!

ias?
O Cartório do Registro Ci '1, e Nereida C. Côrte,· instalado
no Forum, acaba de recebe, mais moderna "FOTOCOPIA

DORA" Automática que t· a etocópía dupla face e simples
de qualquer docu ento em diversos tamanhos ..

Em apenas 5 segundos

. Dr. MÇlrceloi Jacob Fuck
ICO

E,spedalizaçã II! aparelh) ��digestivo
(r rcd e (irurgià

HORÁRIO: 10 à
s 18,30 horas

,-

. Rua Major Vieir I 846 (ao lado da Retífica Canoinhas}
Fone, 22-073l - CANOINH,J\S . se

.

____________r __

iUJl&i. ttni iM Mi.... ·-e g'

Consertos de toná refarmas de móveis,
estof adas 8 estofamentos de 'carros 'em

gerál, é corri
\.

m Keiser
Rua Bernardo Olsert, 509 '_' Canoinhas

mM " !!1Tx:

DR., ZENO RAL FILHO
CONSULTóRIO: Rua 12 ro _. esquina cem travessa

15 de No e r (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da�sso iação Comercial) .

- Fone 22- 960 -
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CORREIO DO "�NORTE '

22.04.1978

• •

IVI
NEREID� C:. CORTE, Ofícial do Registro

ivll do 1.0 Distrito do Canoinhas,- Santa Cata
pi faz saber que pretendem casar-se:

Jo,sé Pedro da Meira e Elizabete No
,k, ambos solteiros. Ele operário, nascido em

Impa AI�gre, 'dest Estado, rn 18 de autu
ai de 1952, resident na ci ade de São Bento
'8111, deste Estado, � 'lho e José Plautilio de
eira e Maria Eurldes � es de Meira. Ela

/

te
laDista" nascida em]R' ,Claro, Municípie de
ajor Vie�r�,. de9�e E a o, em 11 de abril de
59, .domíctlíade e "lde te�ne3ta cidade de
IDoiDh88, filha d Teado o Novak e Filome-
NGvak.

, Jair Carlos
nlki, ambos solt rosa Ie técnico ,agrícola,
acido em Taunay, e e Município em 2/9 de
tubro de 1954, resi nte em, Marcilio \Oias,
ho de Nilton Mare 1 e Margarida Marcolla.
I auxiliar de esc tóri nascida em Taunay,
ste Município e 9 de iulho d� 1959,' resí
ote nesta cidade, filha Ludovico Jubans
e Emilia Jubanski.

I
.

\ • .,

João Maria '�d. ��O
.

eirá
> 'Custodio •

ngela Maria A, gri, 8 bos soltefros, dcmí
liados e' residente e ;Mall'cilio Dias, deste

qnicípio. Ele operár o nascido Da cidade de
afra, deste Estado, 10 de fev�rf!iro de
58, filho d,tl Alfred stodío e Natalina de

liv"ira Cústodío. • d lar, nascíde em Mar
io Di.", deste M nícípí em 9 de janeiro de

62, filha de Antonio Ale ri e Judith Alegri.
\

, \

Adir do Rocio Tavares e L.oni Tere
nha 'Prate, ambos solteiros, domiciliados e

sldentes nesta cf ade. Ele operário, nascido
cidade de Iratí, da o do Paraná em 17 de
vembro de 1957" f o de Leonor Viejra Ta
res e Clara Wazzu ki Tavares. �la do lar,
acida 'em Rio da Q te, Município de Pspan
VI deste Estad ,em l-de setembro de 1962,
na'de Placido Preto e Maria:Rasa Preto.

Paulo L.ch1'n' ski • Eva Batista, am
s solteiros. le f nctonárto público federal,
scido em 'Pa uva, deste Estado, em 14 de
neiro de 1917 omiciliado e residente nesta

dade 'filho' de' A-o Lschtnkeskt e Marta Le-:-
'

ioké'skt. Ela, do I r, nascida em Rio Claro,
mícípío de Major ieira, deste. Estado, .

em

de julho de 1951, filha de Armínda Batísta.

Osmar Luiz .rreira e Juçara Maria
,

lteiros. Ele mecanico, nascido

d/Município em 22 de agosto de

e residente em Marcilio Dias,
ho de Braz AI s Ferreira e Hildegard Metz

� Ferreif�. Ela lar, nascida em !��çaba,
Estado, em 22 de agosto de 1960, domtctlíada e

I
..

residente nesta cidade filhll de dona Eodete
Soares.

Pedro Valde ar Domingues Maciel e
Maria d. Lo rde Pazdziora, ambos soltei.
ros, nascidos, omí iliados e residentes em San
ts Emidis, dest unicípio. Ele lavrador, nas

cido em 18 de
.

neíro de 1958, filho de Mario

Domingues M i e Nair Soares Maciel. Ela do
lar, nascida e 8 de setembro de 1960, filha
.de João Batista P, zdztora e Marta Andrekoskí
Pezdziora.

Estanislau Rosa e Maria da Luz Mei ..
reles, ambos c' iciliados e restdentes no Bair
ro Agua Verd, esta cidade. Ele viuvo, operá
rio, natural d st Estado, nascido em 21 de
novembro de 25. filho de João Rosa e Josefa
Esdaque. Ela lar, solteira, nascida em Ta-
manduá, dis to de Bela Vista do Toldo, neste
Município, em 1 de outubro de 1931, frlh s de

,
Ce tarina Meirelles.

Francísco Chaicka e Maria das Gra
ças Carvalho do Prado, ambos solteiros. Ele
lavrador. natural d Rio da Veada, Município
de Major Vieir , n scído em 17 de julho de
1954, cêsidente Major Vieira, deste Estado,
fUho de Pedro aícka e de Veronica Bedron.
Ela professora, scida nesta cidade de Canoí-
nhss, em 20 de j eiro de 1950, domiciliada e

residente nesta ct de, filha de José Carvalho
do Prado e Olivia ezerrs do Prado.

'

Contraentes - Paulo Edymar Petri a
Beatriz S ares ambos solteiros. Ele supervi
sor de obra n cido em Rio do Campo, deste
Estado, em' 1 e junho de 1954, residente em

, Boa Vista, M [cípto de Joinville, deste Estado
filho de Alta ir Petri e Hercíli Petri. Ela, do
lar, .nescída em anoinhas, em 10 de abril de

1957, domi ilíada e residente na, cidade de Oa
noínhas, deste Estado, filha de Rodolfo Soares
e de Arvelinda Grignani Soares. Edital recebido

'jdo Cartório do Registro Civil de Boa Viste,
.Munlcípto de Joinville, deste Estado, em data
de 17 de abril de 1978.

Canoínhas, 18 de abril de 1978

NÉREIDA G. CêRTE - Oficial da Registro CivU

I

Você já pensou em ser

sócio contribuinte da

APAE de Canoinhas?

C �I HAS COMPONíVEIS

T· DESCHINI
130nitas - - avancadas

1

Venha

BeCK & elA. LTDA.�
ta

Rua ldal Ramos, 1146
,

Fone: 22-0536'"- Canoinhas-SC I

BASiliO HUMENHUK

I Revendedor

& elA. LTDA.
FORD I

1948 30 AIOS 1978
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

,

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Camionete ick-up 1961 4x4 - cinza
Corcel GT 1976 - ama elo
Ford F-lO 1960 - uI
Rural 196 - 4x4
Corcel cup 19� - branco
Corcel cupê xo 1973 - vermelho
Corcel cupê uxo 1976 - amarelo

Adquira seu veí lo sado com a mínima entrada.

Vi:íC
os íntàíramente revisados, de boa procedência,

aos elhores \preços da região.

_�, jfe-no� sem compromisso, em nossa loja à ..

Rua �C1al Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

No Departamento de Veículos Hsades
de Miguel Procopi,ak Comércio', de
Veículos Ltda., você, encontrará
para prunta

-

entrega:
Ano
1976
1974
1974
1976
J977
1974
1974
1974
1974

MICiUEL PROCOPIAK' COM. DE VEí<ULOS LTDA.
Concessionário General Motora do· Brasil S. I.

Rua'Major Vieira, 289

Canoinhas _._
. Santa Catarina

Bar, Restaurante 8 Vburrasca,ria
IIGALO O E O U, RO II

fspeto carrilo to�os os dias além das .Jleillidades di elSI

Segunda: Canja e:yirado d
, fe/se à paulista

terça: Costela especial e ra a_9:'a
quarta: Buchada I

quinta: Linguada
sexta: peixada
sábado: Feijoada à cari ca

domingo: Espeto corri o espes ial (10 qualidades de

carne) e büffe americano

Em breve estará servindo à La Carie com \ 35 pralos 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 (horrascaria «GALO DE OURO»
BAIRRO SÃO tRISTÓVÃO - Agora sob nova Direção

d •

Economize e valorize seu crédito.

Abra uma conta po

Caixa Econôm'ica e eral
'e paOU,8 com cheque. I



Notícias de Major Vieira Escrev;:IDCiSCI' Irisan
----------------------�

Corre�pondêncla recebida
o Sr. Prefeito Municipal de Major Vieira, acaba de receber otí

cio do Senador Otair Becker, o qual transcrevo na integra:
Brasílía, 6 de abril de 1978

Senhor Preíeíto
Com OEl meus tcordíaís cumprimentos tenho a grata satisfação de

responder ao seu Ofício n." 14/78, de 13.2.78 comunlcando que em recente
audiência com o Diretor Geral do D.E.D .. ficou decidido conceder a Pre
feitura Municipal de Major Vieira, a importância de Cr$ 150.000,00 (cento
e cinquenta mil cruzeiros), a ser liberada brevemente, destinada a cons
trução ãeltima quadra polivalente.

Aproveito fi. oportunidade para renevar protestos de distinta
consideração. '.

Atenciosas saudações,
Senador OTAIR BECKER

Nota-se aí mais uma conquista do Sr. Prefeito, pois a quadra
polívalente já é aspiração de Prefeitos anteriores, mas como o atual sem
pre' solicita e ínstste, tudo está sendo conseguido.

Choque elétrlco.Jfaz uma vitima
em nossa' cld6.Jde

Na tardejde"sábado último quando. o menor AMAURi MACHADO
tomava banho, e no banheíro�existia um fio elétrico descascado e o me
nino com certeza]�encostou-se no mesmo recebendo a carga elétrica em
seu corpo, morrendo)nstantaileamente. Foi um .acontecímento que abalou
toda I,L população de Major Vieira, pois tratava-se de um menino muito
estímado por todos, principalmente pelos escolares. O mesmo era filho
do casal CeciUale. João ,Machado, residentes :nesta cidade. Seu sepulta
mento ocorreu no dia seguinte com missa de "corpo presente onde toda
a .poputação se fez presente. A coluna e toda a 'população de Major Viei
ra envíaaos familiares enlutados sentidos tpêsames.

Nofe.s:dlversas
. Faleceu dia 14 último em Curitiba o Senhor JOSÉ SUDOSK[ FI
:'LHO, de tradicional família de nossa cidade ..Deixou no luto vários filhos
e netos. Aos familiares enlutados a coluna envia sentidos pêsames.

O Senhor Albaro Dias de Moraes inaugura hoje seu armazém
graneleiro instalado em sua lavoura na localidade de Butiá neste muni
cípio, também será. íuaugurado a eletrificação naquela localidade. Ao Sr.

. Albaro vat.os cumprimentos da.coluna.
.

.

) Realiza-se em Porto União dos dias 24 a 28 de abril o 4.° EN
CONTRO DE AGENTE�' DE PASTCRAIS, onde estarão presentes tod-os
os agentes de Porto União, Irlneópolis, Oanoínhas, Monte Castelo, Papan
duva. De �ajor Vieira partíoípará do encontro este colunista. Esperamos
que seja' de multo proveito para aqueles que procuram difundir o Evan-
gelho em nossas comunidades.

\
.

.

A CBLESO acaba da Instalar a ilu nlnação públíca na rua Arge
miro Borges' em toda a sua extenção, dando assim mais um aspecto de

beleza,a :nossa .
cidade.

Aniversários
Dia 21 aniversariou a srta, JUSSARA. VIEIRA, filha do casal

Lilia e Sebagtião Prudente Vieira, desta cidade.

Dia 22 aniversaria a srta. LENIR MACHADO, filha do casal Ma
d$lena e José Machado, desta cidade.

, Dia 23 aniversaria a garotinha DIRCIORI RUTHES, dileta filhinha
do, casal Dircélia e Orestes Ruthes residentes nesta cidade.

-

Dia 24 aniversaria o jovem LAURO ELOI, MÜLLER, residente
em ftJo:Novo ne.,.t�" município.

A.os ap.!:v.rs_-.riantes a coluna envia sinceros parabéns.

Associação de Pais' e Amigos, dos Excepcionais de Canoinhas - A P A E

COO vocaç-�)
, A Diretoria da Assoeiaçã de Pai e 'Amigos dos Excepcionais

APAE dê Caooinhas, Estado de San Cata ina, convoca seus associados
para uma Assembléia Geral a ser r 'aliz8j a DO dia 09 de maio de 1978,
às 20,00 horas nas dependências do F unj,de Canoinhas, para discutir e

deliberar sobre os seguintes ass,untos d 9>rdem do Dia:
.

1 - Reforma dos Estatutos. .'
2 _. Assuntos de Interesse soei/I. 2

Decorridos trinta

r'nutos
sem hue aja quorum legal, será reR

.

Uzada a Assembléia com qu lquer número se undo disposição estatutária.
. PA LA S. CARVALHO - Presidente

* Pode iludir-se uma parte
, do povn durante (j tempo

todo, e todo o mundo duran
te uma parte do tempo mas

não é possível iludi,."s� o

mundo todo durante o tempo
todo. (Lincotn).
* Hoje ao som de Jackson

é a um jogo de luz sen-'

sacional, esp",ram os presenc«
,

de todos na Boate.
'

* E os jogos estudantis
trazendo' ótimas novida

des. Uma delas é a' possível
indicação de duas meninas,
Dioete e Célia para jogar
pela seleção brasileira. Es

porte é saúde.

* Mikus e 5uli, um porzi
nho surgido de repente,

realmente uma fotura.
* Movimentando nossa citv

neste final de semana,
Tânia, Adriana, lsabell» e 'Ani".e'r'sl"rl'antes da semll. Vioiane. Matando as sauda-
des sim. Dia 22 - OI S1 s. Milles L�
* Ana Zettar tri apaixona- Zaniolo e Sérgio Sencn

da por aquele moreninho. a srta. Mari.l Bemsdete Pelei
de olhos esuerdeados que por� Dia 23. a s,.�. El"ica es

enquanto é segredo para al- do sr, Alfredo Q. KnüpPI
guns. Calma. Ana qualquer o' sr. Alceu Tomporeski;
dia eles terminem. srt.s. Soraia" Sumei« 13,1 Kou
* Sempre simpática e des- e Marilze Hedler; a menina J

contraída, Regina de Mi. dite filha do SI. RodolfoBoti«
ronda sempre destacando-se Dia 24 • .a sra. Elisa es

onde aparece. do sr: Felix da Ceste Gem.
* Aquele amor de menino o sr. Antonio Tokarski.

,

esteve com a gente no tt- Dia 25 - a sra.·Frieda e�
nel da semana passada. APa., do sr. Willy Haatte.
reça se.mpre Henrique, pede " 'Dia 26 '. o sr. Fematu
uma gzrl. Freiberger; o iouêm-, Wilsl
'* Sandra S. e Darci um Friedmann; o m(j'nin�o Ro,bel

casaizinho que é uma Carlos f.o do sr.MoisésdeSou:
graca âemonstrando. muito Dia 27 - a srta. J.\1.iria
Looe. Dsmaso da Silveira; o [oo.
* Beto Shimo por ,essa,s João R.ogu� Q. Padüha.

bandas fazendo telie Lê- . Dia 28 • a sra. Lurdes 8!
lia. Sempre assim,

. .
do sr. Miguel Tokarski; o

* E nesta 6.a letra esttve- Paulo Neuburger; as 'srtl
mos curtindo na SBO. dra. Yeda Lúcia Pereirat tI

Um super show. E�teve co- em f'lolianópolís'e Elti LOI
nosco a 4.a Redençao. rler,' o jovem Lauro Pr"
* MUltos canoinhenses de· o menino Osvaldo f.o do

pois de cu, tir uma' tri Aloisio Partala.
Se alguém souber de �gum Im- �����������������������._���

pedimento legal, oponha-o na for- I
ma da Lei.

Bela Vista;do Toldo, t8,;de abril/1978
LEOPOLDO PERElRA
Oficial do Registro Civil

REGISTRO CIVIL

EDITAIS
JACIRA EMILIA PAUL COR
Rí!:A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co·�
marca de Caneínbas, Estado de
Santa Catarina, fa? saber que
pretendem casar:

-

ESTA EA HORA DA LINHA FORD 7000:A LINHA FORTE. AHORA DE VOCÊ COMPRAR
SEU NOVO CAMINHA0 FORDo

Antonio

Fermino: Ribeiro da Silva e Etel
vina Bueno Roch. Ele, natural de

, Campo dos Bue s, deste Distrito,
nascido e 11 março de 1957,
agrícultor. lte o, domiciliado em

Campo dos n nos, deste Dlstríto,
filho de Hereãí Ribeiro da Sílva e

Emílía Ribeir da Silva. 81a, natu
ral de Oampé' os Buenos. deste
Distrito, nascida m 18 de novem
bro de 1953, do la " solteira, domi
ciliada em Campo d Buenos, filha
de Bernardo Bueno Ro,ha e de A·
naBocha :de Almeida.

André Kotkoski e Darci Ribeiro
da Silva. Ele'� atural de 'I'aquarizal,
deste Distr o, nascido em 11 de
deze bro e 1955, agricultor, sol
teiro, om ciliado em Oampínínha
dos Ri 'r s,' deste Distrito, filho
de Jorge kl e Qorvalina Kot
koski. Ela, natural de Campo dos
Buenos, de te Distrito, nascida em
3 de maio e �961, domicillada em

Campininha dos· Ribeiros, filha de
Juvino Riheiro da Silva e Carma
Ribeiro da�Silva.
Se alguém SOUbeI' de algum

Impedimento, oponha-o na for
ma da lei.

Pinheiros, 17 de abril de 1978

Silvete Darci Paul Cardoso
�screvente Juramentada

LEOP ,LDO PEREIRA, Oficial do
Regi-str Civil de Bela Vista do Tol
do, Can inhas-SC. Faz saber que
pretende casar- se:

Estamos lançando uma temporada de planos sensacionais para
você comprar os caminhões da Linha Ford 7000: o F-7000 para
11 toneladas e'o FT7000 para 19 toneladas.
Ambo '0 super· chassi Ford, o mais-forte do mercado, que
dis lsa reforços e adaptações.

. .

'

om o,moderníssimo motor Detroit Diesel de 4 Clllfldros,
s.10 caminhões econômicos, confort3veis e seguros.
Feitos para dar mais lucros para você e abrir novos rumos em seu

negócIo de transporte.
Venha conversar conosco e conhecer todos os detalhes da
Linha Ford 7000
Inclusive as Iflcriveis facilidades de pagamento,

Mas venha depressa que esta campanha
é por tempo limitado.

)

REVENDEDOR

.ilI'
PENSE FORTE PENSE FORD

Basilio & Cia. Ltda.
R. Vidal Ramos, 203 - Fones: ,-0268, 22-0468 e 22,;,0024 - Canoinhas- se

22-04-78
N.o ,1467
Ano XXXI

A C O N T 'I C E N O O ••• Responsabilidade J. M. e

legal no horse-cross em 1
panduva agora se apront,
para um sensacional Mil>
Crsss em Rio Negro dia.
Vamos todos lª.
* E o totinho do

.

Colet,
está realmente deixan

muitas meninín/zas apaixel
das. E não é 'prá menos, Pi
ele é um avião.

. * Entre muitas trans
.

Thelma se, destacando.
isso aí menina simpatia e

que não tslta para coce.
- I

* Dia "30 estaremos prlS
giendo o Destile a',

J.Vodinha, na boate do ';Clu
Marlene, lançando mil bartu
prá, toda meninada.
* . Toda grande caminha

começa ,

com o primel
passo» ..

Encontram-se em Cartório, 2.° Ofício, à Rua VidaI Raro
Edifício do Forum, para serem devidamente protestados os '

guintes títulos: / .

I
DP n.o 19.465, ven ida e 2 .03.7fY, Valor Cr$ 9.550,00 (Nove n

quinhentos e cincoe ta cr eirosJ� emitida por Merhy Seleme
Cia. Ltda. Contra C� A A A CRUZ STADNICK.
DP n.'o 7603, vencida e 22. .77, Valor Cr$ 807,60, (Oitocento�
sete cruzeiros e sessenta_' avos), emitida por Aziz José Sele]
& Cia. Ltda . .contra ZE

,
BIALESKI.

Por não ter siCL po��ível �ncontrar os referidos respon:
veis, pelo presente os ntimo\para no prazo de três (03) dias:
contar da publicaçã deste no \1ornaI, CORREIO DO NORTE,

'

rem pagar os men onàdos títurQs, ou dar as razões porque r

o fazem e a,o mes o tempo, no ca�'Q de não ser atendida esta ir!

mação, os notifi
.

do competente, protesto.
Canoin as, 1il de abril de 1978.

HERESINHA CARARO - Oficial Maior

EDITAL

Car'.âZ.do CineJubíleu
\

Hoje. às 20,30 horas

grande sucesso do imortal cantor JOSÉ MENDES
« P Á R '. P ,E D R O ))

\

Mais u

Amanhã, em ii se õe às 14,00 hs. em matinê, às 19,30 e 21,30 ha.
Um fI e para a famma inteira alsistir

ÁRA PEDRO»'
. 00 rido - censura livre

e REPRIS� "a., 3a. e 4.a feira, às 20,30 horas.

5a. e 68. feira, às 20,30 horas
Clint Eastwood e George Kennedy, em:

«ESCALADO PARA MORRI!R)I



CORREIO DO NORTE
22 de abril de 1978

,

Sindicatn
Rurais

dos
de

Trabalhadores
Três Barras

. As�embléla Geral Ordinária
Edi1al de Convocação':

Trabalh���or�sre��nt� EdditaTI' �e Convoca�ão o Sindicato dos
.

rais e s Barras, tíca convocados os

�er��n����c!a��s a seI' fazerem p�esentes a ssembléia Geral
h

r rea ízada no la 20 de aio de 1978 às 9oras na sua Sede S .

1
. ,

h I H
ocia sIta n Campo e Instrução Mare-c 8: . elrmes nesta' cidade em . rimeir convocacão com amaioria egaI ou em seg d '

1
.

_

y
,

un a e u ma c nvocaçao com qual-quer numero no mes.mo dia às 11) ora, no mesmo local, pa-
;�i���arem conheCImento e delibeIt,�r m a respeito da se

\
«Ordem do Ia»'

1.0 - Prestação de contas do ano 977
2.0 - Leitura, Discussão e .Votaçl.0 da proposta orçamentáría para o e�erciCIO de t979 e respectivo parecerdo Conselho FIscal, de cordo com os estatutos a

votação será secreta.
3.0 - Relatório da Diretoria.
4.° - Assuntos diversos. 1/ .

Três Barras (se, 22 de abril de 1978

.

Sezetred .. Kurchcwskl - Presidente

FOTOCÓ IAS XEftOX

Instalação moderníssima.

Procure no escri io de Derby Carlos Ulhmann, na
Praça Lauro Mülle ,2 1 - Canoinhas _ Santa Catarina

Dra. Zoé yria Natividade Seleme

n
'

:t!a de senhoras e crianças.
- Espe

.

alíaação em Odontopediatria _
HORA MARCADA - Praça Laura Muller, 494 _' Fone 22-0461

Artigos 'pI presentes
InoxCristais

VRED IPESV
. Rua Pautai Pel'el!'a
RUft Vldal :,:,Rftmos

Passeios: até' 9 pessoas

No trabalho: ton8lad� . de carga

pense!
"

«KO 78»
MALLON & elA.
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Ministério dalEducação. e Cultura

Movimento Brasileiro de
alfabetização - MOBRAL

2.0 Passeio

Ciclí tico
sporte para
panba aber
unidade pa-

A Comissã
Mobral e Pr eitura Munici
pal,

rea1izars
no dia 1.0 de

maio, às 9 or , com saída
em frente' a S.B.O.. Este pas
seio cíolísuco ,onta com a

COlabora�ç-
de t�dos.

Haverá rêmíos . para a bi
cicleta ms is enfeitada, ciclis
ta mais ·doso e ciclista mais
jovem.
Espe ando contar com sua

honres presença, firmamos
nosso agradecimento.
canO�has 19 de abril de 1978

4�onio 4mUtou Tormena
Presidente

PreFeitura
.

Municipal
I

de 'Canoinhas
,

Suplemente otações orçamen'árlas
Benedito Therézto de Carvalho Netto, Prefeito Municipal

de Canotnhss, Estado de �nt8 Catarina, de acordo com o artigo
8.° da Lei n.? 1.406 de 1�.\J.77, .

D ,E R E T A

Novena da Milagrosa
H'ossa Senhora d Pompéia
Milagrosa Virgem o Rosário de

Pompeia eu me org lho de vossa
prote

-

o e de voss amparo. Em
prova meu afeto' ,para convosco

ofereço- 8 luz q

ueicenderei
todas

as quinta eiras em vossa honra.

Na8 nece idade vinde ao meu
socorro. - ,Virgem do Rosário,
favorecei 8 mi e ia minha família
'nas necessídade e aflições.
Suplico-vos qu tenhais miseri

córdia de 'mim pela imensa felicida
de que sentiste e� vosso ventre
virginal o autor do. menino Jesus
Cristo, peço\vos que concedais essa

graça (pede-se a graça deseje.da)
se for para minha salvação e maior
glória de Deus.

Obrigado Senhora Virgem do Ro
sário de Pompeia.

Art. I.? - Ficam sup ementadas, por conta do excesso de
arrecadação verificado no ês de março, na importância de
Cf$ 731.000,00 (�etecentos e tr,'nta e um mil cruzeiros), as seguin
tes Dotações do Orçamento vi ente.
Gabinete do Prefeito
3.000 • DESPESAS CORR NTeS
3 1 0.0 - Despesas de Custeio
3.1.2 O - Material de Consumo
1207/043 - Café e Açucar.
3 1.4.00 - Encargos Diversos
144Ui056 - Aseíusture de �u�1icaç\e8 .

Departamento de Admln'lstraç o

300.0 - DESPESAS CORREN ES

f3 1 O. f) - Despesas de Custeio
3.1.3.0 � Fretes e Carretos. Cr$ 8.0 0,00

Departamento da Fazenda .

3.00.0 • DESPESAS CORRENT I
"

3 1.000 - Despesas de Custeio /3.1.4.0 • Encargos Dioerses .

1417/133 - Enventuais.. '. .. Cc$13.000,00
1435/135 - Rep oaíções e/ou restituições.\.. Clí'$ 3.000,00

..
I

Departamento de Educação • Cultur I
3000 - ZESPESAdS �OR�ENTES \ / .

}.�.�OO·� M!1:��i d: C����r:no /
1224/193 - Material de Construção. \ •

. / Cr$. 100.000,00
1231/l97 - Material de Píntura. \ • / Cr$ 10.000,00
3.1300 - Serviços de Terceiros \ /
13 2/200 - Conservação e, Adaptàção de im�Yr-éis Cr$ 10.000,00
1324/207 - Outros Serviços de Terceiros. X. Cr$ 3.000,00

Departamento Municipal de Estradas � Rodagem.
300.0 - DESPESAS CORRENTES !

3.1.0 O • Despesas de Custeio / \
31.10 - Pessoal "'"' / \
1109/270 - Diárias.

�"
. .

I

3 1 2 O - J.'Jaterial de onsumo

1236/287 - Prod. Alim ntícíos Artig s CorreIa os Cr$
.

30.000,00
3 1300 • Serviços d� Terceiros
1307/292 - Fretes e qarretos. . •

1324/293 • Outros Sejvíços de

zceiros.3.1.4 O ,. Encargos Diversos "

1412/294 - Despeses tIe pronto agamento .

4.0 O O � Despesas Ide Capittjl
4.100 ,. lnvestimJntos /.
41.3 O - EquipamJntos e l/,stalarões
3318/313 - Veículo� automotores. . .

Departamento �, SerVi/OS Urbanos
300.0 - DESPltSAS CORRENTES
3.10.0 - Despesas de Custeio
3./.2 O ,. Materi 1 de Constemo
1222/330 ,; Maté ia Prima

1224/331 - Mat rral de Construção.
123g/337 - Ouf os materiais de consumo.

3 130 ;I Servi os de Terceiros
1302/338 - Co I ser vaçâo e adaptação de imóveis . C:$ 5.000,00
1307/341 - Frites e ca.rretos. . . . Cr$ 10.000,00
3.1.4.0 - Encergos Dioersos .

1412/346 • Despesas de pronto pagamento.
1440/348 - O tr os Encargos Diversos.

4 O O O ;#

De�Bsas
de Capital

4 1.0.0 - lnv stimentos
4 1.1.0 - Ob 'as Públicas
1231/360 - PrJsseguimento de obras.. ..

430.0 - Trdnsferências de Capital
4 s 10 - :\nkortização da Dívida Pública
5101/376 - bjvida fundada Interna-Lei n.? 1281 . Cr$ 100000.00

/ TOTAL Cr$ 731.000,00
Ar.k. 2.° - Revogando as disposições em contrário, este

Decreto e�tre.rã em vig'Jf na data de SU1) pub�cação.

r: do Prefeito Munícíp rl de Canoinhas, 12 de abril
de 1978.
Benedit Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

E'�te Decreto foi registrado e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck - Diretor Admtnistratívo > Vice Prefeito

Uma devota

MENTO
VIADO 1

SMAR' ZIPPERER, de
clara par os devidos fins
que e tr iou sua Carteira
de Mo 0r1sta Profissional.

A rnJsma fica sem efeito

por haver requerido 2a. via.

o-s 4.000,00

Cr$ 1.000,00

Certificado' extraviado
GONÇALO G elA ALMEIDA
declara ara o devidos fins que
extravio o er tlflcado de Pro

priedade o .. iculo n.O 800625�
marca Jee -75, placa CA-2977,
chassis LA �PA63135, cor: bege.
O mes o fica sem efeito por

haver requerido 28. via. 1

AROlDO CARNEIRO DE CARVALHO

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

Após às 2:00 horas
Telefone: 553-1061

Gabinete da Câmara Federal:
Pela manhã: das 9:30 às 12:00 hs,

Pela tarde: das 14:30 às 18:00 hs.
Telefone: (0612) 223-9395

Cr$ 10.000,00

Cr$ 10.000,00
Cr$ 5.000,00

Cr$ 3.000,00

Cr$ 75.000,00

Cr$ 100.000,00
Cr$ 40.000,00
Cr$ 5.000,00

Cr$ 4.000,00
Cr$ 12.000,00

c.s 180.000,00

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. côre.)
I

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.
�------------------------------------------�-----
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Com a inauguração
-

a sede ,do Banco do Es
tado de Santa Catarina, n próximo dia 3 de junho

I

em Major Vieira, na Rua Algemiro Borgesvêt, ele
var-se-á de

--

87 para 90

o�número
de agências do es

tabelecimento bancário fi Santa Catarina, depois
da inauguração de . Maj r' Vieira, anteriormente.
O Governador Konder Reis e o Presidente do BESe,
Jorge Konder Bornhausen, entregaram as agências
de Guaramírím e Jaraguá do Sul, no último dia 21.

Organizações Ales�,andra
VENDE

Apartamentos em camboriu nos Edifícios - Imperatriz e Mari
lu Financiáveis em Vários planos.

Terreno localizado na Agua Verde, 1600.m2, preço Cr$ 35.000,00

Casa de madeira, localizada nas proxímldades jda nova rodo-
viária com terreno de 800 m2. Preço Cr$ 140.0UO,OO

..

Casa de alvenaria. localizada na praia de Camboriú, mobiliada,
2 quartos, cozinha, BWC, sala e varanda. Terreno arborizado. Preço
Cr$ 100.000,00. E rada Cr$ 40.000,00.

.

10 alqueí s de terra a 7 km da cidtid9.:preço Cr$ 20.000,'1 o

Ótimo par .sltlo
6 alqueires e terra, localizados na margem da estrada Mafra

Canoinhas _próximo a ão João. Terreno todo destocado.- Preço Cr$ 20
mil o alqueire\'
15 alqueires de terra próximo a estrada Mafra-Canoinhas a

13 km da cidade - Ótímo p'àt8 gado Preço do aíuqeíre Cr$ 20.000,00.
200 alqueires de

ter��ara
Reflorestamento - preço do alquei

re CrI
_
8.000,00 - município:ie ajor Vieira,;
Vende terreno próximo "Escola Bá,iea Cabral, preço 45.000,00.
Aluga - Barracão para mazena em no Centro da cidade

IAluguel Cr$ 1.500,00.
.

Cas.ali Pré construídas � em ívers s modelos montamos nas

praias
Lotes na Praia de Itapoâ em v

CARROS. USADOS

Maverick, ano 1974, cor azul, único dono, ,000 km, aceita troca.

- Opala .Oupe ano 75 com 19 mil q ilometro '- preço Cd 47.000,00
ótimo estado

.

_ Fusca 1500 _ ano 71 cor Branca e ótimo estado preço Cr$ 44.000,00
- Camionete Ford F. :iDO - ano .� - carroceria de madeira _ preço

ors 45.000,00.
_. Fusca - 1300 L ano 76 com 22 ii quilômetros - cor amarelo preço

..

CrlS 45.000,00.
- Fusca 1500 ano 7 t cor azul pr .ço 2� mil cruzeiros

- Fusca 1500 - ano 71 reformad - Preço Cr$ 23.ooo,úo
- Corcel Luxo - ano 1973 em e celente estado - Preço Cr$ 34.000,00
- Brasilia _ ano 1977 com 12.0. o km - Preço Cr$ 63.000,00
- Fiat .: 1977 com' 22.000 km - reçe Cr$ 65000,00

- Pag ar:nos O m alhor �reço palo seu carro usado

'remos ótimos hegóclo.s. Visite-nos.

ORGANIZAÇ-ÕESI,. ALESSANDRA
Rua Major Vieira, 433

,

� CANOINlfAS - se

NOTAS ESPARSAS

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

Suspensa na tarde de 4.8
feira a. visita do Sr. Gover
nador Antonio Carlos Konder
Reis e sua comitiva," para u

ma série de inaugurações,
na cidade e também no inte
rior. Vamos receber noutra

oportunidade, calorosamente,
o nosso ilustre governante,
principalmente pelo asfalta
mento da estrada Canoinhas
Mafra, tantas vezes prometi
do pelos seus antecessores e

agora uma realidade, no seu

governo, ele que Dão prome
teu_e está realizando a gran
de obra, esperando inaugurá
la ainda

...
na sua gestão, em

princípios �de 1979 .

x X x

Viva o Rei do Tiro, sr. Dar
cy Wiese, nosso particular
amigo. Cice, como é mais
conhecido entre amigos e fa

miliares, vai agilizar o clube
de tiro, uma boa tradição nas

cida
.

no bairro do Campo da

Agua Verde, iniciada pe O'S

saudosos Alvino Voígt.; Car
los Prust, Willi Gorzeltz, Gus
tavo Tbiem, Chico Beehel e

outros. O primeiro cavaleiro
é o sr. Mario Hanensh e dama
Gerda Stein Loefler. A todos'

.

os cordiais cumprimentos deste
semanário.

x x x

O Vice-Prefeito Fábio N.
Fuck encontra se em S. Paulo
a serviço da municipalidade
e também em tratamento de
saúde.

x x x

Os srs. Nivaldo Roeder e

Mario Davet programando via

gem ao Estado do Rio Grande
do Sul, a serviço.

x x x

O CeI. Edson Corrêa, ex-

Comandante do Batalhão da
Policia Militar aqui sediado,
agora fazendo curso de aper
feiçoamento em Porto Alegre,
passou o último fim de semana
em nossa cidade.

x x x

A Cooperativa Agropecuária
vai exportar, num primeiro
pedido, mil toneladas de soja,
via porto de Paranaguã, de
vendo utilizar-se de 80 cami
nhões para o transporte até
aquele porto.

x x x

O Prefeito Therézio Netto
atacando de rijo a terrapla
nagem necessária para a cons

trução da Estação Rodoviária
Municipal, obra que segundo
seu propósito não deve parar.

x x x

Aproveitando este fim de
semana, com o feriado de on

tem, uma turma de pescado
res seguiu para o oeste, no

rio Chopinsinho.

.
.

. A ampliação da subestação
da OELESC, localizada no

Alto das Palmeiras, é que tem

motivado o corte de energia
elétrica aos domingos. -- Se

gundo o ge.rente local da C E

LESC, o erro de cálculo foi

que ocasionou no último do

mingo a falta de energia no

período das 7 da manhã às
10 horas da noite. Os traba
lhos que estão sendo desen
volvidos por uma empresa
contratada, na mudança dos
cabos de alta tensão, irão

permitir dentro de breve pe
ríodo, o aumento, energético
do município, de 63 mil para
138 mil kilowats. Segundo
fonte da CELeSC, o aumento

do consumo Indusrrtal, em

vista do desenvolvimento gra
dativo que se verifica no mu

nicípio no tocante ao setor

empresarial, é que ocasionou
a ampliação da rede ener

gética,

A AMPLA - Associação dos

Municípios do Planalto Norte

Catarinense, reuniu-se 5a. fei
ra última, na cidade de Itaíó

polis, com a presença do De-

putado Aroldo Carvalho.
.

x x x

"Desenvolvime,nto
II

g�ra cortes

HOS'PITAL:

Iniciada com todo o vapor,
iO meses de prazo, a constru

ção do�prédio da Caixa Eco
nômica Federal, um dos mais

modernos}da cidade.

Liga Esportiva Canoinhense
,

.

Edital de Convocação de Assembléia Geral Extraordinária
o Do tor Neuzildo Borba Fernandes, Interventor da Liga
Esport va Cánoinhense, no uso das suas atribuições,
RESOL E ...

CONVO R todos os Presidente de Clubes filiados à LEC
e com ALVARA nto ao Conselho Regi nal de Desportos: C.A.
INDUSTRIAL; A E SÃO BERNARD ; G.E. IMAZA; BOTA ..

FOGO E.C.; TRÊS ARRAS E.C.; A ..E. PROCOPIAK; A.R.
RIGESA; SOCIEDA E RECREATIVA E ESPORTIVA BELA
VISTA e ASSOCIAÇ O ATLÉTICA SSI, para comparecerem

� participarem de um ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINA
RIA a realizar-se dia 2 de abril, às 1 .00 horas, na sede da LEC .

.

�

Ordem do dia: Votação das. alterações es-

E, assim, para que chegue ao conhecimento dos interes

sados, mandou expedir o pr ente ditaI, o qual' deverá ser afixado
à porta da LEC e publicado nos órgãos da imprensa local, como

determina a lei.
.

Canoinhas, 14 de abri

ADEMAR B EY - 1. o Sec .

NEUZILDO BORBA FERN DES - Interventor-Presidente

I,
l'

Liga Esporti . Canoinhense

o Doutor Neuzil
Esportiva Canoi
RESOLVE ...

andes, Interventor da. Liga
so das atribuições legais

CONVOCAR' o presidentes dos seguintes clubes: C.A.

INDUSTRIAL, A.C .. E. SÃO BER RDO, G.E. IMAZA,
A.R.E. RIGESA, BOT FOGO E.C., TRÊ BARRAS S.C., A.R.E.
PROCOPIAK, A.E.R. BELA VISTA e AS OCIAÇÃO ATLÉTICA

MUSSI, para uma A sembléia Geral Extra! rdinária a realizar-se
dia 1. o de maio, às :OÓ horas, na sede da iga Esportiva Canoi

nhense, à Rua Felip Schrnidt, 47, nesta cid de.
,

a) Eleição da nova diretoria da LEC

b) Posse os membros eleitos

c) Aprec ação da Prestação de Contas d. Bimestre de IÍl-
terve ção

.

d)Outro assuntos de interesse geral
E,.para que chegue ao conhecimento de todos mandou ex

pedir o present Edital, o qual será afixado no local de costume e

publicado na i prensa local.

Canoirihas, 14 de abril de 1978.

ADEMA'R BREY - 1. o Sec.
NEUZILDO BORBA FERNANDES - Interventor-Presidente

Ampliaç- 'depende
"Momentaneamente o Hospital San

Cruz está analisando as du' primeiras of

recebidas e que versam sobre ampliaçã
nosocômio. O que acontece é que t S proje-
tos elaborados possue um preço raz .el, o se-

gundo elaborado por um arquiteto ineí ,che ..

ga à quantia astronômica. Em \l' ta disso, esta-.
mos partindo para uma tercei etapa, ou seja,
entramos em contato com u engenheiro-arqui
teto de Curitiba, para o f necimento de outro

projeto, que nos perrmit] á avaliação de custo

condizente com o que pretendemos realizar".
São declarações de fonte ligada à administraçã J

do Hospital, acentuando ainda que os dois pri
meiros projetos recebidos, mostram a necessi-

dade urgente de se ampliar as atuais instala

ções, mas, também não podemos gastar aquilo
que deveremos pagar posteriormente quando

, .

,

temos condjçôes de pedir à outro arquiteto a

elaboração. de outra planta, com menos ônus.

Segundo a fonte informante, a proposta de um

engenheiro paulista fica em torno dos 250 mil
cruzeiros, enquanto o projeto do arquiteto mi
neiro orça seu projeto em um milhão de cruzei-

ros. Segundo o informante, foi mantido contato

com um arquiteto de Curitiba (de nome Elgson
Ribeiro Gomes) que deverá ser consultado, e

cuja resposta deverá ser recebida nos próximos
dias, quando maiores detalhes serão prestados.
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Nota de Esclarecimento

o Prefeito Municipal de Can
.
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,
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m
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. .
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o seu ln ,com OIto meses de prazo Concorda-
mos entao consIderando ' d

.' -',
, ' .' .

.
preço O: progresso e o grande presente

para a cidade, mais um

r=: e modern difí
'.

it
embelezará a nossa urbs

o e I ICIO, que mUI o

;r

Canoinhas, ,24 d� abril de 1978.

BENEDITO THERÊZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

/

EDITO,RIAL
�------

LUZ- E

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

I

IdmiDistra�ão . dinâmica

,

A dinâmica admihist ção de T. e FÁBIO, alem

de outros serviços na cidade
_

interior, .t,e. agora corno meta prio
ritária a construcão da Est çao Rodovíáría unicipal, lacuna das

mais sentidas e r�clamada or todos.,
\

,

Após a escolha e quisição do imóvel rrecessá�io, proc�de
se agora o� serviços dq te. �lanagem do local, ,fot,o aCIma., O pro

j�to do grande empreen Ime�to, a ser .construldo c�� recur�os
próprios da "municipalid de, e de a�tona do eI?-ge:r;M.�1I o df· Fne

drich Scultetus de Cur'tiba, com linhas arquItetonlCas e moder

nas, d�ve�do odup�r m is de 980 m2, com jardins e grande espaço

para es'tacionam:ento.
�. ,_

Assinatura Anual: Cr$ 200,00

Canoinhas-SC

29/abrilj1978
Nº 1468
Ano XXiXI

Número Avulso: Cr$ 5.00

�onder . Bornhau�en,
Futuro Governador·

Dr. Jorge

Alguns, �QS mais otimistas em termos de previsões nacionais,
eoleulam que muíto não falta para, que" a energia. elétrica esteja. concen
trada em qualquer um dos mais distantes eouííus brasileiros, excépcío
?8Im�nte em terra-s. du Sul" onde o índíce de.mngráUco é mais denso e a

nxacao do homem a terra e um {ator de capital, importância à economia
do país. J • • •

'

Já os !DaIS negativistas] ponderam qu� nem-tudo está com-o 8. luz
do dia, o lampíão aínua permanecera, por longo período alumiando o

problemático lar brasileiro. ' "Y'
'

OR p:ri.m.:-iro�, defendem a a�ual 'conjuntura política de eletrificação
rural como a mais viàvel das soluções para o problema energético rural
do país. Já os segundos aeredttam que' a política benetíclente, mais co
nhecida. como «energia pelo voto» ou ainda, «voto -elétrlco» seja a de
maior constância da vida pública desta terra variavelmente democrática.

Sabe-se que um governo não pode reger sozinho e se assim o
fizesse perderia seu caráter natural. Superpostas, todas as aíternattvas,
i�,lClu8i:ye no campo da energia ilJ�o ê permitido. Resta para Ô PÓW) .a. su

flciê:pCla p�ra invocar, direta ou' índíretamente, as soluções que gostsrta
de obter. Através de si mesmos ou de seus representantes dai tribunas,'
solicitar é colaborar. '

. Vtslumbrando-se pelos campos de toda a nação, vê-se que o

panorama energético-rural delineia por frentes altamente favoráveis. Já
pelos lados do estado- eatarinease. tudo não está: cem por cento louvável.
Mas nem poderia. Num Estado como o nosso, tudo ê possível.

I

Regtoualletíeamente falando, é mera gulodice se queixar. 'No
Planalto, a luz e a energía trilha compassadamente. Mas caminha.

Segundo o que se-dizia, dia 22, com toda a pompa e toda a gló
ria, era esperada a pre-sença do governador de todos os cataríuenses, vI
sando justamente, inaugurar algumas linhas de eletrificação rural espa
lhadas em três municípios do Planalto Norte. �m verdade, esperava-se
9 governador e suas obras, a luz. Ela chegou. E o que importa.

,
1 •

-

Antonio Carlos KonderRets deixou de vir, por motivos relevan
tes. Mas as localidades de Residência Fuck e Rancho Grande (Monte Cas
telo), Rio Claro, Rio Novo e Pulador (Majl)r Vretraj, AIt-ta Gorda, Pinho, � Primária:

•
além de Santa Leocádia (Cauotnhas) receberam o que lhes faltava. Luz e Col-égio Cristo Redentor � Guanabara

energia. . Secundária:
A fixação do homem ao campo, a abertura das frentes de traba-

lho e a dínamízação econômico-social dos ruraíístaa.são vantagens extras, Colégio Santo Inácio. �,Guanabara -, 1948 a

que somente. a eletltlcação pode trazer. 1951
FERNANDO LUIZ TOKARSKI Colégio Catarinense .- Florianópolis - 1952 a

1953
.

Colégio. Santo Inácio - Guanabara
1955

o nosso
Após vários estudos dos responsáveis,

muitas marchas e contra-marchas, foi anuncia
do na manhã de 4. a feira última, o nome do su

cessor do Governador Antonio Carlos Konder

Reis, recaindo a escolha na pessoal do atual Pre
sidente do. BESC, Dr. Jorge Konder Bornhau-
seno

O anúncio oficial estava sendo aguardado
com a maior espectativa, desde segunda-feira,
acontecendo somente 'na 4. a, com; uma explo
são de alegria em nossa cidade.

Como é sabido, o nosso município, atra
vés de suas principais lideranças, foi o primeiro
a manifestar apoio público ao dr. Jorge,

.

com

pronunciamentos feitos pelo Deputado Federal
Aroldo Carvalho, pela imprensa, rádio e televi

são, como também pelo Prefeito. Therézio Netto,
então na presidência da AIV[PL�, além dos seus

colegas de Três Barras, Odilon Pazda; Major
Vieira, Claudio Gadotti; Itaiópolis, Francisco

Linzmeyer; Irineópolis, Roberto Baustchaer;

Porto União, dr. Vitor Buch Filho, além dos: prQ;�
nunciamentos favoráveis pelos respectivos Díre

- tórios Municipais. Posteriormente, pratica
'mente todas as regiões do Estado, por' seus rnaís
expressivos líderes, passaram também a apoiar
a aludida candidatura, afinal escolhida e indicàda.

Estuda-se agora a escolha do candidato �

Vice-Governador, Senador biônico e os demais
candídatos ao senado pelo voto direto, no próxi-
mo pleito de 15 de novembro.

'

A Rádio Canoinhas, no seu programa d s

4. a feira, às 12,50, deu uma completa cobertura
sobre o grande acontecimento, através de entre

vista com o Governador Konder Reis Je Depu
tado Aroldo Carvalho, diretamente de Brasília
e' o candidato, Dr. Jorge,' diretamente do Rio
de Janeiro,' onde se encontra, devendo retornar
a Florianópo1is na tarda de hoje, quando será
alvo de grandes manifestações de júbilo e agra-
'do, ali presentes várias comitivas- do Planalto
de Canoinhas.

Curricu,lum Vitae elo n'osso Governador -

Ffliaçâo:
Ir ineu Bornhausen
Maria Konder Bornhausen
Nascimento

01 de outubro de, 1937

/

Estado. Civil
Casado

Cônjuge,
Eudéa Barreto Bornhausen

F'iIhos
Fernanda Maria Barreto Bornhausen
Paulo Roberto Barreto Bornhausen
Irineu Bornhausen Neto
Rafael Barreto Bornhausen

_/
INSTRUÇAO

1954 o.

Superior:
Bacharel em Direito, pela Faculdade dê Direito
da. Pontifícia Universidade Católica. dó Rio de
Janeíro - 1956 ,a 1960.

/

cuasos.

Curso de Civilização Francesa na Universidade
� ,

de Paris - 1959.
Curso intensivo de Imposto de Renda na Funda

ção Getúlio Vargas (SP) .- 1966.
Curso de Direito Tr�tário no Instituto Jurídi
co - Guanabara - 1971.

Ar_rIVIDADES PRIVADAS-

Advogado militante em. Blumenau-Sfl, de 1961
até a presente data.
Diretor de Pátria Companhia, Brasileira de Se

guros Gerais -- 1965 a 1967.
Chefe do Departamento. Jurídico do Banco In

dústrta e Comércio de Santa Catarina de 1962 a

1967.
Diretor de "Nova Pátria" Companhia de Segu
ros Gerais de 1966 a 1967.
Diretor de Indústrias Gropp S/A de 1966 a 1967
Diretor do Grupo Financeiro Aurea de 1972 a

1974,
"

Membro do Conselho Consultivo do Banco Ban
cial de, Investimentos de 1972 a, 1974.

VIDA PARTIDÁRIA
Membro do Diretório da União Democrática

Nacional UDN -� de Blumenau - 1964.
Coordenador Geral da campanha do Senador
Antonio Carlos Konder Reis ao Governo. do Es
tado de Santa 'Catarina, em 1965.

Fundador da Aliança Renovadora, Nacional -
ARENA.
Vice-Presidente do Diretório Regional da ARE
NA - 1972 a 12.05.1973.
Presidente do Diretório Regional da ARENA
eleito em 13.05.1973/1975.
Membro e Vogal do Diretório Regional-da ARE ..

NA, eleito em 24.08.75.,
VIDA PÚBLICA

Vice-Governador do Estado de Santa Catarina
de 10.03.1967 a,15.03.1971.
Presidente do 'Banco do Estado de Santa Catari
na S.A., �m 01.04.1975.
Presidente da Companhia de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina - CODESC - em

16.03.76.
Membro Suplente da

/

Junta de, Administração
do Banco Regional de Desenvolvimento do Ex
tremo Sul, eleito em 06.05. 75 .

Membro do Conselho do Fundo de Desenvolvi
mento do Estado de Santa Catarina, de 15.03.75
a 04.11. 75.
Membro do Conselho de Administração do Pro
grama Especial de Apoio à Capitalização de

Empresas, eleito em 21.11.75.
Membro do Conselho de Política Financeira,
eleito em 16.03.76.
Membro do Conselho de Desenvolvimento do

Extr�o Sul, eleito em 24.03. 77 .

Membto 'do Conselho Deliberativo do Centro de
Assistência Gerencial, eleito em 2a. 04. 76 .

CONFERÊNCIAS
"A JUSTIÇA DO TRABALHO", .proferida no

1 .

o Encontro Sindical de'Santa Catarina," em

1968. \

"SISTEMA FINANCEIRO ESTADUAL") profe
rida na Faculdade de Administração em Rio do
Sul e Faculdade de Direito da Universidade Fe
deral de Santa Catarína, em 1977.

DIPLOMAS

HOMEM DQ ANO _' MAIORES PERSONALI ..
DADES DE 1977 - em 1017.
HONRA AO MÉRITO - PERSONALIDADE

DE...,.8ANTA CATARINA - ANO 1977 '- em

15.12.77.

TíTULOS

CIDAl)ÃO IPUMIRIENSE - Lei n .? 44S de-
07.10.77 -- em 28.10.77.
CIDADÃO HONORAR!O JABORAENSE -

Lei n.? 271/77 de 10.10.77 - em 18.12.77.
CIDADÃO FAXINALENSE - Resolução n.')
03/77 de 23.11.77 -- em 18.12.77.
CIDADÃO HONORARIO SÃO LUDGERENSE
-- Resoh1(�ão n. o 006/77 - em 27.12.77.
CIDADÃO HONORARIO BRAÇONORTENSE
-- Resolução n. o 03/77 -- em 27.12.71.
CIDADÃO ITUPORANGUENSE Resolucão
n. o 36/77 - em 29.12.77.

->
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CORREIO DO NORTE 29 de abril de 1978 '

Indústria . de Madeiras
Zaniolo "8.. I.
C.G.C.M.F. n .? 83187294/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EX' RAORDINARIA

I

' São convidados os senhores acionistas esta Sociedade, pa-
ra se reunirem em Assembléia Geral ,'rdinári e Extraordinária ,

cumulativamente, na forma do art. 13 § ún co, da Lei 6404/76,
no dia 30 de abril próximo, às 10:00 hor ,n sede social sita no
Bairro Agua Verde, Canoinhas, Santa Cat ri a, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:

'

1.°) Aprovação do relatório da Diretoria, Bal aço Geral e Demons- '

tração da Conta Lucros e Perdas, rela' s ao exercício en
cerrado em 31 de dezembro de 1977;
Eleição da Diretoria para um novo ma dato
norários;

:3 . 0) Aumento do 'Capital Social de Cr$ .000. 0000,

�/
cr$' ...

30.000,' .000,00, mediante. ir:corporaçã das seguinte reservas:
a) Lucros na venda de imoveis Cr$ .991.147.,72; b) undo p/
aumento de capital Cr$ 379.740,02; c) Ações bonifi adas Cr$
55.694,00; Correção monetária Cr$ 0.573.418,26 e conseqüen
te alteração dos Estatutos Sociais;

4.°) Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, 12 de abril de 1978

ALTAVIR ZANIOLO - Diretor 1

assDciaçãa de País e amigos dos Excepcionais de Canoinhas ., a P A E

, Coo vocação
" A Diretoria da Associação de Pais e Amigo <d�8' ExeepcionaisAPAE de Canoínhas, Bstado de Santa Oataríaa, convoe seus associados
para uma ,Assembléia Geral a ser realizada DO dia. 09

'

e Imaio de 1978
sà 20,00 horas nas dependências do Forum de Canoinha , •.para discutir �
deliberar sobre 08 seguintes assuutos da Ordem do Dia: ;,

1 - Reforma dos Estatutos.
2 - Assuntos de Interesse Social. 1

Decorridos tripta minutos sem que haja q rum 1 gal, será reaL
Uzada a ,Assembl�ia com qualquer número segundo díspesíeão estatutária.

, . '

PAULA S. CARVALHO � Presidente

- Luminosos e Placas de Acrílico
- Molduras de qualidade para quadros
- Artesanato em Acrílico, �

Espelhos

Praça Lauto Müller, 522
_ "'t·

Canoinhas-SC

Ótica Confiança)

Registro Civil - Edital
Maria G9sS Glínskí, Oficial

do Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, município e Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
}iretendent casar:
Francisco Ferreira Alves e hete de

Fátima Waichicovski.. Ele, natural
deste Estado, nascido em Paula Pe
reira no dia 1.° de agosto de 1953,
lavrador, soJteiro, domiciliado e re
sident neste Di trito. filho de Se
raphim . Alval

,
Anardína de S.

Alves. E natur I deste Estado,
nascida em ia d .Pínho no dia 21
de junho de 956, oméstícs, soltei-
ra, domícílía residente neste
Distrito, filha Floriano Waíchí-
covskt e Luiza Ferreira.,

os documen
tos exigidos elo ódigo Civil
art.' 180. S algu tiver co

nhecimento de exí ir algum
impedimen o legal, acuse-o pa
ra fins de

oi

eito.

Paula Pereira, 19 de abril de 1978

MARIA GÓSS GLINSKI
Oficial, de Registro Civil

Oracão ao
,

,

Divino Espíri,to Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os , meus caminhos
para que eu atinja meu ideal,
Tu

'

e me dás o Dom Divino
de p doar e esquecer o mau

que m fazem; que em todos os

instant de minha vida estás
comigo, ero nesté curto diá
logo agra cer-t I por tudo e
confirmar um vez mais que
não quero se}>, ar-me de Ti.

Por maior ti�'seja a ilusão
material, n s á o mínimo
da vontade que si to, de um
dia estar C ntigo e\ todos os

I ,

meus írm s, na glória perpé-
tua.

E. R. S. '1

,

Agrade o-te uma vez mais...
A pes a deverá fazer esta

oração t ês dias seguidos sem
fazer o edido. Dentro de três
dias ser alcançada a graça}
por mais.difícil que seja.
Publicar assim que receber

a graça.
Publicada por ter recebido

uma graça.

,-------------------------------------------,
I UNGER & elA.' LTDA.

COMÉRCIOINDÚSTRIA -- EXPORTAÇAO
�elef.: Escritorio 23-1770. Loja 23-2014

25 1952/1977
t.. 25

Ind. de Talhas e Pontes :rtelaRtes EI ieas, EJlaustores, Cíelenes, earrínhes

para mevímentaçãe de ca/ga, ras eírçulares e taqueiras.
'

Fsquadrías "UNGER" - Janelas de correr, b c antes, max , ar, porta�, gra-
,des para muro, portas de role, grad.eadas e pe de correr, em. feITO simples
e perfilado. ESQUADRIAS �M ALUMINIO - 'orlas, simples, e de eerrer, ja-

nelas de correr, basculantes, max , e box 'para banheiro.
DISTItIBUII>OItIJS EXCLUSIVOS D LINI'IA COMPLETA

DOS MOTORES '

Completa seoçãe de vidros a preço diretos da fábrica. '

LOJA "UN6BR", a mais especializada da re íãe, em. peças para Ioeemôveís,
caldeiras e maquinários Industriais. Cabe de a�o, pregos, parafusos de todas

as bitolas. CaBOS e eenexões para água e pr ssãe, Ieehaduras e ferramentas
..-'

em Geral.

Rua Bes. �osta Carvalhe, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA _:. PR.
( ,

Represe.tante em CaRoiRRas: WALDEMAR KNÜPPEL

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

----------------------1-----------------,

PreFeitura Municipal
de (anoinhas

Decreto N.O 19/78 . Gabinete do Prefeito Ilunl-
cípal de Canoinoa., em 14/04/78.

CRIA UNIDADES ESCOLARES
Benedito Th. ClJrvalh. Netto

Benedito Therézio de Cerva- f Pref ito Municipal
lho Netto, Prefeito Municipal E�ta P. rterl. foi registrada
de Canoínhas, Es do de Santa

e publi da no Departamento
Catarina, DO uso e suas a trí- Admini ratlvo, na data supra.
buições legais, /'

ábio Nsbor fuck
D E C R E T Dir for de Adminifitraçlo

Art. 1.0 - Ficam cr"adas as V'ce Prefeito Municipal
seguin.tes unidades escol res:

8) Escolas Reunidas «J dim

Esperanka», DO Bairro do

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

Clínica de á'a de senhoras e crianças.
- Espec- ·zaç o em Odontopediatria _

HORA MARCADA -",Praçaxl.auro Müller, 494 - Fone 22-0461

mo nome;

b) Escola Isolada Muntcípal, e

Campo dos Buenos II, distrito
de Píuh-Iros.

Art. 2.° - Este Decreto eDI
trará em vigor na data de 8'18
publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Canoínhas, 14 de abril de

Benedito Th. Carvalho
Prefeito Municipal

Este Decreto foi reg� trado
e publicado no Depsrtémento
Administrativo, na datal supra.

Fábio Nabol Fu k
Diretor de Administfaçlo
Vice Pr�fdto Muoi, ipal

I I
Portaria, N. 2 /78
Benedito Therézio de Carva

lho Netto. Prefeito Municipal
fie Canoínhss, Esta o de Santa
Catarina, no uso suas atri
buições legais, res lve:

EFETUAR PA AMENTO
A sra. IRENE TI!REZINHA

VOTCOSKl, a
. portâncía de

Cr$ 9aO,00 (nov centos cruzei
ros), per servíç -prestados no

Posto de Identificação.

ortaria N.O 29/78
Benedito Therézio de, Carva-

I o Netto Prefeíto Municipal de
!Caooinhas, Estado de Santa Ca
tarina ..

no I,uso de suas atribui
ções }f'g&is, resolve:

HORÁRIO: 10

CONTRATAR

tJos termos do Artigo 1,
Pat"fÍg, alo l, Item l/I do Alo
Com lementar ".0 52 de
02/0, 69.
MAR ,A DE LOURDES MO

RANTI, ara reger a 1.a Série,
na E.]. Rio da Veada, na

categoria � Nlo Titulada" no

período de
,

1/04/78 a 28/02/79.
REGINA � FÁTIMA LUIZA

GAPSKI. par. reger a 1.8 Sé
rie, ná E. I. M Jsrdiai Esperan
ça, na �ategoria de Norrpalista,
no período de 01/04/78 a 28/02/79.
Gabinete do Prefeito Munl- '

cipal de Canoinhss, 20' de abril
de 1978.

Benedito Th. Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi regiltrada
e publicada no Departamento
Admlnistrattvo, Da date supra.

Fábio Nabo,. fuck
Diretor de Administraçlo
Vice Prefeito Municipal

Dra. Zoé ' _Natividade Seleme

às 18,30 hQr89

Dr. Marcelo Jacob F uck

.
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MÉD CtO

Especializa -o em a arelh o digestivo
(Uni Cirurgia

Rua Major Vieira, 846 (ao ad� da Retífica Canoínhas)
Fone, 22-0734 - CANOINHAS - se

-------------------------------------- .J
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