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um posto médico municipal para atendimento
aque a populaçao.

----

. . EJ? fase final a construção do muro do Cemitério Muni-
cípal _IdealIzado pelo Senhor Willy Sudoski - nosso atual VicePrefeito e 9ue e�controu imediata aprovação do Prefeito OdilonPazda. Se à �lguem cabe o mérito da idéia esta se dev� portantoao ,Senhor ,W:ll\y Sudoski e a mais ninguém. Agora, que realmen
te a obra e' digna de U)ffi;� Administração Municipal, ísso lá é ver

d�de" � que tod.os gostariam de terem sido autores da idéia tam-
bem e uma realIdade.. . ,

I-----

_

Causau profundo pesar entre nossos lavradores a não
aprO'var;ao _do Projeto de Leei encaminhado' pelo Prefeito Odilon
Pazda e nao �pr<:vada pela maioria da Câmara Municipal, para a
compra de maquinas e veículos ao bom atendimento de nosso, Mu
nícípío. Entre as máquinas seriam compradas: um trator de estei
ras, .um� carregadeira. 0. qu.e m!lis se estranhou, foi o fato de que
h�vIa sido encaminhada indicação para a compra do trator de es

te�as e o a':ltor da referida indicação ,votou contra o Projeto de
LeI, contrariando desta forma sua própria indicação. Essa foi di-
ficíl de' entender. . .

'

-----

Registramos aqui, o recebimento pela APAE de Três Bar
ras, da.gentil correspondência do ilustre Professor Lycurgo Aleixo
Nora _. DD. Diretor da 8.a UCRE, que transcrevemos.:
Ilmo. Sr:
José Roberto Nogueira Cesar
DD. Presidente da APAE,
TRÊS BARRAS � SC
Mafra,
em 17 de abril de 1978.
Of. N.o SEC; 8.° UCREVPROECO/020/78.
Prezado Senhor:

Que outra notícia nos tocaria mais' fundo O' coração que esta:
"Em 21 de março de 1978 foi fundada a APAE de Três Barras"!
Que magnífico exemplo de cristandade, de amor, de solidarieda
de humana dos anais favorecidos aos menos favorecidos pela sorte!

.

Também somos intensamente apaixonados pela causa do excepcio
nal. Por gentileza, transmita aos seus companheiros de Diretoria
e Conselho Fiscal nosso desejo de muito sucesso em suas ativida
des. listamos à disposição para tudo o que for necessário em prol
dos nossos irmãos excepcionais.

.

Que o BOM DEUS OS PROTEJA!
.

Atenciosamente.
Prof. Lycurgo Aleixo Nora
Diretor da 8.° UCRE

-----

As geadas desta semana, há j á alguns anos não vistas com

tanta .interssídade em nosso Município, faz reviver a esperança de
um clima mais ordenado, como o era segundo os mais idosos, há
uns vinte ou trinta anos atrás. Inverno era com geadas, primavera
com muitas flores e depois bastante frutas, verduras e colheita
abundante, oxalá, volte a ser assim. Só me entristeceu ver as

crianças que iam à aula: pés no chão ou de chinelinho de dedo,
algumas tiritando de frio porque o agasalho era tãq pouco. Sen
ti vergonha ao me olhar todo encasacado, e me condenei por não
ter feito uma "campanha de agasalhos para os que precisam". ,

-_._--

"29 de maio" "Aniversário do nosso "CORREIO DO NOR

TEt', 31 anos de vida - 31 anos de comunicação de bons serviços
prestados à nossa comunidade e à região. Parabéns "Correio do
Norte".

.

Administração dinâmica

A Administração Municipal, continua dinâmica em todos,

os seusf'setores.. Cidade e interior, em ritmo acelerado, tern.rece
bído os

4

benefícios do Poder Público, através de THEREZIO e

FÁBIO, que iniciam seus trabalhos desde cedo, indo muitas vezes

noite a dentro.

Na foto, serviço de um boeírão, em Rio dos Pardos, dís

trite de Pinheiros.
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Diretório da .18111 define Candidatos
o Díretório Municipal da

ARENA, orientado pelo Diretó
rio Regional, realizou reunião,
sábado último, pelas 10. horas,
no recinto de nossa Calenda Câ
mara Municipal, com a presença
de todos os seus membros,
quando foram definidos Ü'S can

didatos a Deputado Federal e

Estadual para o próximo pleito
de 15 de novembro. O conclave
transcorreu na mais perfeita
'harmonia, objetivando-se o for
talecimento do Partido do Gn
verno, para o melhor êxito no

pleito que se avizinha.

O membro sr. Oldemar
Mussi, expondo seus pontos de

vista, advogou a necessidade de
uma candidatura local a depu
tado estadual, I 'principalmente
agora que temos um filho de Ca
noinhas, o Deputado Aroldo
Carvalho, candidato ao Senado
Federal, pelo voto direto, pon
deração aceita pelo plenário.
Feita a votação, o' empresário
Luiz Fernando Freitas, obteve
11 votos seguido de 5 ao dr.
Hélio Juck e 4 ao engenheiro
dr. Francisco de Assis, aqui
bastante relacionado e cunhado
do sr. Miguel Fontes Procopiak,
vindo outros, menos votados.
Para a Câmara Federal, a esco

lha recaiu no candidato dr.
Victor Fontana, ex-Secretário
da Agricultura e Abastecimen
to, com 15 votos, seguido de 5 a

Zany Gonzaga e um para o sr.

Extensão di Rede
da CASAI

O Prefeito Therézio Netto,
esteve em Florianópolis e junto
a CASAN, conseguiu agilizar
os processos ali em tramitação.
objetivando' a extensão do abas
tecimento de água em nossa ci

dade, beneficiando vários pon
tÜ's ainda carentes do aludido
benefício.

O trabalho será feito em

convênio, entrando a Casan com

o material necessário e a Pre
feitura com a abertura das va

las. Assim, os serviços serão
realizados na seguintes ruas:

Paraguai, Major Vieira, Mare
chal Deodoro, A. Octavio X.
Rauen, B. Alfredo Mayer, Adol
fo Bading, João Allage, Chile,
Uruguai, Colombia, João To
machitz, Estrada Dna. Fran

cisca, Bernardo Olsen, Expedi
cionário, sendo indeferido GS

pedidos' para as ruas São José e

Argentina.
.

. Despedida
ANTONIO ALOISIO AFONSO
e Família, não podendo apre
sentar pessoalmente as suas

despedidas, corno seria do seu

desejo, vem pelas colunas deste

jornal despedir-se de todos, co
locando-se a disposição em U

muarama, na Av. Paraná, 3623.

Canoinhas, 22 de maio de 1978

Octair Becker.

Delineado assim O' nosso

quadro político, urge que todos
os eleitores canoínhenses, como

os dos municípios vizinhos da
nossa comarca, se unam em prol
do candidato local, cuja eleição,
com a união de esforços, será
garantida.

Para o Senado Federal, o

Deputado Aroldo Carvalho es:-

tá em. plena e vitoriosa campa
nha, estando sábado último ern

São J'oaquím, em. companhia do
futuro Governador dr. Jorge
Bornhausen e V ice Deputado
Henrique Córdova, ocasião em

que foram homenageados por
mais de 12.000 pessoas e parti
cipando de uma grande chur
rascada, presente tambérm o ou

tro candidato ao Senado, Depu
tado Wilmar Dallanhol.

Editorial:

Palavras· por , .

./ " .

trinta um anos
fernando Juiz tokarski

QUEM se imagina com tr inta e um anos ou trinta
e um j á é o seu I imi te. pode mui to bem imaginar como

estamos paasando agora _ Idade madura, suger i u um amigo.
Que nada. piazote ainda. disse outro. mais além, com

voz de linotipista. Talvez um paginador se confesse um

tanto cansado da montar palavras chumbadas. Qu�m sabe
os j ornalei r o s estej am bastante chateados por en fren
tarem os de sa ror cs do tempo. Mas jornal,' car íssimo lei
tor, é um verme dum tauanho fora do comum. Por mais
relês que se parece, um informati vo é sempre trabalhão.
Principalmente aqui no interior. onde a Ln ro rmação é
a conversa no bar da esquina e a censura é fei ta' no

trote, no pega-pega das ruas pr í.ncí pa Imen t.e a tapas,
nos bate-bocas entre o crítico e o ofendido.

Mui tas dessas desafiantes histór ias o CM têm pa
ra contar. Afinal de cuntas, em trinta. e um anos de
carrei ra a vida teve a I tos e baixos. Não sei' dizer se

mais a L tos que ba í.xos. O lei tor deve saber que o CN· bem
poderia ser meu pa

í

• Portanto, confesso estar meto, por
ro r a . Pelas conversas mantidas com Rubens Ribeiro da
Silva, o ilustre diretor, soube várias passagens� mas

que enfim deixo para uma próxima.
O CN deve andar pela boa. Consagrar uma vid�in

teira em defesa de uma única tese significa hcn es tí da
da demais. Defender o PlanaltO' daqui e dali é patio pa
ra mui tas mangas. Um j o rna I se fa-z com fatos. Jamais
com boatos ou púberes indagações dignas de Plmentchi
nhas , Acontecendo, Digi t ou qualquer outra coisa de s se
ramo banal. Bem vale:dizer que as Notas Esparsas valem
mais que cem contos se c cmpar ada s aos quebrângulos in
formativos dispostos nos similares locais, em f'o rma de
cocoetes e chanchadas palavreadas:

Mas sabe-se que um jornal prestàtivo condena e

absolve. Para tanto somos favoráveis ao extencionismo
das in formações e a pro fundidade das anâ I ises o r í ticas .

O tempo do favoritismo suspeitável deveria ter capitu
lado sob as asas da Revolução. Pena nada disso ter a

contecido. E se nessa dança estamos, que posso fazer?

Jornalismo em dia é tare fa de bravos. Escrever
sob as facas da lei é judiação. Como dizia a filosofia
confuciana, o. Estado foi fei to do povo para o povo e

não o povo deve ficar à mercê do Estado.

Em trinta e um anos de carreira destemiàa, gal
ga o CN um dos mais elevados postos na informação j or·
naLí st

í

ca i do solo catarinense. uma vez que suaa .r a í.zes
estão o r ientadas para diversos pontos da grandiosidade
barriga verde,

.

Não convém. justamente nesta data. ressalvar 80"

mente os efei tos corruptos transmi tidos à penhor de s t s
veiculo de imprensa que por hora parabenizamos. Pres
teza é lembrar também, as boas praxes que as folhas do
CN levou aos lares e as casas mercantís de toda a re

glaO'. Reconhecidamente. o Jornal CN é o órgão de 'im
prensa local, mais estável de todo o PLana I to Norte
Catarinense. E isso merece um bom jus.' I.
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REGISTRO CIVIL

Praça Lauro Müller, 5 14 � - Canoinhas SC

===='i ÓTf CA
�.

EDITALCONFI.ANÇA
)Dr. BalistaDalmo Soares

Sebastião Grein Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil do município de

Majar Vieira, Comarca de C�
noinhas, Estado de Santa Ca
tarina.

Faz saber que pretendem
casar:

FRANCISCO JURACZESKY
e MARIA JOANA VIEIRA. E�
le, natural deste Estado, nas-

. cido em Río. Claro nrmuuicí
pio no dia 13 de maio de 1957,
lavrador, solteiro, domiciliado
e residente neste município,
filho de Zenoni Juraczeki e

Elidia Krauss Juraczeki. Ela,
natural deste Estado, nascida
em Rio Claro n/munícípío no

dia 21 de outubro de 1959, do
lar, solteira, domiciliada e re

sidente neste município, filha
de João Vieira e Joséfa Al
ves dos Anjos.

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

nhecimento de existir algum
Impedimento legal, acuse-o pa-
ra fins de direito . '"

Major Vieira, 18 de. m'aio/1978
SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

Fabricamos todos os . tipos de lentes para óculos,
desde visão simples, büo caís, até lentes Varilux 2.

Aparelhagem moderna, perfeita montagem, garantia
de qualidade e assistência permanente.

M É o I C O - cirurgia • traumatologia p' ortopedia

Consultório já aberto.

Rua Caetano Costa - novo edifício da Casa Para Todos Responsável férRico: Eng.o MARCOS WUNDERLlCH

Atendimento: das 14 às 17 bs, de segunda a sexta feira

,�

Dr."�· Marcelo Jacob Fuck Luminosos e Placas de Acrílico

Molduras de qualidade para quadros
Artesanato em Acrílico e Vime

-_ Espelhos

MÉOI{:O

Especialização em aparelh 1 digestivo
(Iínic(J e Cirurgia

HORÁRiO: lO às 12 horas a 13,30 a a 18.30 hor
é

s
REFl_EXO====LOJl\

,

Praça Lauro Müller, 5�?:! .ao lado da Ótica' Confiança)
Canoinhas-SC

.Rua ME' j or Vieira. 84 fi (ao lado da Hetífi�R Ca noinh q s)
Fone, 22-07:34 - CANOINHAS � se

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

GONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro - esquina CC.U1 travessa

15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) . \.

.

- Fone 22-0960 -
__j

J/:�VI O
.
DOlVIlNGOS COELHO, especializado em Baterias,

AVISA aos amigos e fregueses, que doravante passará aten
der à rua CeI. Albuquerque, n. 169 defronte a garagem da

Empresa Reunidas, contando também com grande estoque de
. Baterias e material para reforma.

\
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Respeite a qualidade
ongina/ do seu

Mercedes- Benz:
use somente peças
qenuines.

primeira vantagem de quem
compra peças num concessionário
Mercedes-Benz é a certeza da

'

origem. Daí em diante é que começam as

outras vantagens. Antes de receber a marca
e a garantia Mercedes-Benz a peçã genuína
tem de passar por exames acurados etestes
exaustivos. envolvendo a participacao dos
1.200especialistas do controle de qua lidade

Todo o processo de fabricação é
exatamente igual ao da peca que foi
colocada no veículo. ao longo da linha de
rnontaqern. Por isso quem usa peças
genuínas jamais deixa de ter um legítimo
Mercedes-Benz.

E a grande vantagem disso é ter um
veículo econômico. durável, que faz poucas
paradas por avaria e mantém sempre
elevado o seu valor de revenda.

resulta em segurança. economia; conforto,
desempenho e excelente rentabilidade
operacional.

Por outro lado. a pretensa economia
das peças não-genuínas acaba às vezes

resultando em prejuízosmaiores. Não tendo
passado pelo rigoroso controle de qualidade
Mercedes-Benz. elas podem não apresentar
a"resistência necessária, ficando sujeitas
a quebras constantes - o que, além de
danificar outras peças, sujeita seu veículo
a paradas imprevistas em plena estrada.

E você sabe o que isto pode significar
no ramo de transportes.

então vai ser mais prático e econômico
cuidar da sua manutenção. )

Como você vê, não lhe faltam bons
motivos para rnaruer seus veículos
Mercedes-Benz tão genuínos quanto no

dia em que saíram da fábrica.
Portanto. não perca tempo da próxima

vez que for comprar' peças: venha direto
à nossa loja.

.

Você só tem a ganhar.

Como frotista. provavelmente você
costuma ter seu estoque de peças genuínas.
Talvez até mantenha uma oficina própria.

Tudo bem. Só que você pode reduzir
seu estoque ao mínimo. pois sempre vai
encontrar as peças de que' precisa num

concessionário Mercedes-Benz.
Isso é bom porque reduza imobilização

do capital. E, ao mesmo tempo, impede
que você corra o risco de ficar estocado
com peças em desacordo cOm os novos

veículos da sua frota.
Não esqueça também que muitas das

peças principais dos motores Mercedes
Benz são intercambiáveis. Se você
padronizou sua frota com a maior e mais
completa linha de veículos diesel do Brasil,

Aristides Mallon
Rua Vida I Ramos, 1036

Canoinhas - se

Num concessionário Mercedes-Benz, o

que não falta são peças genuínas. , Concessionário Mercedes-Benz

Só num concessioná
rio Mercedes-Benz
você tem certeza de
estar comprando
peças gAnUínas
Mercedes-Benz.

Com peças genuínas Mercedes-Benz '

você ganha na qualidade e não perde na
manutenção.

Quando você usa peças genuínas
Mercedes-Benz, antes de mais nada está
mantendo a qualidade do veículo que
comprou.

Em termos práticos, essa qualidade

,
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Balaoçando a ccreto da SÔ.
Dia Palda está ai o Paulo ..

O� dois juntos umá fofúra.
* - ·Agitam, e pré valer, Regi.

na. P. e Wilson S .. Conti
nuem.
* Sllvana SOUlI8 aparecendo

. por aqui 118 semana passa-
da com um menino de Porto
,União. Você! dois combinam.
* Apenes um lembrete.

Estou de calça e camisa

SINDICATO
\

:

US TOP na frente
neta tá.
Tudo b-rn.
*

Responsabilidade J. M. e C.

* O Shiminho SUPPf cotado
p .. la m emnads. Não é para

m -nos, pOIS você é demais.

da lancho-

ZiCO e SoU, um namoro

sup ,r leg ,,1. realmente vo

c�s são uma graça. Sempre as
stm.

* Rosernary Auerb!1ck conos
co na s�maD8 passaaa, nu

ma de matar as 58\1jades( de
todos. Apareça mais.

,* E a CláUdia Budant, super
divertida, realmente um�

grande amiga, alegrando a to
dos 00 je se encontra. Isto é bom.

o Clubs Caooinheose mo

vimentando- se para o baile
das depuhntea deste ano. Cotsa
boa está prá vir.

* Qu@m não lembra do Adir?
Pois é, ele está oequ .. la de

tomar chá
-

de sumiço. Ch@g9
mais Adir.' ,

* E aquele carro branco tra-
zeadc dentro um parzinho

super legal está de novo por
aí: Jacuârto e Ro�âog·d8.
* Nardo, super fofinho, você

não sai do pensamento da
me-ninada.

A COn.eCend0•••••* "Sa�meta. tua vida II uma
rfgtda dlSciplina dI:! d:gnidade e ver ás como é mais fá

cil
.

ler correto e sincero do quevelhaco e mentiroso.
Q'uem é hon.esto e �Umpridor

.

dos deveres Vlve tf8nqÜllu em
pN com 8 própria COQsciê'acia.
O trapaceiro e o uHilandro

parR fugirem das consequêociásde SUBS fr,aude8, S� embrenham
cada v�z mais num verdadeiro
ta.Dlaranhado de mentiras.
* O melbor para hojs é che-

gar à noite no Clube Ca
noínhense e aproveitar o baile
dos calouros da FONPLOC que *
promete estar tnu.

* Luis Alfredo "endt no úl-
timo dia 19 compht&ndQ

mais um niver lá em Bs ndaí,
rantes. Tudo de bom.
*

* Luciane Boing passou por
aqui e deixou todos Daque

la de curtir saudades,

com

* Dem-ts tsmbém é a Cris-
tina N. Batista, um broti

nho se.nse çâo qu� agita o cora

ção de mu t JS me ornlnho s. Va
em frente garota.
* Muita gente sentindo a feI-

ta da Cleonícs e do Carmo
que a muito tempo não apare
Cem por aqui. Vê se vem logo
,matar 8S saudades de todos.

* Luz Marina e Bene um Da-

moro sensecioual que con

quista s todos. Vão em frente._

* Junior e M.UC08 bade lande
conosco esta semana. Õtlmo.

* O Marlon cads
fofo, e seu jipp�

mais incrementado.
Muita menina só de olho.

vez mais
cada v sz

* Na quarta feira passade
quem recebeu os cumpri.

mentos por mais um' aniversá
.
rio foi o Aldo. Tudo de bom a

vecê,

* O homem honrado nunca

jure, contenta-se em dizer
isto é, ou isto não é.

O SeU caráter jura por ele.

colocado

DOS TA A BALHA,DOHES

DESIGNAlÇAO Coo. DESIGNAÇAO

J

27-05-78
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Registro Civil E ii
-

'NEREIDA C. CÔRTE, Ofieial do Registro Civil do 1.° Distrito de
Canoinhas, Santa Catarina, faz saber que pretendem casar-se:

, J08é Dalton da Rosa Maciel e Nilvea Maria Cordeiro, ambos soltei-
ros, domiciliados e residentes nesta cidade. Ele, torneiro mecânico, nasci
do em Praia Grande. deste Estado, em 8 de abril de 1948, filho de Inseto
'Elesbão Maciel e Esponína da Rosa Maciel. Ela, do lar, nascida nesta ci
dade em 5 de fevereiro de 1959, filha de Hercilio Cordeiro e Amelia Mar

, tins Cordeiro.
Luiz Pedro de Mat•• e Mirene Kruger dos Santos, ambos solteiros,

domiciliados e residentes nesta cidade. Ele, índustríarío, nascido nesta cí
ciade em 21 de [ulho de '1951, filhõ de João Leandro de Matos e Durellía
Propst de Matos, Ela, comerciante, nascida nesta cidade em 22 de abril
de 1952, filha de Miguel Leal dos Santos e Irene Kruger.

Raul Hoepfner e Zilvah Seb.ltiana Walter� ambos solteiros, domí
eüíados e residentes em Marcílio Dias, deste Município. Ele, comerciaria,
nascido em Md.rcílio Dias, em 21 de maio de 1960, filho de Ervino Hoepf
ner e Eva Baukat Hoepfner. Ela, do lar, nascida em Porto Ribeiro, Estado
do Paraná em 24 de setembro de 1957, filha de Antonio Walter e Olandí-

. na Co laço Walter.
.

Jonas Saul Silvéri9 e Jane Buhníak, ambos solteiros. Ele estudante,
nascido em Imbituva, Estado do Paraná, em 4 de. setembro de 1950, do
miciliado e residente na cídade de Curitiba, Estado do Paraná, filho de
Manoel Saul Silvério e Clara Neiverth Silvério. Ela, estudante, nascida
desta cidade de Canoinhas, em 28 de julho de 1955, filha de Waldemiro
Bubniak e Maria Bubniak.

Silvio Aatoaio Sant'Ana e Ántonia dos SantosJ ambos solteiros, de
mícilíados e resídentes neste Município. Ele, operário, nascido em Rio dos
Poços, deste Município em 21 de dezembro de 1948, filho de Pedro Sant'
Ana e Iracema Gomes Sant'Ana. Ela, do lar, nascida em Rio' Pretinho,
deste Município em 24 de maio de 1955, filha de Crespim Cordeire dos
Santos e Marcilia Cordeiro dos 'Santos.

José Gregorio Aildrejewski e Maria do Carmo Rodrigues da Maia, am
bos solteiros, domiciliados e residentes no Bairro Jardim Esperanea, desta
cidade. Ele, operário, nascido em Pinheiros, deste. Município em 6 de feve
reiro de 1955, filho de Francisco Andrejewski e Angela de Ramos Andre
[ewski. Ela, do lar, nascida em Tira Fogo, deste Município em 16 de julho
de 1960, filha de João Eugenio Rodrigues da Maia e Argemtra Cordeiro
da Maia.

Laéreio Dia. do Bosario e Odil8e de Jesus Souza, ambos solteiros .

Ele, operário, nascido em Palmttal, Município de Garuva, deste Estado, em
; 7 de agosto de \ 969, residente em Garuva, deste Estado, filho de Beneval
Dias do Rosario 8 Maria Soares do Rosarío. Ela, auxílíar de vendas, nas-.
cida "em Fartura, deste Município em 9 de [ulho de 1956, demíeilíada "e
residente nesta Cidade, filha de Nivaldo Martins de Souza e 'I'ereztnha de
Jesus Souza.

Waldemar Vaz e Maria Tereza Neves, ambos solteiros, domícílíados
e residentes nesta cidade. Ele, operário, nascido em Bela Vista do Toldo,
deste Município em 1.° de janeiro de 1952, residente nesta cidade, filho
de Waldemiro Paulo Ferreira Vaz e Ana CavaJheiro Vaz. Ela, do lar, nas
cida em Salsei'ro, deste Município em 30 de junho de 1956, filha de Horá
cio Neves .e 'Eduvirges Liller.

, Waldomiro de Lima e Lidia,Rodrigues, ambos solteiros, domicilia-
dos a residentes nesta cidade.:Ele, torneiro mecânico, naseído em Água
Verde, desta cidade, em 5 de setembro de 1951, filho de Lidía de Lima .

Ela, do lar, nascida em Rio Claro, Município de Mâjor Vieira, deste Esta
do, em 1.° de março de 1989. filha. de Ibrahirn Rodrigues e' Elisa Carlos
Rodrigues.

.

Mario Rudey e Sandra . Maria Amaral, ambos solteiros. nascidos,
domIciliados e residentes nesta cidade. Ele, industrial, u8.scide em 15 de
julho!de 1948, filho de Demetrio Rudey e BmiJia Teodor.ovicz Rudey. Ela,
do lar, nascida em 22 de outubro de 1960, filha de Valdir Aristides Ama�
ral e Deucelha Maria Augusta Amaral.

Luís Weinfurter e Ana Lore Boddenberg, ambos soltei�os, nascidos,
domiciliados e residentes nesta cidade. Ele, pedreiro, nascido no dia ·14
de letembr0 ·de 1950, filho de Matias Weinfurter e Tecla Weinfurter. Ela,
do lar, nascida. em 16 de dezembro da 1957, fiilha de Adolfo Boddenberg
e Alice Beddenberg.

Canoinhas, 24 de maio de 1978
NERBIDA C. CÔRT,E Oficial do Registro Civil
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RURAIS DE ,PAPA·NDtJVA.
1978

Por Conta da
Renda Própria

80.000,00
15.000,00

--- 25.000,00
40.000,00
80.000,00

15.000,00
15.000,00

5.000,00
50.000,00

15.000,00
10.000,00

20.000,00
370.000,00

.

I

\

40-.000,00
15.000;00
20.000,00

40.000,00
25.000,00
20-.000,00

CGCMF 82;.904.269/0001'-67
PREVISÃO ORÇAMENTARI" PAR A O EXEftCICIO DE

Por Conta do

Imp. Sindical
TOTAL

RENDA TRIBUTÁRI;A

.nkj,\i)uiti. 'SinciiNi

ltENDA M�IAL

Menftlià:ade;1 4••.•8.,..

RENDA .XTRAO�DINÁRIA
l),maliv�1 !e.00o,09

10.000,08

10.000,00
10.000,00-

-i80 . 000,00

211
212
213
214
219

231
232
233
235
237

,

239 .

241

245

252

ADMINISTRAÇÃO GERAL
Diretoria
Departamento
Serviços
Edifício (conservaçãe)
Diversas despesas
ASSISTENCIA SOCIAL

Médica
Hospitalar
Dentária
Judiciária
Outros auxílios
Diversas despesas
OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS

Escolas Alfabetização e

Prevocacionais
Auxílio viagens
ASSISTENCIA TÉCNICA

Congresso e conferencias

Total Custeie

APLICAÇÃO CAPITAIS
BENS IMóVEIS
Aquisição
Obras
Reconstruções
MOBILIÁRIO E IN!TALAÇ;()H
Móveil em GeraI
Bibliotec."

311

312

.l.sé Lat••Il.ski, �••rlltJa.e
---

5e.retári.·
.

5.000,00
S .000,00

/

250.000,00

115.000,00

5.000,00
5.000;00

20.000,00
50.000;00 420.000,00

10.000,oe

20.000,00
15.000;00

20.000,00
15.000,00
540.000,0080.000,00 .

Wahl••ir. "tIa""••
Te�f)Ureir.

Elio Bom"
Contador

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO no NORTE 27 de maio de 1978 .

Resumo do 8alanço Geral Encerrado em 31 de dezembro Je 1977
A T I V o

,Carara &João eia. s. - ·A.J'acó,
CGCMF 83.187.690/0001-.67

Relatório. da Diretoria
I

Em cumprimento as determinações legais e estatutárias, temos
o prazer de apresentar e submeter a apreciação dos Senhores Acionistas,
o Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1977, assim como a Conta
"Lucros e Perdas" e o parecer do Conselho Fiscal. Pelos documentos aqui
publicados, demonstramos claramente a situação Econômica e Financeira
da Sociedade ,pern1anecendo ao dispor dos Senhores Acionistas para
quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

Canoinhas, 31 de Dezembro de 1977

A DIRETORIA

DISPONIBILIDADES
Caixas e Bancos-matriz e filial

REALIZAVEL A CURTO PRAZO

Estoque diverso, C/C Devedoras, Compradores e Clien
tes, Títulos a Rec. de Terceiros, Bcos. C/Caução, C/C
Funcionários .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

343.274,19

6.584.903,58
REALIZAVEL A LONGO PRAZO

CIC Devedoras .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

IMOBILIZA'Ç'ÕES GERAIS
Terrenos, Fazenda 'I'imbó,' Reserva Florestal, Constru

, ções Fábricas, Constru.ções Caixa D'Agua e Anexos,
Reflorestamento Plantio .

5.042.527,21

10.426.830,35
IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS '

Maqs. ,e Equipamentos Industriais, Móveis e Utensílios
Escr., Veículos, Instalações Fcas., Instalações Pastoris,
Plantio de Pinhão, Ferramentas, Material Elétrico Fá
bricas, Maqs. e Equipamentos Oficina, Marcas e Pa
tentes e Correção Monetária do Ativo Imobilizado ..

IMOBILIZA'Ç'ÕES FINANCEIRAS
Reflorestamento Lei i134, Fundesc, Sudepe, Sudan,
Embratur, Sudene, Petrobrás C/Ações, Artigo 157,
Adicional Restituível, Bco. do Brasil C/Fit., Bradesco
S/A Cj Ações, Embraer; Bco. Sul Brasileiro S/A. C/
Ações, Bco. Itaú S/A. C/Ações, Besc S/A. Dep. Prazo
Fixo >

.

RESULTADOS PENDENTES
Despesas Diferidas e Resultados Diversos

COMPENSAÇÃO
Bco. Itaú �/A. Cobro Simples ..

29.040.960,86,

204.300,40

14.162.337,13

55.466,67

PAS'SIVO

NÃO EXIGíVEL
Capitais Sociais, Reserva p/ Cor. do Ativo, Fundo de
Depreciações, .Fundo Cor. das Depreciações

< •• ' 1IIJ� ......'l<II.�I:""��.I��>
EXIGtVE'L A CURTO PRAZO

Fornecedores, Salários a Pagar, Bcos. C/Descontos,
Empréstimos e Financiamentos/Impostos e Taxas a

Recolher e C/ Correntes Credoras
.

EXIG,íVEL A LONGO PRAZO
C/Correntes Acionistas, Empréstimos Financiamentos

\ e C/Correntes Credoras
.

15.841.588,61

3.079.551,80

46.883.993,31. .,

COMPENSAÇAO
Ecos. 'C/Cobrança Simples .. .. .. .. .. ..

.

,

SOMAS TOTAIS DO ATIVO 'E PASSIVO .... 65.860.600,39

55.466,67

65.860.600,39

,

Demonstração da Conta «Lucros e Pt,rdas))
Co:r:tas de Resultado Fábrica de Pasta Mecânica, Papel e Ser
rana, Despesas Administrativas, Conta de Resultado Diver-
sas e Resultados Diversos .

•••••••••••••••••••••••• o.

Contas de Resultado da Fábrica de Pasta Mecânica, Papel e
Serraria e Resultado de Contas Diversas .

SOMAS TOTAIS DO DÉBITO)E CRÉDITO .

10.214.803,30

10.214.803,30

10.214.803,3010.214.803,30

Canoinhas, 31 de Dezembro de 1977

ANTONIO CARARO
Diretor Comercial
CPF. 010141459-53

AFONSO SCHICK
Téc. em Contabilidade
CRC-SC 3878
CPF. 123076299-04

Parecer do Conselho fiscal
Os abaixo assinados membros do Conselho Fiscal da Firma

JAOÓ, JOAO CARARO & era, SIA., estabelecida à Rua CeI. Albuquerque,
n.? 936, na Cidade de CanoinhasjSC., tendo procedido o exame do relatório
da Diretoria, referente 'ao BalançoGeral encerrado em 31 de Dezembro
de 1.977, Demonstrativo da Conta "Lucros e Perdas" e demais Contas rela
tivas ao exercício de 1.977 constataram a exatidão desses documentos e são
de parecer que a Assembléia Geral dos Senhores Acionistas, os aprove,
bem como Q)S demais atos praticados pela Diretoria.

Canoinhas, 31 de Dezembro de 1977
\ '

LEOPQLDQ 'FALL�A1'ER ACACIO PEREIRA '

VICENTE DAMBROSKI,

Pia nelt o Hotel
Coral Empreendimentos e Participações S,A.

CGCMF: - 82,899.352/0001-95

Capital Autorizado: Cr$ 10.000.000,00 •

Capital Subscríto: Cr$ 6.634.290,00

Capital Integralizado: Cr$ 5.229.686,00
,

Anúncio de Convocação
A Diretoria da Coral Empreendimentos e Participações S;A., por

seu Diretor-Presidente abaixo assinado, convida 08 Senhores ACIonistas

para comparecerem à ASSEMBLEIA GER'AL ORDINÁRIA, a .reall�ar-,se 110

dia 14 de junho de 1978 às Hí:OO horas, em sua sede socíal síta a Rua
Vidal Ramos, 69 - Canoínhas se, com a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Exame, discussão e votação do Balanço Geral, Relatório da

Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 1977.

2) Outros assuntos de interesse da Sociedade.
__.

,

Canuínhas, 19 de maio de 1978

HILTON RITZMANN -' Diretor Presidente

2

LincolnDr.
Médico especialista em, crianças, comunica a população
de Canoinhas e das cidades vizinhas, que já está aten

dendo no Hospital Santa Cruz e em seu consultório,

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

Agora .' afendendo também pelo I P E S C

FO'TOCÓPIAS XEJ\OX
Serviço instantâneo e perfeito

Instalação moderníssima.

Procure no escrítóríe de Derby Carles Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 .- Canoinhas -- Santa Catarina

Comunicado
BERNARDO TOKARSKI comunica a quem

interessar possa, que está terminantemente proibida a

entrada de pescadores, caçadores e outros, em suas

terras Iocalizs d as em São Sebastião e Santo' Anto
nio do 'I'irnboztnho, Rio dos Poços" Rio d'Areia e em

especial na Ilha do Canivete, município de Mafra.

t Os infra tores estão suj eitos às penalidades
previstas em lei. 1

Canoinhas. 28 de abril de 1978

\'--' - i,. .. .' .. �.

Passeios: .teva até 9 pessoas

No trabalho: 1 ,tonelada de carga

Para a próxima aquisi�ão pense I

«KOMBI 78»
MALLON &- elA.

'

Canoinhas ._" se,,'
... '�;" ' .. ;":'�' ';' t' :'�'
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PreFeitura
EOITA.L

,. �e co?�ormidade com o Artigo n.o 276 do
Códígo TrIbutarI� Municipal o Departamento de Via
çao e Obras, publica mediante o presente Edital, os e

, lement<:s referente a Taxa de Melhoria, sobre a !J4vi ..mentaçao da estrada Dona Francísea entre as Ruas
. Kurt Mendes, Paulo Ritzmann e Paula Pereira.
a) ORÇAMENTO DO CUSTO' DA OBRAS POR

METRO QUADRADO
a - Preparo da base Cr$ 19,'00b - Acerto. do leito. .. .. " .. .. .. .. . Cr$ 20. 0.0.
c - Calçamsntr, a paralelepípe,do.; .. .. Cr$ 75,0.0.d - Mão. de Obra .. .. .. .. .. " .. .. Cr$ 26,0.0.
Total .. " .. .. .... "

... , Cr$.14o.,o.o.
b) CUSTO DA OBRA

a - Preparo da base Cr$ 19.357,96b - Acerto do leito .. .. ..
.. Cr$ 20..376,80

c - Calçamento a paralelepípedo .. Cr$ 76.413,0.0.d - Mão de Obra.. .. .. .. .. .. ., Cr$ 26.489,84
Total. .. .. .. .. "

" .. Cr$ 142.637,60
c) . Area total da obra 1.0.18,84 m2, à ser financiada

pela Prefeitura Municipal de Canoinhas 20.3,77
m2, correspondente a 1/5 da Obra, em moeda re
presenta Cr$ 28.527,80..

d) A ser financiada pelos contribuintes 815,07 m2,
correspondente a 4/5 da Obra, em moeda repre
senta Cr$ 130..384,80..

on FRANCISCO FURTADO HUGEM
frente '22,30. m - cota 4,0.0.
calçamento paralelepípedo
89,20. m2 à Cr$ 140.,0.0. p/m2 '.. : ... Cr$ 12.488,00
meio-fio
22,30. m à Cr$ 40.,0.0. p/rn .. .. .. .. .. Cr$ 892,0.0.
tubos - 11,15 m à Cr$ 150.,0.0. p/rn Cr$ 1.672,50.
Total .. ., .... .. .. .. �. .. Cr$ 15.0.52,50.

0.2) DELCIO PEIXER
frente 11.70. 'fi - cota 4,0.0.
calçamento paralelepípedo
46,80. m2 à Cr$ 140.,0.0. p/m2. .... .. Cr$ 6.552,0.0
meio-fio
11,70. m à Cr$ 40.,0.0 p/m Cr$ 468,00.
tubos - 5,85 m à Cr$ 150.,0.0. p/m .. .. Cr$ 877,50.

i Total I, Çr$ 7.897.50.

(3) LAUDEMIRO NOGA
frente 20.,0.0. m - cota 4,0.0.
calçamento paralelepípedo
80.,0.0. m2 à Cr$ 140.,0.0. p/m2 .. . ... Cr$ 11.20.0. 00.
meio-fio
20.,0.0. m à Cr$ 40.,0.0. p/m .. ., .. Cr$ 80.0.:0.0.
tubos - 10.,0.0. mi à Cr$ 150,0.0. p/rn Cr$ 1.50.0.,0.0
Total .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ l3.pOO,OO

0.4) ALENIR PEREIRA - (esquina)
frente 22,50. m - cota 4,'00.
calçamento paralelepípedo
119,70. m2 à Cr$ 140.,00. p/m2 Cr$ 16.758,( o.
meio-fio

.

28,50. m à Cr$ 40,0.0. p/m .. . Cr$ 1.14o..{J()
tubos .. 8,25 m à Cr$ 150.,00. p/m Cr$ 1.237,50
Total.. .. .. .. .. .. .. . Cr$ 19.137,5'0

0.5) COOPERATIVA AGRO PECUARIA DE CA
NOINHAS
frente 48,90. m - cota 4,'0'0
calçamento paralelepípedo
230,68 m2 à Cr$ 140.,0.0. p/m2 Cr$ 32.295,20
'meio-fio
43,50 m à Cr$ 40.,00 p/rn ... , .... '.-. Cr$ 1.74D.f'o.
tubos - 11,50 m à Cr$ 150,0.0. p/rn .. Cr$ 1.725 'lO

Total .. .. .. .. ., .. ... ., .. .. Cr$ 35.760.,20

Oe) PREFEITURA MUNICIPAL J:>E CANOINHAS
frente 50,40 rru - cota 4,00
calçamento paralelepípedo
248,69 m2 à �r$ 140,00 p/m2 ..... ' Cr$ 34.816,60
meio-fio
54,00 m à Cr$ 40,0.0 p/rn .. .. .. .. Cr$ 2.160.'00.
tubos - 13,75 m à Cr$ 150,00 p/rn .. Cr$ 2.'06�j5;)
Total Cr$ 3Q.039,1Q

SOMA DAS PARCELAS
A ser financiada pela Prefeitura Municipal de
Canoinhas , Cr$ 28.527,80

A ser financiadas pelos contrib. Cr$ 130.384�80
Total Cr$ 158.912,60

(cento e cincoenta e oito mil e' novecentos e Goze
cruzeiros e sessenta centavos).

Canoinhas, 15 de maio de 197;8.

B: Therézio d� Cai'valhQ Nett.
Prefeito I\!1unicipal
Fábio Nabor Fuck

Diretor Administr:atiV(1i)
Luiz Fernando Fuck

Eng.e Civil do D. D. P.
João S. :Andrad.
Fis[eal d..:e. 1>. @. F..

M un i C i p a I

/

de

E D I
De' conformidade com o Artigo n.o 276 do

Código Tributário Municipal o Departamento de Via
ção e Obras, publica mediante o presente Edital OIS'
elementos referente a Taxa de Melhoria, sobre a pa
vimentação da Rua Paula Pereira entre as Ruas' Joa
quim; de Paula Vieira e Paulo Ritzmann.

a) ORÇAMENTO DO CUSTO .DA OBRA
POR METRO QUADRADO
a - Preparo da base .. .. .. .. ..

b - Acerto do Leito .. .. .". .. ..
c - Calçamento a paralelepipedo
d - Mão de Obra , .

Total ..
'

.

Canoinhas
27-05-78

T L

b) CUSTO DA OBRA
a - Preparo da base .. .. .. ..

b - Acerto do Leito .. .. .. ..

c - Calçamento a Paralelepipe-
do .

d - Mão de Obra .. .. .. .. ..

Total _, .

Cr$ 19,00
Cr$ 20,00'
Cr$ 75,'00
Cr$ 26,00..
c-s 140,/)U

c-s 34.389,78
c-s 36.673,40

Cr$ 137. 525,'�5
Cr$ 47.675,42
Cr$ 256. 713 80

c) Area total da Obra 1. 833,69 m2, à ser financiada
pela Prefeitura Municipal de Canoinhas 366,73
m2, correspondente a 1/5 da Obra, em moeda re

presenta Cr$ 51.342,20.
d) à ser financianda pelos, contribuintes 1.466,94 m2

correspondente a 4/5 da Obra, em rnoeda repre
senta Cr$ 233.011,60.

01) TEREZINHA BURGARDT - (esquina)
frente 31,00. m cota 4,40.
calçamento paralelepípedo
171,92 ii Cr$ 140,00 pjm2 ....
meio-fio
6,00 fi à Cr$ 40,00 p/rn. . .. .. ..

tubas 15,50. rn à Cr$ 150,00. p/rn
Total

.

�r$ 24.068,80

Cr$ 240,00
Cr$ 2.325,00
Cr$ 26 ;633180

02) CLAUDETE INEZ WERKA - (esquina)
frente 20,0.0 cota 4,40
calçamento'paralelepípedo
123,52 m2 à Cr$ 140,00. p/m2
meio-fio
26,00 m à Cr$ 40,00. p/m .. .. .. Cr$
tubos 10.,0.0 m à Cr$ 150,0.'0 p/rn ! Cr$

. Total ; .

03) ERVINO MIKUS
fr rte 20,00 m cota 4,40
calçamento paralelepípedo
88,00 m2 à Cr$ 140.,00 p/m2
tubos 10.,00 m à Cr$ 150,0'0 p/rr»
total

.

04) OTACILIO CUSTODIO ·DE MELO'
frente 20,00 m cota 4,40
calçamento paralelepípedo
88,00 m2 à Cr$ 140,0.0 p/m2
tubos 10,00 m à Cr$ 150,00 p/rru
total .

05) ADALBERTO SAGAS
frente 20,0.0 m cota 4,40
alçamento paralelepípedo
88,00 m2 à Cr$ 140,00 p/m2
tubos 10,00 m à Cr$ 150.,0.0. p/rn
total .. .. .. .. . .....

06) .
RAUL SARDA
frente 18,50 m cota 4,40
81,40 m2 à Cr$ 140,00 p/m2 ....
tubos 9,25 m à Cr$ 150,0.0 p/m ..

Total .

07) ANTONIO'WEINFURTER
frente 22,00. m cota 4,40
calçamento paralelepípedo
.96,80 m2 à Cr$ 140.,00. p/m2 ..

tubos 11,00 m à Cr$ 150.,0.0 p/rn
Total .

88) DAVID RAFALSKI
frente 61,50 m cota 4,40
calçamento paralelepipedo .

270,60 1m2 à Cr$ 140,0.0 p/m2
meio-fio
49,50 m à Cr$ 40.,00 p/m .. ,. ..

tubo� 30,75 m à Cr$ 150.,00 phl\
TOla] .

Cr$ 17 . 292,80

1.040,'00
1.500.,00

Cr$ IH. 832,80-

Cr$ 12.320,00
Cr$ 1.500,00-
Cr$ 13.820,'00

Cr$ 12.320,00
Cr$ 1. 500,OC
Cr$ 13.820,00

Cr$ 12.320,00
Cr$ 1.500,00
Cr$ 13.820.,00.

CL'$ 11.396,00
.

Cr$ 1.387,50
Cr$ 12. 783,50

Cr$ 13.55200
Cr$ 1. 650,00
Cr$ . 15.202,'00

Cr$ 37.884,00.

Cr$ 1.9-80,00
Cr$' 4.612,50

Cr$ �.47' '50

A
09) NEREO ROEDER

frente 29,00 m cota 4,40
. calçamento paralelepipedo
127,60 m2 à Cr$ 140,00 p/m.2 .. Cr$ 17.864,00
tubos 14,50 m à Cr$ 150,00 p/m Cr$ 2.175,00
Total .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 20 . '039 00

10) IOLANDA PIECZARKA
frente 23,00. m cota 4,40
calçamento paralelepípedo
101,20 m.2 à Cr$ 140.,00 p/m2
tubos 11,50 m à Cr$ 15'0,00 p/rn
Total .

Cr$ 18.168,00
Cr$ 1. 725,00-
Cr$ 15.893,00

11) ZENO PIECZARKA - (esquina)
frente 20,00 m cota 4,40
calçamento paralelepípedo
128,70 m2 à Cr$ 140,00 p/m2 ..

meío-fio
90,0 m à Cr$ 40,00. p/m .. .. ..

tubos 10,00 m à Cr �:50,00 p/m
Total.. .. .. .. .. .. � .....

Cr$ 1H.o.18,OO

Cr$ 360,00
Cr$ 1.500,00-
c-s 19.878,00

12) PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
frente 23,0.0 m cota 4,00
calçamento paralelepípedo
10.1,20 m2 à Cr$14o.,00 p/m2 .... Cr$ 14.168,00
meio-fio
23,00 à Cr$ 40,00 p/rn . .. .. .,
tubos - 11,50 m à Cr$ 150,00 p/mf

Total .

Cr$ 920,0'0
Cr$ 1.725,00
Cr$ 16.813,00

SOMA DAS PARCELAS
À ser financiada pela Prefeitura Municipal de
Canoinhas .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 51.342,20-
À "Ser financiada pelos contrib. Cr$ 233,011 ,60
Total .... .. .... .. .. .. .. ..

'

Cr$ 284.953,80
(duzentos e oitenta e quatro mil e trezentos e
cincoenta e tres cruzeiros e oitenta centavos).

Canoinhas,15 de maio de 1978.

B. 'I'hterézio de Carvalho Netto
PREFEITO MUNICIPAL

Fábio Nabor Fuok
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Luiz Fernando Fuek
ENG.o CIVIL DO D. O. P. '

João S. ANDRADE
FISCAL DO D:O. P.

PORTARIA N.o 34/78

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Cata
rina, no uso de suais; atribuições legais, resolve:

NOMEAR COMISSÃO

Composta dos srs. HUGO ANTONIO PEI
XOTO, JENNY MARIA RIBEIRO ISPHAIR e BEA
TRIZ FE-RREIRA BUDANT, sob a presidência do.
primeiro para julgarem os pedidos de bolsas de estu
do, no prazo de 10 (dez) dias, a partir desta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoí- I

nhas, em 22/05/78.
B. Thterézio de Carvalho Nefto'

PREFEITO MUNICIPAL

Eslta Portaria foi registrada a publicada no
Departamento Administrativo, na data supra.

'

Fábio Nabor Fuck
DIRETOR ADMINISTRATIVO

Prefeitura Municipal de (anoinhas;

A viso de Licitação'
A Comissão de"Licitacão da Prefeitura 'Municiltalde Canoinhas, leva 80 conhecimento dos:interessados que

se acha aberta a Tomada de Preço - Edital D. o 10/78 para
aquisição de Msterial de Construção, com prazo de entregaaté às 15 (quinze) horas do dia 62 de junhoSido corrente
ano (02.06.78) no Gabinete do Vice Prefeito Municipal. Có
pia do referido Bdital e maiores esclarecimentos serão ob
tidos junto a referida Comissão.

Canoinhas,:24 de maioJde 1978.

HUGO ANTONIO PElXOTO - Presidente da ComissA.
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... � CESC c;m foco

���a�rt�a�z���o���i�n�e�J�u���ll�e�u. I Era ,do Progresso
o Colégio Esta1ual Santa

Cruz, não é em vão que é deD
nominado «Gigaote da Coltna»,
pois além de seu amplo esp sço
físico, seu Ginásio de Esportes,
suas praças, bosque, 8v�oida@,
quadras e campos, t-m também
seu aprendizado, sua grandeza.
Isto sem falar no 1.0 grau, aon

de existem mais de ] 000 alunos
matriculados; o 2.0 Grau, agora
já dentro do Sistema Atual de
Ensino, com a profissionalização
em franco functonamento o cur-

80 de Análises Clíntcas, 'com

400 alunos matriculados. Para
poder dar atendimento 80 cur

so que funcionava, o Santa
Cruz, foi se preparando, e hoje
está perfeitamente apto a dar
o atendimento 'prático a seus

alunos, num moderno Labora
tórío, q�e funciona na própria
Escola. Laboratório este que le-
va o nome de um grande ben

feitor, do Santa Cruz qual seja
o sr, Dto Friedrich; que com
Bt' u esforco, dedicação e trabs ..

lho, encabeçou 8 construção do
antigo Ginásio Santa Cruz. O
Laboratório está localizado nu

ma ampla sala, com 3 mesas

revestidas de azulejos, tendo
cada mesa, ligação de água, luz
e gás.
,

Em 1976, foi assínado um

convênio com 8 Secretaria da
Educação, quando foi recebido
numeroso material, qu � servem

88 áreas de física, química e bio
logia.
Moderno microscópio está ins-

talado, e os primeiros cantatos

j á estão sendo feitos, para a

,instalação de estufas bactereo
lógicas, uma centrífuga e uma

sutogtave, para que os alunos,
tenham condições de pJ:' em

prática no Iaboratôr!o, 08 conhe
cimentos adquiridos em �ala de
aula.
Muitos exames de laborató

rio, que hije são feitos em la";'
borstóríos de Análises Clínicas
da cidade, poderão ser f�itos no

.

laboratório do Santa Cruz, Por
isso repetimos: «Não é em vão

que o Santa Cruz é' denomina
do o Gigante da COBD8».

Colsburação: Juceres M. Wies'e
Mileoa N.. Batista
Orlei O. J .. Moreira

Hoie às 20)30 :horas, sensacional programar; duplo:
1.0 filme: -O MAIOR. ATLETA DO MUNDO.
2.0 filme: «KARAT.Ê, PUNHOS E PIR.ATAS»

Amanhã às 14 horas, en,(matinê
Walt Disney apresenta a super comédia

cO J.VAIOR ATLETA DO MUNDO•• colorido

Amanhã, em duas sessões, às 19,30 e 21,30 horas
«ESCOLA PENAL DE. MEN/NA5 V/aLENTADAS.

Colorido - censura 18 anos

Este filme reprisa 2a., 3a. e 4.a feira as 20,30 horas

âa, e ôa. feita, às 20,30 horas
Uma super comédia

«DOIS VIGARISTAS EM NOVA IORQUE»

Atenção: As Carteiras de Estudante de 1977 serão

�
.

válidas até o dia 3/ de maio.
'

Consertos' de lonas, refarmas de móveis,
estofados e :e�tofam9ntos�,.(de carros em

\

geral. é com

Edmundo Keiser
Rua Bernardo Olsen, 509 - Canoinhas

•

-fl- Bazar dos Cacarecos">.
, �j;.

.. 'A OASE convida a todos para comparecerem
dutànt� os dias 29':de:maio'�a!10 de}junho; na�anti
ga Mini-Loja (prédio da Caixa Econômica) para co;'
nhecer o já tradicional Bazar dos Cacarecos.

As doações de roupas" ;usadas, sapatos, uten
sílios e m6veis estão sendo recebidos na

f

Casa Erlita
e Casa Schreíber,

A ,OASE agradece todas as colaborações.

U�G R & elA. LT
Telef.: Escritório 23-1'770. Loja 23-2014

\

Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elétricas, Exaustores, Ciclones,. carrinhos
, para movímentação de c�rga, serras circulares e taqueíras ,

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 ALUMINIO - Portas simples 'e de correr, ja-

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

DISTRIBUIDORES EX.CLUSIVOS DA LINHA COMPLETA
DOS MOTORES ('V\iEG".'

Completa secção de vidros a prflços diretos da fábrica.
, .

I,OJA ('UNQERJ', a mais especializada da região, em peças para locomóveis,
caldeiras, e maquinários industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de, tod,as
as bitolas. Canos e conexões para água e pressão, feehaduras e ferramentas

em Geral.

INDÚSTRIA COMÉRCIO- -

25 1952/1977'

•

EXPORTAÇAO

25

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

�
,

--- wwsua:

Representante em Canoinhas: WALDEMAR IiNüPPEL

RUa Major Vieira, 360 - Fone, 22-0336 __ Canoinhas -. Santa Catarina

/

, ,

oficias de Papanduva
f sereveu: Esmeraldino M. Almeida

MOBRAL DA CONTA DO REICADO

O Movimento Brasileiro de Alfabetização (Mobraf), de

Papanduva, está dando conta do seu recado, não medindo es

forcas no sentido de alfabetizar seus irmãos. Dia 13; do' mês

�m 'curso ainda sendo dia das "Mães" .data sublime para todos
nós foi solenemente feita a entrega de 22 certificados de alfabe

tízação a alunos de idade entre 114 a 70 anos. Cada aluno re

cebeu 6 seu d{J.Jploma. Um voto de louvor a dedicação da Super
vísora Local Sra ..Riosi Carvalho, à Secretária Alzira Lemos
Oliveira, às professoras ,S['ta. 'Matilde Kachoroski e Maria
Luíza Lemos e ao Encarregado Fmanceiro sr. Luiz, Carlos Ocz
kovskn que tão bem estão desempenhando as funções que acei
taram voluntariamente para ensinar nosso semelhante.

TREVO NA BR�116 JA INICIADO

O, DNER, já. está trabalhandoa margem da BR-116 na

entrada para Papanduva, na construção do trevo.que dá aces

so à cidade. Realmente trata-se de uma obra que muito virá
contribuir para o embelezamento da. cidade além de prestar 9
serviço específico. Trata-se de uma verdadeira obra de arte
tal trabalho que. vem sendo executado pelo Departamento Na
cional de Estrada de Rodagem. Esperamos que no,menor tem

po possível podermos contar com tão útil e ornamentoso tra
balho a cargo de competentes téCnl�Cos na arte.

CHURRASCARIA E HOTEL LJ\ÇADOR.
Outro fato que merece nossa atenção é a total remode

lamento que está se procedendo na Churrascaria e Hotel La

çador na BR-116t, km 16.0 (quadro urbano), uma mudança
, parcial m todo seu quadro de atividades, garagem, posto de,

gasolina, oficina mecânica com reposição de peças, restauran
te aprimorado com maior procura dos viageiros e melhor aten
dimento pelos proprietáríos. Realmente é só 'visitando para
crer. Passando por lá chegue para conferir ...

PROGRAlVIA CARINHOSO PARA MAMÃE

Quem assistiu durante a Santa Missa a homenagem às
maes no dia 11 na Matriz de nossa cidade, Ibem'pode avaliar
o trabalho feito com muito carinho pela Professora Sra. Tere
sa C. Werka, t; digno de todo 0' afeto 'do filho que realmente
ama a sua querida mãezinha. Os alunos preparados, cada um

certo da sua atribuição na homenagem a ser prestada, os cãn
ticos alusivos a data enfim tudo afinado para seu total suces
so. A Da. Teresa, que tem se destacado sempre nó afã de bem

,

c rvir a comunidade os parabéns da coluna, .

('ER,USC'J EM RODEIOZINHO

A Companhia "MONTE:"'SUL" cujo propríetárío é um

filho de Papanduva, Sr. Francisco Kalabaíde está atacando a

linha de Rodeiozinho cujos trabalhos já vão bemadiantados.
Recentemente este colunista recebeu a visita do fiscal das
obras acompanhado ào sr. Irassú Busmann '(postulante a

uma cadeira na Assembléia) . Em palestra com os mesmos tuí
informado que o Dr :' Arnaldo Schmidt Jr . , Diretor da ,"E:rusc",
adiantou que terminando a prümeíra fase (Rodeíozínho) dará
continuidade fechando o círcuito com Iracema. Assim sendo

aquela regíào será plenamente Iavorecídapela-energta elétri
C8 que é fator prhnordial para o progresso daquela zona rural.

R,EFOR�1flS MUDARu\O O SISTEMA POLíTICO
As reformas institucionais preconizadas pelo Presiden

te Ge.sel poderão trazer em seu bojo modificações no sistema
. pclítíco brasileiro; COIri- adoção dovoto-dístrrtal _e facilidades
,para o surgim :nta de novas agremiações polítícas.isegundo ad

mitíu, ontem, o senador Petrônío Portela, . durante entrevista
à imprensa. Petrónío Portela, confirmou que já, manteve al

guns entendimentos com líderes oposicionistas; como 0' sena

dai' Paulo Brossard, o deputado Thales Ramalho e o senador
Amaral Peixoto, mas tudo dentro de conversas informais, pos
to que oficialmente só 'ebm o Presidente' Nacíonal do MDB,
Ulisses Guimarâes, na próxima semana. Acrescentou, toda
'Ih" qu�_ "nunca ce consegue, mesmo. diante de um quadro re

volucionário, saltar etapas; sem o gradualismo de execução.
(G.P.)

.

,_'

.
'..

"

QUADRILHA DE FALSÁRIOS,E n�SBA:aaTADA
.

Autoridades polícíaüs auturam em flagrante o advoga
, do Pedro Ribeiro Filho e o .despaehante 'E1O'ir Ribeiro Zanardi
ní, por falsífícação de' certêticados de propriedade de veículos',
Estas duas detenções, mais as dos ladrões Valdomiro Pereira

I
e Genésio de E)'Puza, fizeram a polícia dar UlTI grande passo na

I ds-sartículação total-ds uma poderosa quadrilha especializa-
I, ctn em furtos de veículos, falsêfícação e contrabando. (Gazeta

do Povo 12-05-78)
"

"

•• ""f

PASSAR'ELA DA SOCIEOADE.
.Dia 30. do corrente, niver da Sra. Etelvina, Lisboa, espo

sa do rsr. E�pio Lisboa, ele funcionário da Cafasc,. Felicitações
na pauta do dia pará dona,Vina.

i.
"

.. ','

Também no mesmo dia ,festejando seu niver o garotão
Robinson filho do casal Renato (NllZé,) Krieck, ele Tesoureiro
Municipal. A mirim-guarda se fará pr,esente.

Dia 03 p. v. estará, fe'stejando estréia de id,ade nova o
sr. João M. de Al1n,eida, fazl2ndeiro aqui residente. Na sua
festiva data receberá IIlerecidas homenagens e felicitações não
faltando. o "8coth 'Whisky", President..'

Dia 04 aniversariand0' o jov�m Gilson Luiz, MD Agent.e
Postal Telegráfico de nossa cidade. Cümprimentos circulatãO
em alta rotação para: O' .distinto jov'em .

.. A coluna almeja perenes felicidades aos aniversariante$.
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a orEscreveu:

F�ANCI8CO KRISA�

Prefeito, Vice e Vereador na Capital
O P�efeito Claudio Gadotti, juntamente com o .

Více-Preteíto João Batista Ruthes e o Vereador AdirFra�ciBco Veiga 'estiveram quarta feira última emFlorlanópolI�. Na capital do Estado os mesmos trata
ram de vártos assuntos referentes a administraçãomunicipal. Como é do conhecimento de todos os nos
sos responsáveis pela administração municipal, temibatalhado para dar 80 povo tudo aquilo que se tornanecessário. O Pr�feito Claudio Gadotti tem trabalhado
mesmo, e todos lá 'podem notar que a sua administra
ção está sendo �Xempl!lr. Muita coisa já foi conse
guida, e mui�o aínde será feito, pois ainda estamos
em apenas 1::> meses de seu mandato. Está assim de
parabéns o povo de Major Vieira que bem soube escolher pess.oas que tem espírito de boa vontade embem admínistrar, Parabéns Major Víeírae parabénssr, Prefeito Municipal.

, Arold.O CélrvalhJ candidato a Senador
Major Vieira recebeu com entusiasmo a noticia

de que o Dr. Aroldo Carvalho é candidato ao Senado
Federal. Como é do conhecimento de todos, o Dr. A
rOld? é pessoa que já deu muito de si a Major Vieira,
por 18S0 devemos agora dar todo nosso apoio à sua .

candidatura, devemos formar fileiras e novamente dar
a vitória ao nosso glorioso partido que é .a Aliança
Renova�ora Nacional. Desde já QS lideres políticos do
muntcíplo estão empenhados em dar ao ilustre can
didato aquela vitória que ele bem a merece. Oreis
em nós Dr. Aroldo, que nós confiamos em sua pessoa.

, I

Cura0 de aperfeiçoamento de profesaores
Dia 19 'último, todos os Professores Municipáis

estiveram reunidos no COLÉGIO SAGRADO CORA
çÃO DE JESUS de Oanoínhas, partícípando de um
curso de aperteíçoamento. Do qual recebi um convite
'que transcrevo na íntegra:

Estado de Santa Catarina
COOROENAOOR[A MUNICIPAL DE EDUOAÇÃO
Major Vieira, 16 de maio de 1978
Exmo. 'Sr, Francisco Krlsan,
DO. Correspondente do Jornal Correio do Norte
Nesta.

-

Temos o prazer de convidar V. S para a aber
tura do Curso de Aperfeiçoamento de Professores de
1.& a 4.& séries, promovido pela SEC, a reallzar- se dia
19/05/78, às 9 horas, no Colégio Sagrado Coração de
Jesus, em Canotnhas.

Contando com vossa honrosa presença, anteci
pamos nossos agradecimentos. Atenciosamente.

TEREZlNHA DE JESUS CUBAS
Coordenadora de Ensino Municipal

No próximo número darei melhores detalhes
sobre o referido curso, visto esta matéria ser prepa
rada com antecedência, mas desde já agradeço o
convite.

Diretório Municipal da ARENA

esteve reunido
Os membros do Diretório Municipal da Aliança

Renovadora Nacional de Major Vieira, estiveram reu
nidos DO último dia 19, e nesta reunião foi tratado
diversos assuntos referente ao partido. Transcrevo o

convite recebido.

lHRETORlO MUNICIPAL 'DA' ALIANÇA
RENOVADORA NACIONAL

CONVIT�
Tenho a grata satisfação de convidar o prezado

amigo e membro do diretório da ARENA, para uma

reunião que faremos realizar sexta �eira, di�A 19, às
20, horas, a ter lugar na sala das sessoas da Câmara,
para tratar de diversos assuntos de i�teresse do par
tido. Contando com o vosso comparecimento, na opor
tunidade antecipo meus agradecimentos. MIGUEL MA
RON - Presidente do Diretório. Agradeço o convite e

no próximo número darei melhores detalhes sobre a

reunião.

Igreja Matflz' será demolida
J á. a partir do dia 22 de maio será iniciado a

demolíção do templo «MATRIZ», para dar início a

construção de um novo em estilo mo?erno, que cO,m
porte confortavelmente o grande numero de católt
cos desta cidade.

Há. anos atrás já tínhamos interesse em cons- ../

truir uma nova 19rfja. Matriz, mas somente ago�a o

bondoso Bispo DOM ONERES MARQUlORt autorizou
a demoltção da atual igreja para dar lugar a outra

que será construída imediatamente. Grandes campa
nhas estão sendo organizadas e �oll�ita�os a �odos
os habitantes deste município e mUOlcíplOS vlzinhos
uma colaboração, no sentido de. podermos angariar
donativos para podermos construtr �o mais curto es

paço de tempo. Corno é do conhemmento de �odos
uma Igreja Matriz não se constrói com pouco dlO�e�-
ro, e também não é custeado pelo Estado e Mun�C1-
pio, por isso é que estamos 8olicit&�do a08 ooraçoes

generosos uma boa colaboração. (!; que o OI V lNO

ESP {RITO S.\NTO a bençoe a todos que colaborarem.

C.T.G. Lago Azul
. 'O time de' laçadores do C.T.G. Lago Azul de

Major Vieira no dia 7 último participou .de �m Gran.de
Rodeio na localidade de Moema, no MUnIcípIO de Itaíó

polis, classifioando-se em 4.° lugar. Aos poucos o

• • •

lelra
C.T.G, Lago Azul está se tornando um dos bone'[ttmee

,
de laçadores da região. Nossos parabéns aos partici
pantes do time e também ao patrão sr. Guido Davet,
que muito tem se esforçado para o desenvolvimento
do C.T.G. Lago Azul. '

Notas!dlversas
Muito animada a festa do padroeiro Divino E.

Santo dia 14 último em nos8a:cidade Milita gente es
teve presente e o lucro ainda não foi apurado. mas
calcula-se em mais de Cri 30000 ..00, o qual será mui
to satisfatório.

Realiza-se hoje o enlace matrimonial do.jovem
Celestino Kaspchak com a srta, Lídia Bilítzkí, filha
dileta do casal Vanda e Silvério· Bllltzkí, residentes
nesta cidade. Aos nubentes 08 parabéns da coluna.

A agência do BESC desta cidade é uma das
mais bem montadas no Estado, pois seu recinto ide
trabalho ficou uma maravilha, linda placa luminosa
foi instalado em frente ao prédio com os dizeres:BAN-
00 00 ESTADO DE SANTA CATARINA - BESC, que
embelezou ainda mais o prédio.

O Dr. Vicente Mazzaro (médico). além de aten
der no Posto de Saúde e Sindicato Rural, também es
tá atendendo em seu consultório a rua Luiz Davet,
todos os dias inclusive à noite se for solicitado; Nos
sos agradecimentos ao Dr, Vicente Mazzaro 'pelo bom
atendimento que vem dando ao nosso povo.

Após grande estiagem a chuva tãolesperada.
voltou a cair, dando muita alegria a todos, principal
mente aos colonos e criadores, pois a grande seca

iá havia dado grandes prejuizos na agricultura.
Esteve em visita ao Gabinete do Prefeilo Ga

dottt, o Sr. Osmar Wendt, gerente do Jornal a Gaze
ta de Canoinhas, em nome do Prefeito agradeço a
visita.

Aniversários
; Dia 11 aniversariou o jovem Vilmar �Ferreira,

residente nesta cidade.

Dia 12 a srta, Vania Sehabelski, comemorou sua
data natalícia.

Dia 12 também comemorou sua data natalícia
- o Sr. Francíseo Schermack, residente em Major Vieira ..

Dia 15 aniversariou o garoto EDGAR TISKA,
filho do casal Cecilia e Apolinario /I'tska, residentes
nesta cidade.

Dia 18 foi a vez do Sr. GU[l}O DAVETácome
morar mais uma data natalícia.

Aniversariou dia 25 a senhora OLGA BUENO,
dileta esposa do Sr. João �Maria Bueno, residentes
nesta cidade.

Também aniversariou !dia 25 a garotinha EVA
NISE MALICHESKI, di!eta filhinha do casal Melania e
Paulo Mallcheskí, desta .otdade.

Aos aniversariantes a coluna apresenta since
ros parabéns.

Para todas as mães também vai 08 parabéns da
coluna pela passagem de, seu dia.

Fundacão EducacioRal de

·Santa Catarina· - FESC
.

Universidade para o' Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina

Edital
N.

de Alienação
002/78

A . Fundação Educacional de
..

Santa
Catarina - FESC, torna público, para co-,

nhecimento dos interessados, que receberá
propostas' para Alienação de Bens Móveis
inservíveis pertencentes ao Colégio Agrí
cola «Vidal Ramos»

.

de Canoinhas com

posto: Tratores de pneu modelo agrícola,
Tratores de esteira, .ímplernentos agrícolas
e Sucata, divididos em

_
Lotes conforme

consta o Edital de Alienação ,002/78, até
o dia 26/06/78 às 15:00 horas.

O Edital e maiores esclarecimentos

poderão ser obtidos no Colégio Agrícola
«Vidal Ramos» '�de Canoinhas, localizado
no Distrito de Marcílío Dias, no Municí

pio de Canoinhas-SC, telefone 22-0324.

Canoinhas (Se), 11 de maio de 1978.
,

27 de maio de 1978

BASILIO' .HUMENHUK & elA. LIDA.

I Revendedor

1948
FORD I.

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

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Corcel Standart 1976 - branco
Corcel cupê luxo 1974 - vermelho
Corcel cupê luxo 1977 - vermelho
Corcel GT 1976 - amarelo e preto
Corcel GT 1976 - azul e preto
Maverick 1975 - branco - oupê
Ford F-IDO 1960 � azul
Rural 1969 - 4x4 - verde

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

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

No Departamento de' VeícQlos Usados
de liguei Procopiak Comércio, de
Veículos Ltda., ,você eDcontrará

.

para pronta entrega:·
Marca

Chevette
Variant
Opala 4 portas
T.L.

Ano
1974-
1975
1974
1974

I

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEítULOS LTDA.
Concessionário General Motora do Brasil 8,' I.

Rua Major Vieira, 289
_,_
. Santa CatarinaCanoinhas

ARMARINHOS
Fios - BotõesRendas

asa
CRID IPI,Se Rua

Rua
Paula Perel.!'a
Vldal Ramos

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

fSUIO corrl�o Iodos os dias além dn especiali�ades da casa
Segunda: Canja e virado de feijão à paulista
terça: Costela especial e rabada
quarta: Buchada
quinta: Linguada com ervilha
sexta: peixada
sábado: Feijoada à carioca
domingo: Espeto corrido especial (10 qualidades= de

carne).
Todos os, sâbados.. boife com iníciO às 22 horas.

. Em breve estará servindo à La Carie com 35 pratos a sua disposição
Atende-se também pedidos. de galinha. leitões, cabri
tos e carneiros assados e pratos especiais para festas
de aniversário, casamento, etc.

Bar, Restaurante e (horrascaria «GALO DE OURO»
BAIRRO 810 CRISTÓVÃO - Agora 80b nova Direção'

I
I
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€ORBEIO DO NORTE 27 de mato de 1978

Municipal
TER 454-TER 022-TER 460
TBR 455-TBR 034-TBR 451
TER 456-SC 99-Mirandas ..

TBR 456-ASC 99-Divisa Marcilio Dias-Canoi-
nhas .. .. .. .. . ...

TBR 457-SC 99-Prainha .. .. .. .. ..

TER 456-SC 99-BR 280 .. .. .. .. ..

TBR 459-TBR 458-BR 280-TBR 468 . ..

TBR 460-TBR 451-TBR 461 .. ..

\

TBR 461-BR 280-S.J. Cavalh.-BR 280- Div.
Mafra .. .. 12,50

TBR 462-ER 280-Divisa Mafra .. 08,00
TBR 463-TBR 461-TBR -120 .. .. 03;00
TBR 464-Campininha-Portão-BR 280 05�OO
TBR 465-TBR 464-TER 461 .. .. .. 05,00
TBR 466-TBR 461-Campininha -Dív, Papan-

duva .. .. .. .. .; 18,00
TER 467-Campininha-TBR 469 .. .. 14:00
TBR 468-BR 280-IBDF-Parque Florestal 06,00
TBR 469-TBR 470-TBR 461 ... , .... .. 05,00
TER 470-Campininha�Ponte Coberta .. .. 10,00

----

T O T A L .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . I. 355,00

L.I N.· 441 DE 11 DE MAIO DE 1978
Ak. "Mit. especial per conta do excesso de arre
....,.. apllrado' nos meses de janeiro e fevereire de

.erre.nte ano, e d,á outras providências.
ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras Estado de Santa Catarina, no uso de
.aa� atribuições, faz saber que' a Câmara Mu
.ieipal decretou e eu sanciono a seguinte':
L. I :

Ãrt. 1.'0 - Fica aberto o Crédito Especial no
'V.l,M' de Cr$ �4. 000,00 (Sessenta e Quatro Mil Cru
,.i{r�»). para pagamento. de Despesas de Exercícios
al;lteriores conforme relação abaixe:

D.sPESAS CORRENTES
1i)(ESPESAS DE CUSTEIO
S�or: Gabinete do Prefeito

��u. Pere:ira nf. 000721 .. .. .. .. Cr$
B.!'�ltrantê Clube' Canoinhense nf.
,tOOI8! .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$
J"ricua, Distr. de Frios. Ltda. nf.
OCn'l85' .. .. .. .. " .. .. .. .. .. Cr$C.rtório Luz, recibo SjN.o .. .. Cr$
Hugo A. Peixoto nf. 023426 .. .. Cr$

Set.r:: Bduc'açã.o. e Cultura
Jt.U�d8s 's/A ---' recibo n. o 004157 .. Cr$;Reunidas S'IA - recibo n.° 004161 .. Cr$
:Reunidas S/A _.. recibo s/n,o . .. .. Cr$
Jteunidas SIA - recibo s/n.? . .. .. Cr$
.Anibano Paeker nf. 08.0 e 082 .. ., _, Cr$

Set.&r: Saúde • Saneamento
.,..bjo J'ari'an nf. 2836 .. ..-.. .. Cr$

70,00

135,00

288,60
80,00
536,00

800,00
1.000,00
,1.050,00
1.050,00
576,96

2.37G,OO
Setor: Depertamente 61. F,aaenda

Milton Zaguini ru..002618 .. .. .. .. Cr$ .

63,25
·

Setor: Departamento de
.

Estradas e RodagemVulcanizadora Corage nf. 007422 .. Cr$ 40,00lnstituto Nacional de Previdência
.

30eial (INPS) Parcelamento ., .. Cr$ 21.386,28';fundo de Garantia de Tempo de
:Serviço, (FGTS) Parcelamento .. Cr$ 14.931,85fASEP, (Parcelamento) . ..... Cr$ 17.636,06

DESPESAS DE CAP1TAL
INVESTIMENTOS

·
S.t_: Câmara Municipal

·-ilü,." - Material Permanente
,Ãag�.,· Mquipamentos' p/Escritório
�� 9003Si .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 1. 980,00
,XgXAL 'DO' CRÉDITO ESPECIAL Cr$ 64.000,{)0

Art. 2.° - O valor correspondente ao item 1.0
',.ta 'Lei correrá por conta do Excesso de Arrecada

:....:. _apu.r�d;. lil�.6 Ble8,es de Janeiro e Fevereiro do cor-
1�&lt:1i.f.:"', anoPr
...�tw: •

,

.' Art. 3;6 - Esta Lei entrará em vigor na data f�le
��a· p�blie.,i0 revogadas as disposíçõee � centrá
�..

· Pr:efe1iUra. ),{imimpa1J cl.e Três Barras (S6),,ll_. ".1'71 .

()DILON PAZDA - Prefeito Municipal
.' . "t'a L�i .foi r�gistrada e pubhicada no Deparla:Jll�)6 AdmInIstratIvo desta Prefeitura na data su

�ta e será publicada no Jornal "Correio do Norte".
,;fAtlLO ADAQ FRANK - Diretor .Administratívo

L.I N.- -"2 DE 17 DE MAIO DE 11)78
"��"a •.evo mapa rodoviário do Município d. Tr&
�� 1178, • re''Yoga a Lei N.I() 371 de 18 de mai ..

- de 1976� e dá 'outras providências.
ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de TrM
Barras, Es,tado de Santa Catarina, no uso de
s..a8 atribuições, faz saber que Câmara M.
.i.pal ••c.....tou. ••••,allc,i0ll8 a s...,uillt.:
L:' I:

,

,Art. 1.. - Fie. aprevact01 8 ll&V& Pla1l0 Rod�
"d"-»i.••@ :U:ulllieípio de Trêc Barras eORstantett d�
�lk�. i,ll'1tegra!lt� desta Lei.

'

Art. 2.· - São RodoviatSl :M:unicipais. as de' Pre
:_� "TER" abaixo relacionadas, CÜ\m\ ai; seguinte)!;".',neiaoS quilemétricas aproximadas:
�Plt"IXO
�ER '021-'

PERCURSO KM
Trê� Barras-Queimada-Di-
visa Mafra.. . '. .. 31,el
Três Barras-BR 280-Divi-
5íil. Papanduva .. .. .. .. .. �n,I)O
Rio da P0'nte-BR 280-Quei
mado-Div.-Mafra

{fER �6e- Gaviãü;-Port0' de Areia
tfBR -4:02-TElt 82'2-Bugre .

;TíHt -4:03-TBR 022-TBR-400 .. .. .. .. .. ..

�'1:BR -4:0-4:-TBR 022-Estrada' de Ferro RFF
,TBR -4:05:..TBR 022-Barro Preto-Bugre ...
(TER ,(06;-TBR 022-TBR 405 .. .. .. .. .. ..

TER -4:07-TBR 402-Divisa :paraná .. .. ..

-TB·R. �51-TBR 022-Colonia Tigre-BR 280 ..

t!113R �52-Brancos-TBR 45� , .

lt:BR 453-TBR 034�C61I0'nia Tigre-TER 45\2,( �

1la:rt H�-
.. " �.

24,00
05,00
23,00
06,00
05,00
12,00
1200,

03;00
15,00
14,00
13,00

I

de
20,60
05,00
'0200,

.01,50
05,00
13,00
19,00
08,50

Art. 3.°' - Esta Lei entrará em vigor 'na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário ,

'

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC),
17.05.1978

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta lei será registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".
PAULO ADAO FRANK - Diretor Administrativo

LEI N.o 443 DE 17 DE MAIO DE 1978
Autoriza o Chefe do- Poder Executivo a contrair as
obras doGrupo Escolar Municipal "Prof. Guita Fe
dermann"; a contrair empréstimo junto ao Banco do
Estado de Santa Catarina por antecipação da receita
do ICM, ou financiamento PASEP e a firmar convê
nio com a. Secretaria de Educação e Cultura, e' dá

outras 'providências.
,

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de 'I'rês
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri
buições faz saber que a Câmara Municip'al decretou e
eu sanciono a seguinte:

;' ,;.';"'; L E I':

Art. 1.0 - .Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a contratar com. a Empresa Industrial e
Comercial Fuck SIA., Vencedora do Edital 01/78, as
obras do Grupo Escolar Municipal "Prof. Guita Fe
.dermann" desta cidade, pelo valor da Proposta à vis-

( ta totalizando Cr$ 2.311.357,95 (dois milhões, trezentos
e onze mill e trezentos e cinquenta e sete cruzeiros e
noventa e cinco centavos) .

Três Barras
. Art. 2.° - Para fazer' face as despesas. decor-

rentes com o artigo 1.0, fica autorizada a Suplemen
tação da Respectiva Dotação Orçam�ntári� ,(�.110.Q'O
� Obras Públicas) 3104 - Construção �dIflC10S Pú..

bhcos � Escolas) por excesso de arrecadação qu,
venha a se verificar no corrente exercício, bem. co"
mo a contratação de empréstimo por' antecipação de

Imposto Sobre Circulação de Mercadorias ou Fi:n.a�
ciamento PASEP com vinculação do FPM. '

Parágrafo Único � Para os fins constantes
neste artigo, fica o Chefe do Poder Executivo autori
zado a oferecer como garantia de pagamento ao 'I',/Iu ..
tante, as quotas do Imposto sobre Circulação <l.
Mercadorias do presente exercício, ou do FPM.

, Art. 3.° � Fica ainda 0' Chefe do Poder �e

cutivo autorizado a firmar Convênio com a Secreta-
\ ria de Educação e Cultura do Estado de Santa Cate
rina, para os fins de subvenção especifica para a obra
constante do artigo 1.0.

Art. 4.°' - Esta Lei entrará em vigor na d••.
de sua publicação, revogadas as disposições,' em CGn�

trário.
. Prefeitura Municipal de Três Barras (Se),

17.05.1978
ODILON PAZDA - Prefeito Mll;nieipal

.

Esta Lei foi registrada e publícada no, n.p••-
tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Co:;reio do. Norte".

PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administr,ati••

LEI N.o 444 DE 17 DE MAIO DE 1111

Autoriza Convênio com a "FUCA;BEW'
ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Tt&
Barras, Estado de Santa Catarina, no USo 4.·
suas atribuições, faz saber que Câmara. M...

, .nicipal decretou e eu sanciono a $eguillte:
L E I:

Art .. 1.° - Fica o Chefe do Poder E�.eut";iv.
autorizado a firmar convênio com a Fundaçâe C••
rinense do bem estar do menor (FUCABEM).

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor ... �._
de sua publicação, revogadas as disposições em- OQill"
trário.

Prefeitura Municipal' de Três Barras (ie)
17.05.1978

ODILON PAZDA - Prefeito Municípa],
Esta Lei foi registrada e publicada no Depa:r

tamentó Administrativo desta Prefeitura na data 914..,
pra e .será publicada no Jornal "Correio do Norte".
PAULO ADÃO FRANK - Diretor Adminístrative

Encontram-8e em Cartório, 2.6 Ofício, à Rua Vidal Ramss,Edifício do Forum, para serem devidamente protestados os ::e
guíntes títulos:

NP nº 15, vencida em 10.01.78, valor Cr$ 1.000,00 (hum
mil cruzeiros), emitida por Luiz Antunes, contra JOSÉ MARTINS.

DP nº 17.417-24, vencida em 30.04.78, valor Cr$ 2.200,00.(dois mil, duzentos cruzeiros), emitida por Merhy Seleme & Cia.
Ltda., contra JOÃO BATISTA PONTAROLO NETO.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsáveis, pelo presente os intimo para no prazo de três (03) dias, ..
contar da publicação deste no Jornal CORREIO DO NORTE, vi
rem pagar os mencionados títulos, 'ou dar as razões porque n.i.o
€I fazem e ao mesmo tempo no caso de não ser at�ndida esta :i:n';�i- '

mação, os notifico do competente protesto.
Canoinhas, 24 de maio de 1978

THERESINHA CARARO - Oficial Maier

-

Certificado extraviado
Foi extraviado �o Certifi�8do,�

de Propriedade de. Veiculo, do
c8IDinhãa marca eh ,:vrolet-70,
azul, �Ch8�sis" .C653A BR03645R,
placa GR- 0075 � Três

Y

Barras,
pertencente:8' sra. Benedicta P8-
,checo dos Santos LimB.

E D I 1� A �L

Atenção para este
comunicado

Já ,se aproxima o dia do
grande acontecimento na ci
dade, que será sem dúvida. a
festa juniDa do Colégio Co
mercial
A mesma foi promovida es

pecialmente para você, amigo
de todas as festas.

Aguardamos' tua presença
dia 3 de junho.
Nós, os contadorandos 78,

agradecemos.

Este Certificado fica aem ef@i
to por ter :Sido requerido Q 2.a
·via.

,

(

Registro Civil
Editais

LEOPOI.DO .PERIIR4,
.

Ofieial 41.
Registro Cidl d. B.la Vi.ta de T.lde"
CanoiD.has-SÇ, faz saber qae preten-
dem calar:

r

ATAIR JARROCHESKI QO. AN.,
TONIA MASSANEIRO, brasileiros,'
solteiros. naturais de.te Estado. Ele,
lavrador, nascido em Rio Bonito,
neste Distrito aos 1.° de junbc. d.
1950, filho de Bernardino Iarrocbe8�
ki e Tereza Iarrocheski. Ela, do lar,
nascida em Serra dos Borges, Deste
Distrito, 80S 20 de julho de 195-4) Ii
lha de Manoel Massaneiro e Fran
cisca Massaneiro.
CIDIVAL 'ALVES PINTO ce. lA

MA APARECIDA SOARES DE LIMA,
brasileiros, Dbturai. deite E.tatio,
ere viúvo ela solteira. Ele, lIlotorls-

\, ta, nascido em Serra dos" Borrss,
neste Município aos 13 de 8et8mbr4D
de 194�, filho de João Berr.' ti.
Silva Pillto e Maria. Alvei de AI•• i·
da, falecida. Ela, do lar. 'l1asciela�em
Rio Bonito, neste Distrito, aOi 02
de agosto de 19�19. filha de Sebas
tião Soares de Lima, falecido e Vi-
tória Padilha de Lima.

'
-

Se alguém souber. de alium
impedimento legal, oponha-o n�
forma da lei.
Bela Vista do Toldo, 18 de matoj1971

LEOPOLDO PEREI.ItA
Oficial

Três Berras, 18 de maio oe 1978

?
•aUIRERA

\ .
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____C_O_R_R_EIO DO NORTE

Curso Polivest
Preparatório ao Vestibular Onico e Unificado

Em convênio com- o CURSO POSITIVO de Curitiba urndo? m{elho��s do Bra/s:il, o Polivest se constitui n�ma iniciativ� pionerra, destiriada a inst!tuir, desenvolver e manter, em nossa cidade,u� cur?o, d� preparaçao ao Vestibular, capaz de atender ao melhornível didático, material e informático, evitando ao nosso Vestibulando, os deslocamentos aos grandes centros, com as consceqüentesdespesas de viagens, pensão e outros gastos.
.

. ,.Para, alcançar .os re3�ltados a que se propõe, o POLIVESTinvestiu no melhor n:_at.erial pré-vestibuLar do sul do país: o Curso
PO?ITIVO. Em convernr, com aquela organização, o Polivest ofere
cera. �os seus �l�nos todo o material apostilado que é utilizado em,Curitíba, Brasília, Porto Alegre e São Paulo além de simulados e

?icas bás�cas �o V.estibular, colocando o aluno' a par das mais nova:sinformações técnicas e científicas referentes ao vetibular.
Outro critério que indica a preocupação do POLIVEST

pelo seu aluno foi a formação da equipe de Professores escolhidosentre os mais gabaritados da nossa cidade:
'

LINGUA NAC!ONAL, Expresls:ão e Redação: Prof.a LAILAISPHAIR BOSSI, formada pela Faculdade de Ciências e Letras deUnião da Vitória, com larga experiência na matéria, leciona em nos-
sa cidade, no Colégio Santa Cruz;

,

QUíMICA: Dr. DALMO BATISTA SOARES, formado em medici
na pela FUndação Universitária do Rio Grande do Sul, tem dois a
nos de experiência como professor de Cursinho, é médico atuante
em nossa cidade;
MATEMÁTICA: ADUCIO FERNANDO DA SILVA Bacharel em. ,

Administração e Gerência pela Escola Superior de Adm.inistraoão
, e Gerência (ESAG), em Florianópolis, Professor da Escola de Cade
tes da Polícia Militar, Capitão da PM, atualmente servindo em
nossa cidade;
O.S.P.B.: Dr. NEUZILDO BORBA FERNANDES, Advogado, formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina
tem três anos de experiência como professor de Curso Pré-Vestibu,
lar, em Florianópolis, é Professor na Faculdade de Administraçãode Empresas, da Funploc e advogado desde o ano passado em nossa
cidade;
BIOLOGIA: Prof.a REGINA CELI SCHRAMM SELEME formada,

pela Universidade Federal do Paraná, em Biologia, tem vasta expe-riência na cadeira, como professorn.ejj-, nossa cidade;
HISTQRIA: Prof.? NELSON COELHO, Bacharel em Direito pelaUniversidade Federal de Santa Catarina, com vasta experiência di ..
dática, Capitão da Policia Militar, residente em nossa cidade;
FíSICA: Dr. ZULMAR TEIXEIRA, Bioquímico, formado pelaUFSC, também com vasta experiência didática, professor em vá
rios estabelecimentos, residente em nossa cidade;
GEOGRAFIA: Prof.° MILVO MIOTTO, formado pela Faculdade de
Ciências e Letras de União da Vitória, professor atuante em vários
estabelecimentos, em. nossa cidade; e,
INGLÊS: Prof.° BERND GRAFF, formado pela Fàculdade de Ciên
cías e Letras de União da Vitória, com vasta experiência didática,
professor em vários estabelecimentos de nossa cidade, onde reside,

O numero de vagas é limitado e aos informações poderão
ser obtidas no escritório de Advocacia do Dr. Neuzildo Borba Fer
riandes, à Rua Vidal Ramos, n.? 663, 1.0 andar, ou pelos fones

� 220174 e 220940.

O Curso Polivest será ministrado nas dependências do Co
légio Santa Cruz, no horário doo: 19:00 às 23:00 horas, a partir de 31
de julho.

Se você quer ingressar. na Universidade, está aí a sua
chance.

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas·.SC

Edital de Citação com o

prazo de trinta (30) dias
o DOUTOR IRINEU JOÃO DA SILVA, JUIZ DE DIREI

TO 'SUBSTITUTO, EM EXERCíCIO, NA COMARCA DE CANO I
NHAS ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA LEI,
ETC. _'. F A Z S A B E R, aos que, o presente Edital virem,
ou. dele conhecimento tiverem que, por parte de ANTENOR MA
RIA MENDES e SIM MARIA LOURDES C. MENDES, brasileiros,
casados entre si ele militar, ela do lar, residentes e domiciliados
em. Major Vieir�, deste município .e Comarca.; foi requ�rida uma a

ção de Usucapião, o seguinte imóvel a seguir transcrito: - yma
gleba de terras com 30.000 m2 (trinta mil metros q.uadraclos), SItua
do em Salseiro, deste município e Comarca; devidamente demar
cada e cofrontando-se com: - pela frente com a Estrada Geral

-. Major Vieira - Canoinhas, de um lado com Nivaldo Damaso da
Silveira e de outro dois lados com Marciano S. Fragoso. Tendo pe
lo .MM. Juiz, sido designado o próximo dia 12/07/78, às 14 horas,
para a audiência de Justificação Liminar de P�sse, e para que c?e
gue ao conhecimento de todos, mandou exp�dIr o presente edIta.l I
quo será afixado em lugar de costume e publicado na forma da le:.
Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catari

na, aos seis dias do mês de janeiro de mil, .novecentos e setenta e

oito. Eu Zaiden E. Seleme, Escrivão, o l'5ubscrevl.

IRINEU JOÃO DA SILVA
Juiz de Direito Substituto Exer. 2

•

anuln as

Maglstrandasj1952
Realizam- se hoje, 6 de dezembro,

as solenidades de Formatura das
Magistrandas da Escola Normal Sa
grado Coração de Jesus traàicional
estabelecimento de ensino já tneor-'
porado as mais caras tradições da
nossa terra.

.

As magístrandas Bernadete Maria
Mayer, Delize Maria Sfredo,:Gessi
Maria Rank, Ilona 'I'schoke, Irene
Schreiner, Jamili Uba, Maria Dolo
res Vasel Balock,· Maria Irmã R.
Busato e Zélia Otllía Tack escolhe.
rarri o Exmo. Sr. Governador do
Estado para paraníníar o ato, ren
dem homenagem de honra ao Rev
mo. Pe. Frei Simão Voigt, homena
gem de gratldão aos seus pais. e
mestres e homenagem póstuma ao
'seu patrono - Dr. Osvaldo de Oli
veira.

O sr. Irlneu Bornhausen, Gover
nador do Estado, impedido de com

parecer às solenidades visto encon ..

trar-se em Joaçaba, em companhia
do Exmo. Sr..Dr. Cleofas, Ministro
da Agricultura, onde presidirão 8S

.

solenidades de instalação da Pri
meira Exposição Estadual de Trigo,
lar-se á representar pelo nosso Di
retor, Dr. AroIdo Carneiro de Car
valho, conforme noticiamos noutro
local.
Às 7,30 horas será celebrada San

ta �(Iissa em ação de graças na Ma
triz Cristo Rei. Ás 17 horas, no Cine
«Vera Cruz» terá lugar a solene
entrega dos diplomas.
Endereçamos nossas mais vivas

felicitações as magístrandas, aos
seus dignos pais e ao corpo docente
da Escola Normal «Sagrado Coração
de Jesus».

A. jUs:fe de Nupclas
A oito do corrente contrataram

casamento os nossos dtstíutos con-.
terrâneos sr, Seleme Isaac Seleme,
filho do sr. Isaac Seleme, de saúdo-

. sa memoria e da Exma. sra. Dona
Julieta A brão Seleme e a prendada
srta. Edith Terezínha Tack, filha do
sr. Luiz Eugenio Tack ex- Vereador
Municipal e prestigioso líder político
e da Exma. Sra. Dona Ema Stulzer
Tack.

O esperado acoutecímento encheu
de satisfação e júbilo o vasto cir
culo de relações dos dois jovens
conterrâneos e de suas exmas. fa
mílias.
O jovem Seleme Isaac Selem e

funcionário categorizado da Agência
.

do Inco em Canolnhas, Adjunto do
Promotor Público em exercício já
há vários meses na Comarca, pelas
suas qualidades de homem de escóí,
pela sua jovialidade e irradiante
simpatia é urna dessas figuras que
se impõem, que cativam já ao prí
meiroicontacto.�FiIho extremoso, a
migo dedicado, o seu futuros e vis
lumbra promissor, brilhante. Amigo
desta folha, credor da nossa admí
racão, faz jus as melhores sauda
ções que lhe enviamos daqui cum
primentando, também. sua excelen.
ttssima noiva e seus familiares.

«Correio do Norte, dezembro'1952»

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

Carteira extraviada
A srta. SO.'HA MARIA

SCHROR:DER, torna público!
para o fim de requerer a se- i
gunda via, que extraviou sua:
Carteira de Identidade n.v ,

9.i5,709. Este documento .tor-
i

na-se sem efeito por ter sido
requerida a segunda via junto'
ao órgão com petente. 1

Canoinhas, 15 de maio de 1978

, ,

ser bOCIO

contribuinte da

APAE

de Canoinhas?
4- �__-.__�

27 de maio de 1978,

nnzo DE DIREIT,O DA
COMARCA DE (ANOINHAS

O DOUTOR JOSE GERALDO BATISTA, JUIZ DE DI
REITO DA COMARCA DE CANOINHAS� ESTADO DE SANTA
CATARINA NA FORMA DA LEI, ETC. - F A Z S A B E R
- a todos quantos este edital virem ou 'dele corihecimen�o '"'tiver�m
que por parte de "JOAO MÜLLER" foi dirigida uma petição, o?'Je
tivando a obtenção de desquite com "LYDIA SUMACOSKI MuL

LER", enfim transformada em Separação Judicial, ex vi do art. 41
da lei 6515/77, ficando a mesma citada para, querendo �esponder
aos termos da ação, no prazo de 15 dias, a contar de 20 dias .da pu
blicação do primeiro edital citatório, obedecendo o. pro�edIm��to
ordinário estabelecido no art. 34 in fine da citada Iei, cuja petição,
em resumo se acha assim redigida: - João Müller, brasileiro, ca
sado lavrador domiciliado e residente em Rio dos Poços, Canoí
nhas', se, por' seus procuradores' abaixo, propõe .a presente ação
contra Lydia Sumacoski Müller, dizendo que no dia 11/08/62 con

traiu núpcias com a mesma, vivendo em comum.por 6 meses, qua�
do a mesma abandonou o lar conjugal, não mais retornando; nao
existem filhos do casal e nem bens. Diz a lei que o abandono volun
tário do domicílio conjugal por mais de dois anos, constitui i_?fra
cão dos deveres conjugais. Assim, o autor pede a presente açao; de
desquite, transformada em Separação JudiC:ial, requerendo a. cita
ção da ré para conhecimento da pres�°I?-te �;ao,_pa�a, querendo con

testá-la e não o fazendo no prazo citado, serao tidas como verda-
"

"
.. '.

deiras as alegações do requerente, requerendo mais os melO� n?r-
mais de prova em direito admitidos, especialmente pelo depo.Imen-
to pessoal da ré, dando à causa o valor de Cr� 1.000,00. �m VIrtude
da ré não ser encontrada pelo Oficial de Justiça, expediu-se ? pre
sente edital que será publicado na forma do costume, e valera par.a
todos os atos do processo. Dado e passado nesta cidade de Canoi
nhas SC aos, vinte e cisco dias de abril de um mil novecentos e se

tenta e oito. Eu Zaiden E. Seleme, Escrivão que o subscrevi.

JOSÉ GERALDO BATISTA - Juiz de Direito. 2

9& ....E 4 _'.,m__.&_e..__�

Economize e valorize seu crédito�
,

Abra uma conta populQr na

Caixa Econômica Federa

I e pague com �beque. o

I
• ,,.. &vw..4W

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

Dra. Zoé Walkyria Natividade S�leme
- CIRURGI,A DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopedíatría _._

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
I

Fotocópias?
o Cartório do Registro Civil, de 'Nereída C. Côrte, instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA-
i

DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos
�----- -_.._-,•.,-------,-----------

.
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CGC 83 .16ô. 033/0001-33

��f'dação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereifa, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES:
Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank

Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon
Canoinhas: Glauco J� Bueno e Pedro A. Grisa

30 anos a serviço da Comunidade
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NOTAS ESPARSAS
Depois das chuvas tão. espera

dos, ainda poucos, vieram as geadas
.' muitas, ocorrendo e fato. até age
r", mais que rodes de ano. pcssodo ,

rnorl, Diretor Presidente da Emoreso
de Trcnsportes Reunidas, ec�siôe
em que fol conhecer as instoloçôes
da neva Redeviária Municipal e ou-

'

tros pentes da cidade, lrnpressioncn
de-se cem e atual desenvolvimento.

xxx

As instalações da EMBRl\PA,
construída no. bairro. de Campo. da
Agua Verde, pele Ministério. da
Agricultura, em convênio, em seu

inicio, Brasil-Alemanha, prevista a

sua inauguração. para setembro. pró
xlrno, serão. ainda ampliadas, para
melhor atender 0.5) suas finalidades.

xxx

O casal; médico dr. Osvaldo.

xxx

Cqnolnhos, agera Ia está definido,
vcl .gonhar outra impertante indús
trial lAPIS JOHAt:'N FABER, produto
db:s mais conhecidos, há mais de 50
cncs no mercado, vinde para e nos

so munlcíplo atraída pela farta ma

féria primo que necessita.

xxx

Visitou a nessa cidade, monten- ,

de contate com c Prefeito. Therézlo
Netto., c empresário. Selvine Cara-

Organizações A lessandra
VENDE

Apartamentos em camboriu nos Edifícios - Imperatriz e Marl-I. PiBaRaiávels em Vários planos. .

Terreno Iocalízado na Agua Verde, 1609 m2, preço Cri 35.000,00
, 1.540 m2 de terreno, à Rua Deodato de Lima, fundos João Sa

baÜle, murado e cercado, aplainado - preço Cr$ 130.0UO,00. Aceita-seNrr.Bo de meDor valor dentre do perímetro urbana.
Terreno para cháeara com 2 alqueires, a 6 km do centro, com

'IIDl taBque, reflorestado, casa de madeira e campo de futebol de pelada.N.,6eie d. oCBsiAo.
,

10 alqueires de terra a 7 km da cidade, preço CrI 20.000,00
G alqueire. Ótimo para sitio
6 alqueires de terra, localizados na margem da estrada Mafra

O.aeillhas próximo a Slo Joio. Terreno todo destocado - Preço Cr$ 20
•U (I) alqueire.
15 alqueires de terra próximo a estrada Mafra-Canoinhas a

18 11m da ..idade - Útlmo para gado Preço do aíuqeíre Cr$ 20.000.00.
20. alqueires de terra para Reflorestamento - preço do alqueire CrI 3.e.o,0" - município de Major Vieira
Vende terreno próximo a Escola Bástea Oabral, preço 45.000,00
Aluga - BarracAo para armazenagem no Centro da cidade

AlulU,l €Jr' 1.508,80.

Ieasas Pré-coBstruídas em diversos modelos montamos nas
praias
Letel DB Praia de Itspoã em vários preços.

CARROS USADOS
-- Maveriek, ano 1974, eor azul, único dono, 28,000 km. aceita troca.
- lusea liOO - ane 71 cor Branca em ótimo estado preço Cri 44.000,00
- Call1ionete Ferd F. 100 - ano 75 - carroceria de madeira - preçoCr$ 4i .•eo.ee.
- Fuala 1100 aae 71 cor azul preço 22 mil cruzeiros
- Fosla 1500 - ane n reformado - Preço Cr$ 23.000,00
- Cereel Luxo - ano 1973 em excelente estado - Preço Cr$ 34.000,00
- Flat- - 1!J77 eom 22.800 km - Prece Cr$ 65.000,00
- Opala 2 ,ortas, 4 ellíndros, ano 76 - preço Cr$ 60.000,60.
- Pelara. &DO 76, com 12.000 km - preço CrI 60,000,00.
- eoreeI, eom 23.000 km .. preço Cr$ 48.000,00:
- IrasiUa, aBO 70, étimo estado - preço CrI 43.800.80.
... Pagamos o melhor preço pelo seu carro usado

Temos óllmos negócios. Visite-nos.

O,�GA'NIZAÇÕES ALESSANDRA
Rua:. Major Vieira, 433 .,. CANOINIIAS - se

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

Se,gunçJo de'Oliveira e exma. sra.

Haydê C. de Oliveira, comemorou

segunda-feira última, dia 22, 33 anos

de feliz consórcio, cornernorodo com
um gesto.se vatapá, tende ceme con

vidados, familiares, parentes, celegas
e orniqos mais chegados. Nesses
cumprimentes.

COZINHAS COMPONíVEIS

TODESCHINI

i
, f

(

.
' \

130nitas sofisticadas

xxx

Em tramitação. a escrituração. de
deação. de prédio de Bradesco., no

Praça Lauro Müller cem a esquina da
firmo Mussi,

'

antiga casa cemercial
de sr. Adolfo Voigt, quando. então.
a, cidade ganhará outro imponente
edifício. afim de abrigar a cqêncio
de Bradesce.

x x x

Já indicado. e neve titular da co ..

marc;a, em substituição. co dr. Geral-
-do, promovido para Tuborõo, dr.
Lo:acyr M. Ribas, bem lapeane, que,

provém da comorco de ltoiópolls .

xxx

Esteve em nessa cidade a dra.
Matilde Lourdes Leuvatel, Assistente
Socicl, para serviços atinentes no nú
cleo da COHAB locol ,

xxx

Entre a alegria de familiares e

amiges, comemorou Bodas de Oure
de feliz consórcio. na cidade de Curi-·
tiba, e casal conoinhense, Joõo Woc-·
giekevicz e Maria Joono Davet, .orn

os nesses cumprimentes .

xxx

Na Catedral Metrepelitana, em

Flerianópelis, dia 14 último, recebe
ram o. sacramente da Crisma, os jo
vens Paulo. de Tarso. e Rita de Cássio,
sendo. padrinhes, respectivamente, os

casais Benito. Gastão. Bastes, Dno..

Haydê e Edgard A � Mayer, Dna.
Nilda. Os [ovens crlsmondos são. fi
lhos de casal canoinhense Zeno Be
nedito Ribeiro da Silva e dna. Wan
da, agera residentes em São José, na
grande Horionópolls ,

xxx

Enviado. co nosso. Leqlslotivo,
, projeto de lei criando e Conselho. de
Cultura de municlpio. uma lacuna
desde há muito. sentida.

xxx

Heje, dia de festas aqui na caso,
cem os 31 anos de circulação perene
de nosso. semanário., Cerreio de Nor
te, sempre propugnando pelos oiros
inter�sses' de nesso município. e seu

desenvelvimente.

� ............. �.�,.� .

. ' .. �" .. , ......

- auafl:çadas - úteis

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento em

-

KOHLBECK & elA. LTDA.
Rua Vida I Ramos, 1146 Fone: 22-0536 - Canoinhas-SC

27-05-78
N.� 1472

Ano XXXI

Lians Clube·
de Cenoinhas

E o INVERNO CHEGOU...

E com ele, as primeiras .ge�das p�ra nos dizer que muita

gente não tem o que vestir. Por isso que Lions Clube enc:tou uma

campanha de agasalhos par� poder �obrir, aqueles que nao. podem
e não tem com que se vestir neste Inv�rno. Todas as domadoras

atenderam ao chamamento da DM. ZO� WAL�YRI� NATIVIDA
DE SELEME, que na qualidade d; PreSl�ente, In,centlvou a todas e

conseguiu fosse angariado um numero In�alculavel. de agasalhOS,'
para serem distribuído� .raciona!men!e. Todos os dias, a DM Zoe

. recebeu pedido de aUXIlIo, _ porem nao poden�o atender a t?do�,
. reuniu as domadoras e foi decidido efetuar racionalmente a dlst.n
buição, escO'llhendo-se ais crianças ,�o Grupo Escolar Rodolfo Zl�-,
perer, situado no bairro Campo d Agua Ve�de, com cerca de,120
contemplados e mais outro tanto para as crianças da Escola Is�la
da Estadual de Água Verde no bairro de Agua Verde. Sexta-f�I;ra,
dia 26 foi realmente um dia festivo para a professora Irene BI1uk
Pereira, como também para a professora Jucéia Nunes. Penteado rl.o
Prado, responsáveis pela Dire�ãO' daqueles Estabel�cImentos, :pOIS
receberam a visita da DM. ZOE SELEME e bem aSSIm da DM. �E
LENA MARIA COELHO SIMõES, as quais ficaram incumbidas
da doação. Muitas e muitas crianças, �um ambi:nte festivo e de
muita alegria estampada naqueles rostinhos humil�es, foram, t;m.a
a uma agradecendo o mais belo g�sto de despreen�lI?ento Ieonísti

co, hum poder mágico de valorização de nosso próximo, prova�do
mais uma vez que SERVIR nos dá a certeza de estarmos cumprin
do com galhardia o mais primário código de princípios leonísticos,
SERVIR PARA SERVIR SEMPRE: Parabéns ao Líons Clube de

Canoinhas, principalmente, parabéns às Domadoras leoninas, por
mais este ato de fé.

, .'

PESQUISAR TAMBEM É A META

Desenvolvemos neste ano leonístico, mais urna campanha
que está levando a muitos estudantes, a �ossibiiidade de, conhece
rem melhor o que se passa por este Brasil afora. Atraves das re

vistas que angariamos e que gradativa:r:nente estão sendo distribuí
das entre os estudantes menos favorecidos pela sorte, podem os

mesmos -tomarem conhecimento, através da leitura de inúmeros
acontecimentos, que semanalmente ou mensalmente são divulga
dos. São revistas angariadas "Manchete", "Visão", "O Cruzeiro",
"Vogue", "Cláudia", "Panorama", "Manequim",. "Figurino�',
"D�sfile" e muitas outras e que se fO's\..'3tem contar, dana para maiS,

de 2 metros de altura. O casal Presidente CL. ZAIDEN EMILIA
NO SELEME e DM. ZOÉ WALKYRIA NATIVIDADE' SELEME,
estão se esforçando para efetuarem Ulm!a di�tribuição a mais racio
nal possível, pois interessa muito às professoras esta campanha,
eis qu_e baseadas no que foi distribuído, deverão cobrar de seus

alunos, os assuntos, àtravés de temas eSlcolares. Mais uma campa
nha de bem servir a nossa população estudantil, uma das metas de
Lions Clube.

NOVA DIRETORIA

Elstivemos com o casal que irá presidir os destinos de Lions
Clube, gestão 78/79, CL. ANTONIO MERHY (DORACI) SELEME,
com os quais o casal CL. Zaiden e DM. Zoé mantiveram uma lon
ga conversação, repassando o ano que se finda e alimentando es

peranças para o ano leonístico que se aproxima. É slogan da nova

Presidência, dar enfoque aoS' "Direitos Humanos" de nosso próxi
mo que necessita, tendo em mira, uma planificação global para sua

gestão. Em julho próximo, irá apresentar na assembléia leonístlca,
as principais atividades que pretende ,desenvolver, com a partici
pação ativa dos CC.LL. e respectivas DD.MM. A nova Diret01;ia,
tudo fará para re�ponder brilhantemente, pela sua indicação di
recional e estamos certos que virãO' novidades a nos brindar du
rante todo um ano leonístico. Nossa satisfa&ão e nossos votos de
uma gestão profícua cheia de companheirismo.

Empresa Brasileira de Correios e TelégrafOS

Guia Postal Brasileiro
O CORREIO loca] já tem a

disposil;ão do público o novo

GUIA POSTAL BRASILEIRO.
O 2.° volume do GUIA do CEP
é um complemlento da edição de
1976. Ele contém os números do
Código de Endereçamento Pos
tal correspondente as localida
des do país e aos distritos de dis
tribuição das gr.andes metrópo
lis-São Paulo, Brasília e Rio de
Janeiro ,incluindo Niterói. A
lém disso, contéml normas ati
nentes ao emprego de tais núrne-

ros, explicando a maneira cor

reta sobre o emprego adequado
do CEPo

.

/'

o CORREIO recomenda que
cad:1 empresa, cada repartição
pública, escritórios, enfim, o pú
blico em geral, adquira o seu l�
vro do CEP, a fim de poder en
dereçar a sua correspondência
conretamlente. Lemhramos que
o endereço correto é essenci�l

. para que a correspondêneia.. �ifa
rápido ao seu destino,
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