
JOHANN FABER
ESCOLHE (ANOINHAS

Conforme já tivemos oportunidade de noticiar na última
edição, o grupo empresarial JOHANN FABER, tradicional fabrí
cante jde lápis em todo o mundo, decidiu localizar seu novo em

preendimento em Canoinhas.

A decisão decorreu de um estudo realizado pela empresa
no! Estados do Sul do 'Brasil, relativamente ao abastecimento de
matéria prima par� a/ indústria, que é o pinus elliotti. E entre
as regiões de maior potencial nesse aspecto, encontra-ss Canoi
nhas e seus Municípios vizinhos, com suas grandes áreas de re

florestamentos.

Há pouco mais de um mês os Diretores da empresa a

qui estiveram, e em contato com a Associação Comercial e In
dustrial de Canoinhas, definiu se um trabalho de levantamento
••tatístico das áreas reflorestadas num raio de ) 00 km em torno
de Canoinhas, a fim de que se conhecesse na realidade o poten
cial da região. O pronto atendimento de todos os reflorestadores
a essa consulta, deu condições a uma decisão favorável da em

presa
Por outro lado, na última terça-feira, os Diretores da

quela empresa retornaram à Canoinhas, já com o objetivo de
localizar um imóvel para a instalação da fábrica, que terá em

lua primeira etapa 100 empregos diretos, com um investimento
inicial de cinco milhões de cruzeiros. Em contato com o Prefeito
Benedito Therézio de Carvalho Netto, debateram a escolha do
imóvel e diversos aspectos de interesse comum. A Prefeitura

Municipal de Canoínhas logicamente interessada na instalação da
índústría em Canoinhas, pelas repercussões que tal empreendi
mento trará, tanto no campo tributário, de interesse' direto do

Município, quanto no social, de interesse da própria comunidade,
decidiu colaborar com o empreendimento, naquilo que estiver 80
leu alcance.

Espera-se que dentro de um prazo máximo de um ano

• indústria esteja em pleno funcionamento.

Geadas: Problemas Vantagens
\ " fernando luiz tokarski

Todo leigo, principalmente o do meio rural, atende acerca

dos problemas e benefícios acarretados pela precipitação das gea
das) que ooorrem na segunda estação do ano, o inverno.

Nítidas desvantagens concorrem para o agravamento de diver
sas culturas. Se a precipitação das geadas forprematura, safras co

mo a do milho tardio podem'ser prejudicadas. Por outro lado, o re
tardamento das mesmas desvirtua a estabilidade climatérica da re

gião, concorrendo para que as sameaduras do linho, cevada, centeio
e trigo e hortaliças .não obtenharru êxitos favoráveis" Da mesma for

ma, geadas irregulares prognosticam, sob maneira, irregularidades
nas precipitações pluviométricas na primavera ou verão. Normali
dade nas geadas indicam chuvas e temperatura estáveâs na época
mais quente do ano. Pelo contrário, o verão vindouro está sujeito a

variações constantes, passando desde o frio rigoroso ao calor sufo-
cante.

'

Como prova, constatamos que em 1977, com a escassez das
geadas, o verão foi de temperatura abundante, com poucas chuvas.
Já neste ano, com fortes geadas hibernais, prevê-se que primavera
e estio serão propr ícioe sob todos os aspectos. Geadas uniformes
também favorecem plenas culturas, como as gramíneas, que muito

dependem do frio para seus desenvolvimentos.
,

No aspecto pastoril regional, em dias atuais, as enormes

geadas que caíram deceinararn por vez os pastos, forma de alimen

tação mais despendida na alimentação do gado. Concorrendo com a

grande estiagem a que a nossa região foi submetida, o frio abundan
te aniquilou de vez com as pastagens, transportando os vacuns e

outros � escassez de alimentos.

Ademais, no tocante a outros setores de menor importân-
cia, não pretendermos nos referir, uma vez serem bastante relativos
às atividades labutativas de cada elemento.

Jardim de Infância Sta. Terezlnhe
ComunicaçãoJ:e Agradecimento

A Diretoria do Jardím , de Infância .Santa Tere
zinba, comunica que a festa realizada nos dias 20 e 21
de maio último, em benefício da construção do edifício
sede do Colégio e Jardim de Infância, apresentou os

-

seguint�s resultados: I

·llenda Bruta
Despesas
Lucro Liquido

• •

Cr$ 79.466,85
Cr$ 25.467,35
-

• • Cr$ 53.999,50
Outrossim, agradece encarecidamente a tod os,

da cidade e do interior, que direta ou indiretamente
deram sua colaboração e apoio, não medindo esforços
para que os:festejos .alcançassem. esse excelente resul
tado,

Canoiobas, 31 de maio de 1978.
A DIRETORIA

I E hoje!
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Assinatura Anual: Cr$ 200,00 Número Avulso: Cr$ 5.00

de uma

Colégio
Plantadeira-Adubadeira
Vidal Ramos

O Colégio Agrícola Vidal Ramos, sito na- localidade de Marcílio Dias, foi beneficia
do com a doação, pela firma JUMIL, de uma plantadora-adubadeira, empresa representada
em nossa praça pela firma COMERCIA� PEDRASSANI LTDA. O ato deentregaocorreu dia 12
de maio último, com a seguinte programação: 11 - entrega da máquina, seguido ;�'de almoço
de confraternização, presentes o representante da firma JUMIL, em Batatais, São . Paulo, na

pessoa do dr . José Mario Dias Morais, gerente da Markenting da JUMIL, que entregou a

doação referida, José Fonseca do Nascimento, Chefe de Assistência Técnica da fábrica e Jo-
I \

sé Roberto'
.. Merlindo, representante da JUMIL na região, além dos titulares da firma local,

srs. João e Aury Pedrassani, representantes da imprensa escrita e falada e vários sgrtcultores,
Na foto, registro do acontecimento. Os nossos cumprimentos a firma Pedrassani, incentiva
dora de nossa _lides agrícolas e revendedora de máquinas e implementos para a lavoura.

Doacão
.,

ao

Intercâmbio de

,
'

Numa verdadeira e autênti
ca integração do nosso Estado,
a nossa cidade hospedou no úl
timo fim de semana uma dele

gação da cidade de Bom Jardim
da Serra, sita lá na fronteira do
Rio Grande do Sul, onde situa-se
também a formidável Serra do

Rastro, ponto turístico dos mais

procurados, que aqui veio, per
tinha da fronteira do. Paraná,
para um amistoso de futebol de

salão, realizado na noite de sá

bado, no Ginásio de Esportes, na
Colina Histórica. A caravana

veio chefiada pelo Prefeito
DERLY BORGES DE ·CARVA
LHO, Secretário da Prefeitura
e ARENA, Clai Borges Baltazar,
acompanhados de suas exmas .

esposas, Delegado de Polícia,
Antonio Barbosa de Morais. O

jogo foi dos mais movimentados
diante da equipe do BESC lo

cal, vencendo os visitantes, me
recidamente, pelo escore de 3 a

1. Após, um gostoso churrasco
de frescal, trazido pelos ilustres

visitantes, aconteceu na sede so

cial do BESC, no bairro da Água
Verde, muito bem preparado pe
lo sr. Vailate. Ali também com-

pareceu, prestigiando o aconte

cimento, o Prefeito Therézio

Netto, que na manhã seguinte,
antes do retorno da embaixada,
mostrou toda a nossa cidade e

nOSSalS indústrias, aos seus cole-

Vanoinbas e SerraBom Jardim da
I

gas visitantes. Logo que esquen-I' dados, retribuirão a hcnroea vi�
tar, os canoinhenses, já convi- sita.

Administração Dinâmica

THERÉZIO e FÁBIO iruciaram os trabalhos do asfalta
mento da rua 3 de Maio, trecho da antiga linha férrea, ligando a

rua Eugênio de Souza e Roberto Elhke, com a demolição da linha
e também o conhecido viaduto, possibilitando a abertura do viadu
to, à rua Getúlio Vargas. Máquinas e homens, sob o comando do
sr. Boléis, ali estão executando os referidos trabalhos, j á com um

projeto de urbanismo, em confecção, a cargo do engenheiro dr.
Bley, da AMPLA.

,

A foto acima registra o início dos trabalhos. Therézio e

Fábio acompanham, todos os dias, o andamento da grande obra
agora iniciada e ap�!audida por todos os moradores daquele local.

SI

Compareça. IA sensacional Festa Junina no Colégio Comercial.
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Câmara
de

Municipal
Canoinhas

DECRETO LEGISLATIVO N.o ,27/78
Reajusta Remuneração dos Srs. Vereadores

() cidadão Henrique Krzesinski, Presidente da Câmara de
Vereadores de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que
vetou, e eu promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO:

.. /

Art. LO - Fica reajustada a remuneração. dos Srs. Vere
adores em 38,7% (trinta e oito e sete décimos por cento), a partir
de 1.° de março do corrente ano.

Art. 2.° - À despesa decorrente com o 'presente decreto
legislativo, correrá à ,conta de dotação. específica do. orçamento vi-
;,ente, devendo ser suplementada em época oportuna.

.

,
'

'1 "-•. '��. ' , .Art, 3.° - 'O presente decreto legislativo entrará em vigor
na' data de sua publicação, revogadas as dísposíçôes em contrário.

Câmara de Vereadores de Canoinhas, 26de abril de 1978.

Ass) Henii'que Krzesinski
Presidente

'

Este decreto legislativo foi registrado e publicado na Se
eretaría Administrativa da Câmara de Vereadores de Canoinhas,
aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de um mi] novecentos e
setenta e oito..

Ass) Nelson Bayestorff ,

Diretor' Secretaria da Câmara Municipal.

RESOLU'ÇAO N.o 373/78
Aprova o Relatório da Comissão Especial de Investigação.

,

Henrique Krzesínskí, Presidente da Câmara de' Vere-
adores de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câ
mara Municipal votou, e eu promulgo a seguinte

RESOLUÇAO:
Art. 1.0 - Fica aprovado o relatório da Comissão Especial

.Insvestigação, constituída através da Resolução N.o 370/78, de 22 de
fevereiro, do corrente ano, composta dos vereadores Dr. Paulo Edu
ardo Rocha Faria, Guilherme Prust e Waldemiro Andrade.

Art. 2.° - Esta resolução. entra em vigor na data de sua

.publícaçâo, revogadas as dísposições em contrário.

Câmara de Vereadores de Canoinhas, 10 de maio de 1978.

Ass) Henrique Krzcsínsíd - Presidente
Ass) Selma C. Pieczarka - 1.0 Secretário
Ass) Orlando Muller - 2.° Secretário

Esta resolução foi registrada e publicada no Departamen
to. Administrativo da Secretaria da Camara de Vereadores de Ca
noinhas, aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de um
míl novecentos elsetenta e oito.

'

�\

Ass), Nelson Ba;yestorff � Diretor Secretário da Câmara tylunicipal

Fotocópias?
€') €artório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

DO Ferum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

I)Ci>RA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
,

de qualquer documento em diversos tamanhos.
\

' �

Em apenas 5 segundos

/

I A (as� da- (riança
"São João Batista

'I de

Três Barras, agradece
As trinta crianças da Ca

sa « São João Batista» de

Três Barras e a Diretoria
'da mesma, vem a público
externar' seu mais profundo
agradecimento pelos dona
tivos que lhes foram enca

minhados pelo LYONS CLU
BE de Canoinhas, através
de seu ilustre Presidente;
Dr. ZAIDEN EMILIANO SE
LEME e sua digníssima es

posa, Sra. ZOÉ N. SELEME.

É realmente nobre a ati
tude dos 'mesmos que, à
frente daquele Clube de Ser

viços, tem mostrado que" de
fa to, é em' benifício dos mais
necessitados que também se

movimentam e agem, não

importando se de Canoi-
.nhas ou de outras cidades
e localidade.

Em nome daquelas crian

ças órfãs, no sorriso de sa

tisfação das mesmas, melhor
agasalhadas, a compensação
dos leões dé Canoínhs s.

Gsbrael B.' EI-Kouba
Presidente

\7 ende-se

Foi extraviado o Certifica
do de Propriedade de Veicu
lo marca Brasília, modelo Pe
rua, tipo utilitário, cor branca,
chassis BA 291882, placa CA-
0385, Canoinhas, pertencente
a Romeu Nivaldo Dreweck.

O mesmo fica sem efeito
por ter sido requerido 2a via. I

Vende-se um ótimo lote de
terra, esquina, com 600 m2,
a 100 metros da Faculdade,
Rua Bernardo Olsen. Preço
de ocasião. Ótimo ponto para
comércio. Também lotes no

Jardim Esperança, a 100 mts,
do asfallo.
Tratar na Casa Santa Te

rezinha.

Certificado 'Extraviado.
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Dose o
CANOINHAS-SC

CONSELHO COMUNITARIO - É. uma associação de po;.
sonalídade jurídica formada pelos moradores e amigos de uma de-

terminada comunidade. <

O nosso Conselho. Co.munitário ,abrangerá os moradores
do. Conjunto Habitacio.nal Bene?ito �herézio. de Carvalho.Jr ..' Jar..
dim Esperança, Bairro Industnal ,no 1 - Zugman, Frlgorífieq,
Fuck e .outras famílias cujos filhos frequentem o. Grupo Escolar
Pres , Castelo Branco e Jardim de Infância.· J

A formação deste Conselho �be""dece a �r�s. etapas. A. pri...
meira que é a indicação. de uma �orrussao �:oylSOTIa ja f,Ol felt� e

aprovada pela Supervisão da Açao C�m��lltana d� Floríanópolís.
A segunda é a indicação de uma Comissão- Consulfíva e a terceira

é a eleição da Comissão DIRETORA.
O Conselho Comunitário tem como Finalidades prmelpaís:

Integrar e dinamizar as ações da co�unidade �ara ,seu desenvolvi ...

mento global; promover a cooperaçao e a soh4�nedade entre os '

membros da eormmidade; representar a comunidade p:rante os

órgãos públicos e privados; proporcionar bem-estar SOCIal, lazer,
esporte, recreação. infantil, saúde, cultura a todos os seus, ASSO
CIADOS.

Será direito do. associado: participar das promoções co-

munitárias utilizar o Centro Comunitário pra festas-familiares;
participar de cursos, grupos, clubes que funcionarão no Centro Co-
munitário e 'outros.

'

Serão compromissos dos Associados: Colaborar com as pro...

" moções e campanhas comunitárias; cumprir com os compromissos
sstatutários do Conselho; contribuir CO\m\ uma mensalidade (suge
rimos Cr$ 10,00) para manutenção. dos equipamentos comunitários.

Contamos com a colaboração e. participação de todos os'

moradores.

Comunicamos, ainda que todos estão convidados a parti
cipar das reuniões comunitárias' para maiores esclarecímentos de
interesse geral para as quais serão avisados previamente. ./

MATILDE L. LOVATEL I

r
,

Ass. Social da Supervisão da Ação Comunitária
Sr. RUB-ENS G. DE ARAUJO
Preso da Comissão Consultiva

Juízo de Direito da 'Comarca de Canoinhls·SC

Edital Citação,
(30)

de
de'

com ··:0

diastrinta! prazo
- .

o DOUTOR IRINEU JOÃO DA'SILVA, JUIZ DE DIREI..
TO SUBSTITUTO, EM EXERCíCIO, NA C01VIARCA DE CANO1-
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 Vieira, deste município e Comarca; foi requerida uma a

ção de Usucapião, o. seguinte imóvel a seguir transcrito: - Uma
gleba de terras com 30.000 m2 (trinta mil metros quadrados), 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 UITl 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 IA horas,
para a audiência de Justificação. Liminar de Posse, e para que che
gue ao conhecimento de todos mandou expedir o. presente ., edital
que será afixado em lugar de costume e publicado na forma.da lei.
Dado e passado. nesta cidade de Canoínhas, Estado. de'! Santa Catarí
ria, aos seis dias do mês de janeiro. de mil, novecentos e setenta e
oito. Eu' Zaiden E. Seleme, Escrivão, o. subscrevi.

IRINEU JOÃO DA SILVA
Juiz de Direito -Substituto Exer,

.e
••
..

DR. 'ZENO AMARAL�tDFILHO
.

-- CIRURGIÃO DENTIS'l'A -
'

GON3VLTÓRIO: Rua 12 de Setembro -, esquina CGm travessa
15 de Novembro (próximo ã Igreja .Matríz, '

ao lado da Associação Comercíat .

- Fone 22-0960 -
.

--. ÓTICA:i.CON FI i.\ NÇAj,'=zlI:J''=
Fabricamos: todos :os tipos .de Jentes'.:·:tpara óculos
desde visão:Bimples,,�bifocais, <;'.até lentes Vartlux 2�
Aparelhagem :::moderna, :,,�perfeita .�mon tagem, garantiade qualtdadeje

'

assistênoia:;permanente.
,

Responsável Tévnico: Enu.o MIRV8S�WUNBEftLICI
Praça Lauro Müller, 514 .- .Oauotuhas se
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Juízo de DJreito da Comarca de Canoinhas
o DOUTOR JOSlt 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 quantas este edital virem ou dele conhecimento tiverem

qpe por parte de "JOÃO MÜLLER" foi dirigida uma petição, obje
tivando a obtenção de desquite com "LYDIA SUMACOSKI MÜL
LER", enfim transformada em Separação Judicial, ex vi do art. 41
da lei 6515/77, ficando a mesma citada para, querendo responder
aos termos da ação, no prazo de 15 dias, a contar de 20 dias da pu-
.blícação do primeiro edital citatório, obedecendo o procedimento
ordinário estabelecido no art. 34 in fine da citada lei, cuja petição,
em resumo, se acha assim redigida: - João Müller, brasileiro, ca
sado, lavrador, domiciliado e .resídente em Rio dos Poços, Canoi
nhas, SC, 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, quan
do a mesma abandonou o lar conjugal, não mais retornando; não
existem filhos dei casal e nem bens. Diz a lei que O' abandono volun
.tário do domicílio conjugal por mais de. dois anos, constitui infra

ção dos deveres conjugais. Assim, o autor pede a presente ação de

desquite, transformada em Separação Judicial, requerendo a cita-

.ção da 'ré para conhecimento da presente ação, para, querendo con

testá-la, e não o fazendo, no prazo citado, serão tidas como verda
deiras as alegações do requerente, requerendo mais os meios nor

mais, de provd em direito admitidos, especialmente pelo depoimen
to pessoal da ré, dando à causa o valor de Cr$ 1.000,00. Em virtude
da l'é não ser encontrada pelo Oficial de Justiça, expediu-se o pre
sente edital que será publicado na forma do costume, e valerá pata
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.

JOSÊ GERALDO BATISTA -. Juiz de Direito. 1

\ EDITAL
.

Encontram-se em Cartório, 2. o Ofício, à Rua VidaI Ramos,
_ Édifíeio do Forum, para serem devidamente protestados os .ie

guintN títulos:

DP N.o 380/78, vencida em 27.03.78, valor Cr$ 9.087,52
(Nove mil oitenta e sete cruzeiros, cinquenta e dois centavos),
emitida por Indústria/Comércio de Malhas Neluza Ltda. Contra
ANTONIO DE OLIVEIRA.

DP N.? 322/77, vencimento e/apresentação, valor Cr$ ...

1. 784,64 (Hum nndl setecentos, oitenta e quatro cruzeiros, sessenta
e quatro centavos), emitida por Indústria Comércio de Malhas Ne
luza Ltda. Contra ANTONIO DE OLIVEIRA.

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsá
veis, pelo 'presente os intimo para no prazo de três (03) dias, a

eontar da publicação deste no Jornal 'CORREIO DO NORTE) vi
rem pagar' os . mencionados títulos, ou d�r as ra.zões. porque .!"�'.o .

o fazem e ao mesmo tempo no caso de nao ser atendida esta mn

Inação, os notifico do competente protesto.
Canoinhas, 31 de maio de 1978.

ALCIDES SCHUMACHER - Oficial Maior

P lia n a I t o H o t e I
. �

Coral Empreendimentos e Participações S,A.
CGCMF:,-�82.899.352/0001-95

Capital' Autorizado: Cri 10.000.000,08
Capital Subscrito! CrI 6.634.290,00

,

Capital Integralizado: CrI 5.229.686.00

An.únclo de Convocação
A Diretoria da Coral Emoreendlmentos e Partícípações S.A., pos

, Beu Diretor-Presidente· abaixo assinado, convida 08 Senhores Acionlstar

para comparecerem à'�ASSEMBLE[A GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no

. dia 14' de júnho de 1978 às 16:00 horas, em sua sede social sita à Rua
Vldal Ramos, 69 - Canolnhas SC, com a seguinte ORDEM DO DlA:

t) Exame, discussão"e :votação do Balanço Geral, Relatório da

Diretoria e Pare,cer�do Conselho JFiscal, reletivos ao exercício encerrddo
em 31 de dezembro:de 1977.

2) Outroslas8untos:de interesse da SOCIedade.
Canoinhas. 19 de maio de 1978 .

1

HILTON RITZMANN D�retor Presidente

Dr. M d rce·�1 O Jacob Fuck
M É D·�II(C· o

"'" �.

Especialização ên!�;:IParelh o digestivo
(líni(ai,��e (irurgia'

. HORÁRIO; 10 às l2 ..horas e�13,30 às 18,30 horas

Rua Major Vieira. 846 (ao lado da Retífica Canoinhas)
Fone, 22-07·34 - CANOINHAS - se

Regisiro
NEREIDA C. CôRTE, Ofict'ill Ido Registro Civil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catarí.. í

na
.
faz saber que pretendem

casar-se:

Paulo Sergio Vieira e Neuzeli Fer
nandes Correia, ambos solteiros, nas
cidos, domíctltados e residentes nes
ta cidade. Ele, comerciante, nascido
em 24 de setembro. de 1951. filho
de Nestor Vieira e Rosa Vieira. E
la, do lar, nascida em 31 de julho
de 1963, filha de EUo F1ernandes
Correia e Ceci' Noemia de Maria
Correia.

Luiz Alberto Pacheco de Miranda
Uma e Marlet;le Santos de Lima, am
bos solteiros. Ele, eletricista, nas
cido em Oaraguatá, deste Município
em 10 de abril de 1951, residente em
Bairro Pinheirinho, cidade de, Curi
tiba, Estado do Paraná, filho de Fir
mino Pacheco de Miranda Lima e
Anita Lynzmaier Pacheco. Ela, Pro
tessora, nascida nesta cidade em 4
de julho de 1956, domiciliada e re
sidente nesta cidade, filha de Her
menegildo Munhoz de Lima e Nahyr
dGS Santos Lima.

_

Oanoínhas, 31 de mato de 1978.

NEREIDA C. CORTE·
Oficial do Registro Civil

Civil - EDITAIS
11 de novembro de 1926, do:lar, sol
teira. domiciliada em Pinheiros, nes
te Distrito, filha de Jcsé Lia e Ve
rônica Lis.

Se alguém soubei' de algum
. impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.

.

Pinheiros 27 de maio de 1978.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

JACIRA EMILIA PAUL COR
R�A, OficiaI do Registro Civil
do Distrito de Pínheíros; Co.
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, fR? saber que
pretendem casar:

Sebastião MaDoei d•• Santos ••Ma
ria de Je808 Pint9. Ele, naturai de
Taquarlzal. deste Distrito, nascido
em 13 de março de 1940, agricultor,
solteiro, domiciliado neste Dístríto..
Ulho de Bernardina Maciel dos San
tos. falecida. Ela, natural de 'I'aqua
rízal, deste Distrito, nascida em 29
de agosto de 1943, do lar,�soltei- .

ra, domiciliada neste Distritô, filha
de Eduardo Pinto e Vital1na Maria
da Luz.

Eduardo Jankovski e Gertrudes Li••
Ele, natural deste Estado, nascido
em 13 de abril de 1930, agricultor,
viúvo, domiciliado em Pinheiros,
neste Distrito, filho de Wadeco Jan
kovski e Francisca Jankovskl, am
bos tateeídos. Ela, natural de Tim
boztnho, deste Distrito, nascida em

LEOPOLDO PERElRA,� Oficial do
Registro Civil de Bela Vista do T'OJ
do, Canoinhas - Santa CatariDa. Faz
saber que pretendem easar-se:"

Romualdo Krul com Ro.eli Ca.ti
lho, brasileiros, solteiros. naturais
deste Estado. Ele lavrador, aascído
aos 07 de fevereiro de 1955, IlIho

de Afonso Krul e Paullna Krul. Ela,
do lar, nascida em 03 de fevereiro
de 1959, filha de Aristides Castilho
e Josefa ROBslla S. Castilho.

Walfrido Tavares com Hercilia d.
Souza, brasileiros, solteiros. naturais
deste Estado. Ele, �perário naseldc
aos 04 de setembro de 1955, filho

'

de Florisbela Tavares, falecida. ma,
do lar, nascida aos 20 de junho de
1953, fUha de JoAo Maria de Souza
e Rosa Soares de Souza.

Se alguém souber de algum
. impedimento legal, oponha-o n,q
.

forma da lei.

Bela Vista do Toldo, 30 de maio
de H�78.

'

LEOPOLDO PERaJU.
Oficial

Aniversariantes di Semana
Dia 3 - a srta, Edilete M.

de Fatima Noernberger.
Dia 4- - o sr. Antonio Mar

tins de Oliveira, funcionário
do B.N.C. em Rio de janeiro;
a srta. Beetriz Isabel Ma,on
Becil; a menina Simone filha,
do Sr. Dionisio Karnos.

Dia 5 • as sras, Isabela
esp. do sr. Doriual Bueno e

Irene esp, do sr. Nelson Fer
reira da� Chagas; os S1'S. Rup
prechl LoeffLer e João Ba
tista Ferreita; as sr/as. Elizete
illariz Medeiros e Mari Stela
Bar tnik; a menina M iriam
Renata ,'ilha do

.

sr. Renato
Stlveira,

_

Dia 6 - a sra. �"dartha esp.
do sr. AdolfO Hedler; O sr.

Tuli Nader; as srtas. Paulina
Petrintchuk, Lúcia Naziril
Mussi (I Regina Maria Car.
valho Tes. em Brasilia.

Dia 7 • o jovem Norberto
Sch"oedér.
Dia 9 "" a ;s,a. Ma1'ia da

Olória esp. Ido sr. P e d 1 o

Wendt; aS'S1 tas. Lili Marlene
.i1ichei e Siomara Davina Da
maso,' o menino FlIbiano filho
do sr. Fábio Fuck.

I

A C O n t e C e n d 0 _

Responsabilidade J. M. 8 C.

* Não tomes como amigo, uma

pessoa de quem não saibas pri
meiro como conservou: a amizade
com outros; porque deves esperar
que procedera contigo, tal como

procedeu com os demais.

* Para tornar seu sábado maIl
agltado,:apareça hoje :à�lnoite

na boate do Clube. Esperamos hoje,
a celabóração jío Jakeon!

* Uma tremenda flexada do cupi
do .: Mikey e Marilyn. Conti

nuem.

* Neste fim de semana está co

nosco a Bely. Trazendo de�Cu.
rita multas _n'Ovidades.
* JuntorFreítas e Vânia W. um

novo parzlnho que badala em

Curitiba.

* Finalmente apareceu, ele. o:Dir
ceu. Apareça ;mais meniDo.�sua

eompsnhía é ótima.

* Sandra e Rosangela �Gonçalves
marcando presença �entre nós

na semana passadajnuma _

de matar
saudades de todos.

* Valderez Tabalipa ultimamente
com a cabeça que é só L.S...

Vá em frente.

* Parece ter sido muito divertido
o acampamento das meninas:

Lêlía, Soraia, Tânia, Josiane, Jan
ia, Sônia, etc. Esperamos que o

próximo seja .Igual.
* Bolha:e:Calica "este fim de se

mana com a gente.r prá animar
mais um pouco nossa eíty,
* Quem estáde paquera em Cu-

«(Solrée dos Mam.rados))
Onde?

Escola Básica
«Almiran te Barrosos

Quando?
1 ) -06 78 às 20 horas

Som?
Jakson So�· Prefeitura Munic.ipal de Canoinhas«Sua presença é importante»

A todos os aniversariantes
osp�nbénsdoCorniodoNorl�. �.'����.���������������������,�

DECRETO, N.o 24/78

Declara de utilidade pública
uma área de terra.

Benedito Therézio de Carva
lho Netto, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, no uso de suas atribui
ções legais, e nos termos do art.
6. o do Decreto Lei n.o 3.365 de
21/06,/1941

Decreta

Art. LO - Fica declarada de
Utilidade Pública, para fins de
desapropriação amigavel ou ju-.
dicional, uma área de terra com

48.400 1m2, sita no Bairro Agua
Verde, frente com a Estrada S.C
21-70,00m2, lado com Agiplan,
outro lado com Julio Budant Ju
nior, fundos com Bernardo
Wendt.

Art. 2.0 Este Decreto entrará
em vigor na data de s_ua publica
ção, revogadas as disposições em

contrário.

Gabinete do Prefeito Munici
pal de Canoinhas, em 01/06/78.
Benedito Theréziode Carvalho
Nett'O - Prefeito Municipal

Arroz

ritlba é 'O Saulo. Uma euritlbo
oa de olhos verdes. Bom�gosto he.
Saulo? '

* li: o Edumar DiG I�.d.sgrud&'�:d.
Oanoínhas. Ê iSIO "ai boY,itado••

sem excessão gosta de sua compa-
nhia.

'_.' '::..t_��
* Apenas um lembrete:
- Mulher, você:que sabe oque quer
- Agarra bem 'O sen homem
- Antes que ai outra. o *omem.
- Mulher. . .

* Ivo. um grande amigo, deixou!.
moreninha com saUdade.', Ama

zônia é onde ele eat.. Um pouco
longe. mas logo ele está de 'Volta.
* Temos egora pelo dia 10 eI.

junho a festa junina do Col6g1o
V ida} Ramos. Vá até lá e colabore.
* Ultimamente tem saído critica.

a respeíto de nossa coluna. b••
como. Dígtt. Pimentchiahas e outra•.
Aceitamos plenamente. Só que. ao
erítíeo, pedimos razões p0I: chamar
n08l88 notas de «NOTAS PUBERIS.
e sem proveito. Sabemos que nOI
sa coluna nio é cultura muito apro
veitávàl para multas pessoas. Cada
um tira'proveito como sabe daquilo
que lê. Só lê quem gosta e quem
quer se informar um pouco mail
sobre nós mesmos. Nlo temos tio
bons dotei de escrever como 08 di
pessoa que nG8 crIticou.
Como já. dissemos, ninguém" o

brigado a Jer o que não quer, ou,
o que não serve para sua cultura,
* O que' faz a superIoridade do

homem sobre os outros animal.
é que ele' compreendeu como ••.
luta pela vida, uma das armas mal.
eficazes é a bondade,

TCHAU!ll

Este Decreto foi registrado e

publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuek
Direttor de Administração
Vice Prefeito Municipal

Portaria lV_ 35/78
Benedito Therézio de Carvalho

Netto, Prefeito Municipal de .Oanol.
nhas, Estado de Santa Catarina ao
uso de suas

"

atribuições: legais re ..

solve:

Nomear __CG..iI8ão de
_

A.aliaçlo
Composta dos srs. �Cel.o ""<NaDe.

Goulart, Marise GOltelDeier e" EwalclG
Plotow, sob a presidência dG seguu
do. para procederem a avaliaçlo de
uma má.quina Ascota, Modelo:170jlO
TM 20, no prazo. de 85 dias aipar-
tir desta data.

'

Gabinete do Prefeito" Munielpal
de Canoinhas, em 31/05/78.
Benedito�Therézio de -C.r..lho Nett.

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e ,\1-

blicada no Departamento Admlnls"
trativo. na data supra.

_

F6bio Nábor F.clt

Diretor de Administraç40
Vice Prefeito Municipal

Branco
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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·Jubileu de Prata da Pia' União de Santo Antônio
I '

I

Na década de cincoenta ou fiais precisa
mente, no dia treze (13) de junho de 1953, gra
ças a idéia de diversas senhoras, entre as quais,
IZABEL FRIEDRICH, GERTRUDES CARVA

LHO, ANA BOSSE ZIERTH, MARIA
STOCKLER PINTO e muitas outras, cujos no
mes não me ocorrem no momento, foi fundada a

Pia União de Santo Antônio.

Um mês e pouco após a fundação da enti
dade foi eleita a primeira diretoria, tendo sido
à Sra. ISABEL FRIEDRICH, a primeira Presi

dente, no inicio daquela jornada que ali princi
piava .

.
\"' Os primeiros passos da recém surgida en

tidade foram difíceis, tendo sua diretoria e to
dos OBI membros daquela associaçãolutado árdu
amente para levar avante a sua meta de traba
lho e ajuda aos menos favorecidos pela sorte.

As pioneiras foram recrutando. mais mem

bros, entre as quais, à época, as Sras. Julia Za- ,

niolo, Carolina Postol da Silva, Adelina Pacheco
e Maria Gomes (Dona Marichen), todas de sau-

.

dosa memória.
Como tudo no começo é dificil a Pia Uni

ão de Santo Antônio, não fugiu a regra, tendo
que recorrer ao comércio, indústria, casas par
ticulares oe também aos poderes públicos, na ân
sia de obter ajuda para que a obra que estava
nascendo caminhasse para a frente, espalhando
o propósito de bem'servir.

O objetivo maior da Pia União de Santo
. Antônio, desde a sua função, foi o de construi
,

rem um 'abrigo ou lar, para agasalhar a velhice

desamparada e as crianças abandonadas.

Com o correr do tempo as idéias foram se

concretizando, até que em 13 de agosto de 1957,
depois de UIna reunião onde se fizeram presen
tes, a Diretoria da Pia União de Santo Antônio,
autoridades e muitas pessoas, especialmente con

vidadas, ficou decidido a construção de um Asilo

'que' ficaria às ordens e administração daquela
�ntiçlade, ou seja, da Pia União de Santo Antô
nío, recebendo como homenagem a um bondoso
Juiz' de Direito que por aqui passou, hoje, já fa

lecido; o nome de Casa Dr. Rolando L. Malucelli.
Foram mil is difilculdades

o para a cons

trução de mencionado 'Asilo, tendo. sido designa
da uma comissão pró-construção, podendo entre
outros membros .da comissão. citar, Dr. Haroldo
F'erreira, Cândido Freitas e Sra., Agenor Vieira
Côrte e muitos outros. -'

COlmo sempre acontece, existem aquelas
pessoas de fibra, com vontade tremenda e muita

garra de trabalhar por uma causa maravilhosa

que seria a construção do Asilo.

"
" Hoj-e, decorridos vinte e cinco (25). anos,
corno resuLtado da fusão do passado e do pre
.sente, lá no Alto da Tijuca, ergue-se o imponente.
edíficío, onde abriga um número elevado de cri

anças, recebendo as mesmas das, irmãs religiosas

que ali trabalham, todo o carir:_ho n�cessário_ pa
ra viverem bem como educaçao, alimentação e

,

tudo que uma criança necessita.

. A Pia União de Santo Antônio, na qua-
. lidad� de mantenedora do Asilo ou Casa-Dr. Ro
lando L. Malucelli, conta atualmente com mais

ou menos trinta (30) zeladoras, entre senhoras
e moças todas na medida de suas possibilidades,
dando um pouco de seu trabalho, em pról da en

tidade e também das crianças desamparadas, que
fazem do Asilo o seu verdadeiro lar.

Ainda, quase que pioneiras, cOl1tamo�, ou
melhor dizendo, fazem parte da entidade PIa U
níâo de Santo Antônio, asSra. NILDA BUDANT,
MARIA STOCKLER PINTO e ALODYA.W.
MATTOSO, que desde os primeiros passos estão
a lutar pela causa que hoje festejam .alegr?.?!-en..

te, ou seja, o Jubileu de Prata, da PIa Uniâó de
Santo Antônio.

Atualmente, a Diretoria da Pia .Uniâo de
Santo Antônio está' assim 'constituida: Diretor
Frei Luiz Valmerbida.. Presidente-Nereida

.

C.

Côrte; Vice Presidente-Zilda--S. Corrêa; l.a Se
cretária- Arlete Maria Voigt; 2.a Secretária-Mar..
li Fuck: 1.a Tesoureira: Ana D. Olsen Wendt; e

, . t..

2.a Tesoureira-Ludomila Bojarski.
Dona Nereida, como Presidente e Arlete

Maria Voigt, como Secretária, formam uma du

pla incansável, lutando sempre para que o Asilo

que hoje comandam, juntamente com as demais

companheiras de diretoria, vá sempre caminhan
do em passos largos, vencendo todas as batalhas

que se apresentam, dando todo o apoio que ne

cessitam aquelas crianças" pela qual é a razão
de ser da Pia União de Santo Antônio.

Em comemoração a esta tão importante
data que é o JUBILEU DE PRATA, será realiza

. da a Trezena de Santo Antônio, a partir do dia

primeiro (1 . .0) de junho, com inicio às.Lã horas,
na Matriz Cristo Rei, . sendo no dia treze (13) o

ponto alto das festividades, com a realização da
missa festiva; também no Ginasio de Esportes
Santa Cruz, será .apresentado o famoso Grupo
Folclórico Polonês União. Juventus, de Curitiba,
Paraná; e já no dia dez (10) de junho, a partir
das quinze (15) horas, no Pavilhão São Cristó
vão, 'será levado a efeito uma festa tipica junina,
em beneficio da Pia União de Santo Antôino, cu
j a renda será aplicada no Asno Dr. Rolando L.
Malucelli.

Muito poderia ser contado e escrito corri

f'
. relação a Pia União de Santo Antônio e ao. Asilo
Dr. Rolando Malucelli, mais, nada disso é neces

sário, basta volvermos os olhos para o Alto da
'I'ijuca e lá está a obra fruto da entidade hoje a

niversariante.

Canoinhas, maio de 1978 ..
I

Ivanitá Schivinslki

INHAS'COMPONíVEI

DESCHINI
.

.

�.
.

co

130nitas sofisticadas

Me,

auancadas
. .

úteis

·Venha. conhecer as vanta-gens e as condiçô e s de p3geHnento cm
(1 ,-'!':_. �

.

elA. LTDA.
Rua:�Vjdal F�amos,�1146 - Fone: 22-0536 . ,,- Canoinha s- se

'" .. 'ii'··ÍIIIIIlIIIIIIIIÍII ... 1!iIISiI �-

Passeios: Leva até 9<��pessoas �

No trabalho: 1 tonelada de!Cc3.rga·
\

Para a próxima ",laqulsição'J� pense,f

78»
MALLON & eIA-.

Canoinhas -. se

Economize e valorize seu ,crédito.
,

" , '
.

Abra Dma�:�·'toD.ta:::�:,popDlar D�'
I .

,

.. Caixa:EcoDômica Federal

I e pague com cheque.. I

Dr. Lincoln
Médico' especíaltsta em crianças, comunica a população
de Caneínhas e dasZcidades vizinhas,::que:já �e:stá:at�n

.
dendo no Hospital Santa Cruz e em seu

-.

consultõrío,
sítuado à praça Lauro Müller n,v 85,· .ao lado do ·IBD.F.

,

Agora atendendo �tamb�m pelo l'P ES·C

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

Dra. Zoé Walkyria Natividade, Seleme
.::. CmURG� nENTIS�A - .

- Cle 00558915'9/DEP _
;·Llínica dentária de senhoras e .eríanças.
- Especiallaação em Odontopedíatría __

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

�

BASiliO HUMEHHUK & ('A. ,LTD,A_

r .
Revendedor

1948
FORD I

191830 ANOS
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca .

•
• 0'

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Corcel Standart 1976 _ ,branco
Corcel cupê luxo 1974 � ver�elho
Corcel cupê luxo 1977 _ vermel�G
Corcel GT 1976 _ amarelo'e,preto
Corcel GT 1976 _ azul e'preto
Maverick 1975 - branco . 'oupi
Ford F-IOO 1960 - azul .'

Rural 1969. - 4x4 ._ várde .

Adquira s;'l! veíc�o u�a�o com a míníma entrada.
.

.

'\i eículos ínteíramente revisados, de bQa protéClêacla.
3;0: melhores preços da região.

. .

l'

yJ�Jte-nos sem compromisso, em nossa lOJa à'Rua Vldaí Ramos, 203 - Fones 22�·0268, 22-0468, 22-0024�

r,".'
.

", ,t.•
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DIRETÓRIO INDICA CANDIDATOS

O Diretório Municipal da Aliança Renovadora Nacíonal

(ARENA), por seu Presidente, em observância ao pedido feito. pelo
Diretório Regional, convocou seus membros para uma reunião, dia
20 do mês em curso, afim de proceder a escolha dos seus' candidatos

as eleições. de 15/11 p. v. Depois de lido o expediente rece...

bido, foi o assunto focado, tendo por' bem o Diretório, um gesto de

união e patriotismo, escolhido por unanimidade os seguintes com

panheiros: pára Senador: Lenoir Vargas Ferreira, Aroldo C. de Car

valho e Wílrnar Dalanhol; para Deputado Federal: Altenir Werner,
Arnaldo Schmidt. Junior e Zani Gonzaga: para Deputado Estadual:

Hélio Juk e Edmundo Saliba. Ficou estabelecido ainda que o Depu
tado Estadual Moacir Bertoli, é candidato deste Diretório Munici

pal em virtude do que dispõe a legislação eleitoral vigente, confor
me recomendação do Deretório Regional.

LEGITIMA CANDIDATURA DA OPOSIÇAO

O ideal revolucionário continuará se um candidato do

MDB, como um partido de oposição e não de contestação, conseguir
eleger-se à Presidência da República. A afirmação é do coronel Ru

ben Ldwig, porta-voz do Palácio do Planalto, que reconhece como

válida a candidatura da oposição, aceitando também o resultado de

la decorrente. Enquanto isso o MDB passou a se abster de falar so

bre a . participação do partido nas eleições presidenciais indiretas,
mas ,o Senador fluminense, Roberto Saturnino, confirmava que se

convidado formalmente, o General Euler Bentes Monteiro não re

cusaría. Já o General Ariel Pacca esclarecia no Recife que seu no-

r me nunca foi cojitado para candidato à Presidência da República,
nem pela situação nem pela oposição. (G. P.) .

TELEFONES PARA BREVE

Sobre a possível ligação dos telefones em nossa cidade, es
ta coluna sõ dá a notícia de posse de documentos oficiais válidos' pa
ra tal. Desta vez é do Deputado Moacir Bertoli. Somente transcreve

o essencial:': Exmo. Sr. Esmeraldino M. Almeida, DD. Presidente
da ARENA. Com meus cumprimentos cordiais, cumpro o dever de

. passar as mãos de V. Exa. cópia do oficio n.? 00680, recebido do Pre

sidente da Telesc, Dr. Douglas de' Macedo de Mesquita. Excelentis
simo Senhor Deputado, Moacir Bertoli. Assemlbéia Legislativa.
NESTA. Senhor Deputado. Levo ao conhecimento de Vossa Exce
lência que esta Presidência, em função do extremo interesse de
monstrado por algumas comunidades catarínenses em ver inclui

das, prioritariamente, as suas cidades no programa de telecomuni

cações da TELESC, haja vista a constante preocupação de Vossa

,

Excelência em postular e acompanhar nesta Empresa o andamen
!i to dos trabalhos da Região a que serv�, levou esta Presidência a

TELEBRAS veemente apelo no sentido de serem incluidas no Or

çamerito Geral da TELESC, para o presente excercícío, -as seguin
j, tes cidades: Agua Doce, Campo Alegre, Capinzal, Itaiopólis.: Itupo-

ranga, Jaraguá do Sul, Monte Castelo, Papanduva, São José do Ce
dr� e Trombudo Central. Eis aí, o que se tem de concreto sobre o I'

.
'

,,�9-ê9' Ainda �iz o of!cio mais �diante: tenho o prazer em informar-
I

lhes, Senhor Deputado, que tao logo obtenha esta Empresa o pro-
;

n.unci��en!? da TELEBRAS, voltarei a presença de V. Ex. pa- I
-_.

ra p�slClOn�-lo sobre o assunto. Com protestos da minha melhor I
consideração e apreço. Atenciosamente. Douglas de Macedo de I

Mesquita - Presidente, -,

, ,
"BESC" INAUGURA AG�NCIA

;,
"

�
::

, Liàerando 'a instalação de novas agências bancárias; O

BESC vem de inaugurar dia 20 p. p .. mais uma casa de 'crédito em

nosso Estado, orgulho para todos os conterrâneos. O colunista agra- I
---'----------�----------------------------�

Visitou esta cidade, quinta
feira' dia 12, o Exmo. Sr. Dr.

Henrique Buero, .

Embaixador '

da República Oriental do U

ruguai em Londres e ex-Em
baixador no Rio de Janeiro,
presentemente em férias.

O ilustre diplomata uruguaio
veio a nossa terra entender
se com o Presidente da Fe ..

deração do Mate, dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho, a res

peito da exportação de mate

para firmas do seu país.
Depois de percorrer as.prin..

cipais ruas de nossa cidade,
demorou-se na resídêncía'[do
Dr. Aroldo Carvalho onde pa
lestrou animadamente com o

Exmo. Sr. Dr. Lourenço R�.
lando MalucelU, DD. Juiz de

I Direito da Comarca e com o

. , sr. Prefeito Municipal, Bene-

"

Logo mais a tarde na Igreja Matriz São Sebastião estarão I dito Therézio de Carvalho Ju-
.

trocando o SIM, o jovem ALTAMIRO com a Senhorita MARLI, ele I nior.

filho 'do casal Euripedes Glonek e senhora, ela filha do casal Sr. Ivo I O Diplomata da.grande de..

Eriges e Senhora. O colunista agradece o convite para participar das ' mocracia amiga, mostrou- se

solenidades. Rogando a Deus que os façam muito felizes. I vivamente impressionado com
I o desenvolvimento do nosso
I Estado e parttoularmente.teomI
, a beleza da nossajcídade.

Dia 06 do corrente é dia de cumprimentas: para o Dr, I Dominando perfeitamente a

HEINS CURT BRANDES, Bioquímico e proprietário da Farmácia
I

nossa língua, o destacado ho
Nossa Senhora Aparecida. Felicitações pontificarão em alta I

mem público, que aprendeu
rotação.

I

as primeiras letras num co-

Dia 09 quem estará festejando niver é a Srta. TEREZA légio brasileiro, em Pelotas,
BONAR, na sua festiva data será muito cumprimentada pelas co- RGS, levou boas impressões
leguinhas, com recepção em alto estilo na residência da mesma. da nossa terra mas aqui dei-

Dia 10 do corrente completando mais um feliz aniversário' xou as melhores, pela�sua fi
a distinta dama Sra. JUVELINA G. COSTA ALMEIDA, virtuosa na educação, erudição, inte

seposa do Sr. João M .Almeida, dia muito importante com alegria e ligência e vocação democrá-

suculento churrasco na pauta do calendário. tíca ..

Também na mesma data, festejando idade nova o Sr.

CARLOS ANTONIO GREFFIN residente em Canoinhas, cumpri- Ajuste de Núpcias
n:-entos pontificarão inclusive a,braços amigos no festivo dia natalí- II
CIO.

Contrataram casamento, re-
,

Dia 11 a sociedade local se movimentará para felicitar a I centemente, O sr. Boleslau

Srta. VERA LUCIA, que estará colhendo mais uma flor no alegre: Kviecien, ex-expedicionário

jardim da vida. Receberá cumprimentos e serão recepcionados em ; e alto funcionário da muni

SUB. residência, amigos e coleguinhas. Ela é filha do casal Modesto: cipalidade com a prendada

(Silvia) Hirth.. . i �enhorita Helena Eiching�r,
Muít I' d' festi 1

.

. . - r fIlha do sr. Lourenço Eichln-

.

UI a a.egna para o ia : esnvo e a egria parasempre sao "ger de Arroios deste M t-
OS votos do colunista, 1 cipio.

' UO

UM POR SEMANA! I Nossos melhores cumpri-
Quem caminha em direção a luz não tem tempo de i mentes e votos de felicidades.

o.bservar o que se passa nas trevas. (Jos.é Ingenieros.). i «Correio do Norte fev.l1953,.

,

(anoinhas
de ontem

,
I Escreveu;

;Embaixador
Henrique Buero

=---\----------------,----�--------------------._-------------------------------------------

cm Estado de Santa Catarina
Secretaria do Educação e Cullura
8a. Unidade ;,de Coordenação Regional
06 Supervisão Local de Educação
001 E.l.E. "Agua Verde"

Oferta do
t ..

" �

r�., I I

C'ruzetro

FOGÕES A LENHA a partir de Cr$ 2.t30.00

.," 'Lojão Cruzeiro
.,Jl9.�:Caétano Costa, 793 (pertínho da_Rodoviária�Munioipal)

Esmeraldino M. Almeida

dece o convite recebido. da alta direção do BESC, e também do Pre

feito Municipal de São Joaquim, Câmara de Vereadores e Diretório

Municipal da ARENA daquele próspero município catarinense '.A

todos o meu reconhecido agradecimento pela lembrança do convite

recebido.

DENTADURA TAMANHO 'úNICO

Ficarão "tristes e mal pagos" os técnicos da prótese, se es

te produto lançado agora nos "States", tiver resultado e aceitação
satisfatórios. Refiro-me as dentaduras postiças, que uma firma nor-I
te-americana, especializada em artigos odontotécnicos, já botou a

venda: "Dentadura Tamanho Único". De base pré-fabricada e bem I
mais rápidas de armar, você escolhe o modelo de dente que quer, ta- !

manho que deseja, a cor que prefere. E em uma hora sai pela rua,
I

todo sorridente. É perfeitamente adaptado, pois "diferente dos ou

tros processos revolucionários, não incomoda ninguém; é uma for

ma adaptável a qualquer feitio anatômico. (G. P.).

Agl'adecimento ao

Lioos . Clube
de Canoiobas
Através deste, enviamos a

gradecimentos a toda essa En

tídade.. que proporcionou a

nossos. alunos um ambiente

acolhedor, quando na entrega
de agasalhos e revistas, que
a DM. Dra. Zoé N. Seleme e

DM. Helena Maria C Símõea
fizeram na data de 26 do cor

rente. Foram atendidas tre ..

zentas (300) crianças, que uni
das ao, Corpo Docente da nesse
Casa de Ensino; entoam:

- Muito obrigado.
- Que Deus lhes recompense.
�.:Na oportunidade reiteràmos

protestos de estima, admira

ção e valorização.
Jucéia I. Penliado do Prado (Cod. 70})
j Responsável pI Direção

CASAMENTO

PASSARELA DA SOCIEDADE

sr' =a&F1Rmn====: srmm, f'

Consertos da lonas, rer orrnasfde móveis,

estofadas e estofamentos de carros em

geral,· é com

Edmundo Keiser
Rua Bernardo Olsen, 509 Canoinhas

SoaresDr.
/

MiDICO clrurgla lO traumatologia • ortou.dia

OOl:lsultório� já aberto.

Rua Caetano Costa � llOVO edifício da Casa Para Todos

Atendnaeuto: das 14 às�17_b8.! de segunda a sexta-feira

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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I
.
I

lelra
I

a Dr
Escreveu: rRANCISCO KR/SAN

Curso de 2.0 Grau aos

trancas e barrancos
Desde que iniciou o ano letivo de 1978, o curso

de 2.° Grau de nossa cidade, está funcionando em es
tado precário. A falta de professores é um dos prin
cipais fatores do mau funcionamento. A falta de um
DIretor que fiscalize 8S salas de aula e a falta de in
teresse e educação dos alunos. O Professor, hoje um,
amanhã outro, e assim por diante. Mas acredito que
o maior problema está nos alunos, que desde o iní
cio do curso não tiveram uma boa disciplina, não a

prenderam a respeitar 08 professores, e falou-se em

per um destacamento policial para guarnecer o esta
belecimento, os professores etc.. Talvez o maior fa
tor do mau funcionamento recáí sobre 08 pais, que
não souberam desde o início dar uma boa orientação
para seus filhos, que agora já estão jovens e acham
que' ninguém manda com eles.

Esperamos que tudo volte ao normal. Mas para
isso acontecer é preciso que comece tudo de novo.
Diretor que dê tudo de si em próí do 2.° Grau. Pro
fessores que Dão faltem às aulas e que não levem o
ensino em simples brincadeira. Alunos que respeitem
seus próprios companheiros e Professores e que se

jam primeiramente bem educados em casa. Isto não
'se estende a todos os alunos pois a maioria são ótí- .

mos, mas há alguns que estão bem encaixados no

ar.tigo acima... 88bem08 que não vivemos num país
de desordem, vivemos num país que quer ver o pro
gresso de tedos, por tsso todos somos responsáveis.

Quem sabe se Deus quizer, tudo irá melhorar.
Esperamos que bem logo nesta mesma coluna pode
remos elogiar o nosso curso de 2.° Grau que é tão
�neces8árl0 a nossos filhos. Poderemos elogiar alunos,
Professores e Diretor, e esperamos que isso aconteça
bem logo.

falecimento
Com a .avançada idade de 88 anos, veio 8, fale

cer dia 28 de maio a Senhora SOFIA VESOLOVSKI,
de tradicional Iamílta de Major Vieira.

.

A extinta era viúva do saudoso Alberto Veso
lovski, falecido há 19 anos. Deixou 00 luto fi filhos,
grande número de netos, bisneto-s e tataranetos.

Seu sepultamento ocorreu no dia seguinte no

cemitério Municipal com missa de corpo presente.
Este colunista que é neto da extinta agradece as ma

nifestações de pesar e convida para li missa de 7.°
dia que será celebrada hoje dia 3 de junho na Igre-

, [a Matriz de Major Vieira.

ariiuersários
Dia 28 de maio aniversariou o garotinho GIL

SON LUIZ GADOTTf, filho do casal Ercilla e Cláudio

Gadotti, residentes nesta cidade.
-,

Día 3J de maio aniversariou a senhora Geno
veva Muchaloskí, dileta esposa do nosso assinante
Sr. Carlos Muchaloskl, desta cidade.

Dia 1.° de junho aniversariou a garotinha Már
da Rodecz, filhinha de nosso assinante Sr. Osvaldo
Rodecz e sua esposa dona Maria Rodecz.

Também dia 1.° de junho aniversariou o jovem
ADEMAR SCHERMAK, residente em Rio do Sujo

Via 4 aniversaria a senhorita BEATRIZ MARON,
representante do FUNRURAL de nossa cidade.

'Também dia 4 aníversarte o jovem FRANCISCO
ALTAIR SCHlESSEL, funcionário da Prefeitura.

Luminosos e Placas de Acrílico

Molduras de qualidade para quadros
Artesanato em Acrílico e Vime

Espelhos

--=-=-LOJ'A REFLEXO==
------------.-

Praça Lauro Müller; 523 (ao lado da Ótica Confiança)
Canoinhas-SC Certificado Extraviado.

Serraria Industrial Brasileira
declara para os devidos fins
que extraviou o Certifi-cado
de Propriedad e do Ve ículo n.

o �"'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiliiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiliilliililiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili iIIiIl__---1iiiiiiiIiiIi1i

571578, marca Dodge-700, placa
YV-0126, cor vermelho, ano

1974, 196 HP, 08 cilindros,
chassis JO-166.98.

O mesmo fica sem efeito
por haver requerido 2a. via.

Atenção I
Aviso ao público e comér
cio em geral que não me

Iresponsabilizo por qualquer
venda fiado em meu nome.

NERY SARDA

AVISO
DOlVlJNGOS 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.

,

UNGER & elA. LTDA.
INDÚSTRIA - COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

Telef.: Escritório 23-1770. Loja 23-2014

25 1952/1977 25
Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elétricas, Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentação de earga, 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 - Porias simples e de correr, ja-

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

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA
DOS MOTORES (",iEG".

Completa seeçâo de vidros a preços diretos da fábrica.

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

em Geral.
/

Rua Des. «osta Carvalho, 41 e 44 ...._ UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

Representante em Oanoínhas: WALDEMAR KNVPPEL
Rua Major Vieira, 3ee _ Fone, 22-0336 -- Canoínhas - Santa Catarina

Bar, Restaurante e Churrascaria
"GA'LO DE OURO'1
fSPlto corrlio to�os os dias além das eS,lci.lidadas di IiSI

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).
Tódos!os:sábados, boite com iníciO à. 22 bora�.
Em breve estará servindo à La Carte com 35

.
pratos a SUl �lsp.sICII

Atende-se também pedidos de galinha. leitões, cabri
tos e carneiros assados e pratos especiais para festas
de:aniversário, casamento, etc.

Bar Restaurante e (horrascaril «GALO DE' OURO-
I .

BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - Agora loh .....a Dir�o

No Departamento de Veículos Osadls
\

de Miguel Procopiak COlDérc'io de
Veículos· Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

Marca
Cheoette
Corcel.:;
Opala 4 portas
T.L.

Ano
1974-
1975
1974
1974

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(UlOS LTDA.
Concessionário Deneral Motors do Brllll I. I.

Rua Major Vieira, 289

Canoinhas -'
. Santa Catarina

12 DE JUNHOj

Dia dos Namorados
PRESENTES QUE

�
AGRADAM

•

asa
Paula
Vldftl

Rua
Rua

Pefel!'a,
Ramos,

648
184

· .. . .
. ...

:.:<>:.:.
· .. . . .

. ...
.

.

.....
•••A- •• """"
•••v•••... " . . .. ....

31 anos a serviço da Comunidade

CGC 83..166.033/0001-33
l.pdação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 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 Pedr€> A. Grisa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
,

03 de Junho"'de 1978

"

Superintendência
Portaria Super

- I
.

o SUPERINTEDENTE DA SUPERINTEN
DÊNCIA NACIONAL DO ÁBASTECIMEN 1'0

.

(SUNAB), no uso das atribuições que lhe confere o
,

art. 1..0 do Decreto n .

o 60.450, de 13 de março de 1967,

CONSIDERANDO que a distribuição de ci
mento ainda necessita de diciplina interventiva para
o perfeito abastecimento da produção, de modo a pre
venir crises ou oscílações periódicas de excesso de o-

ferta ou procura;
.

CO�SIDERANDO que a fixação de preços
,

- máximos de venda do cimento através dá f6rmula
CLD se mantém corno a medida mais adequada para
regularizar o seu abastecimento limitando lucros cÁ

cessivos sem desestimular a produção e a distribuição;
. CONCIDERANDO, também, a necessidade

de se consolidar em um só ato interventivo as diver
sas Portarias baixadas concernentes à comercialtização
do cimento, ao lado de se adequar esse ato às atuais
condições de mercado,

,

RESOLVE:
Art. 1.0 - Instituir a aplicação da fórmula

. CLD para a fixação preço de venda do cimento tipo
, ,_"Fortland" e de cimento fabricado em alto forno, de
procedência nacional ou estrangeira, seja qual for a

forma da comercialízação .

'

Art. 2.°0 _ A fórmula CLD integra-se pelos
seguintes componentes:
I _ C - Custo de mercadorias;
II - L .L.-..;.. Margem percentual de lucro;
III -.- D _ Despesas.

'. Art. 3.° _ Na formação do preço de venda do
atacadista' e do varej ista, a fórmula CLD em relação
ao cimento de produção nacional conciste em:

I - Custo de Mercadoria:
-

a) Para o atacadista: o pref�o de fábrica FOB
aprovado pelo Concelho Interminísterial de Preços,
acrescido, se comprovado, do preço do transporte até
a praça de destino.

b) Para o varejista: o preço FOB, aprovado
pelo Concelho Interministerial de 'Preços quando ad
quírido da fábrica, e nos demais casos o preço de a

quisição definido nesta Portaria, ambos acrecidos, �e

comprovados, do preço de transporte até a praça de
destino.

.

II - Margem percentual de lucro: aplicada
sobre o total do inciso anterior:

.

I \

a) Do atacadista: até. 10% (dez por cento)
nas vendas ao varejista e até 20% (vinte por cento)
quando vender diretamente ao consumidor..

b) Do varejista: até 20'% (vinte por cento)
quando o faturamento for direto do fabricante e até
10%' (dez por cento) quando o cimento for adquirido
do atacadista..
III - Despesas: ao total resultante dos incisos I e II
será permitido acrescer, quando houver, as despesas
'de:

a) carreto da "mercadoria até o' estabelecí-'
mente do comerciante comprador ou consumidor,
quando comprova�o;

b) rCM, quando incidente.
Art. �.o - Para o atacadista e varejista, a

fórmula CLD em relação ao cimento importado do es-

trangeiro consiste em:
'

, I ..-. Custo d� mercadoria: representado pelo
preço CIF;

II - Margem percentual de lucro: calculada
sobre o valor do inciso anterior nas percentagens
constantes das alíneas do inciso II do art. 3:0;

III _. Despesas: ao total resultantes dos i11-

�s I e II serão acrecidas as despesas de:

a) direitos aduaneiros; .

b) taxas portuárias;
c) carreto da mercadoria até o estabeleci

mento do comerciante comprador ou consumidor,
quando comprovado; I

. d) impostos e seus adicionais' incidentes,
quando houver.

Art. 5.° _. A comercialização 'do cimento ím

portado do exterior só poderá ser efetuada pelo preço
de venda autorizado pela Delegacia Regional da.

. SUNAB, que o determinará ségundo análise da com

provação apresentada pelo importador, .nas termos do -

artigo anterior.
'

1.� -. Na emissão da nota fiscal, o vendedor, o
brigatoriamente, mencionará o número da autoriza

ção expedida pela Delegacia Regional da SUNAB em

'�l1ja jurisdição se localizar o seu estaba1e�imento.
2.0 - ,A venda do cimento importado sem a

,

ébte��ão da. autorização do preço a que se ref�re e
'

';.�p,�t�' ��. àrtii'@ sujeitará e veadeder à autuaçãe

Nacional do Abastecimento - SUNAB
Delegacia em Santa Catarina

de 10' de setembro de 19,71N. 38
-todo o território nacional, com exclusão da área deli

mitada através do Decreto-Lei n.? 288, de 28/2/196·7,
e legislação' suplementar (Area da Zona Franca de

Manaus).
.

Art. 18 - A presente Portaria entrará em vi

gor na data de sua publicação, revogadas a Resolução
n.? 271, de 31/3/66" 276 de 11/4/66, Portaria SUPER
n.os 1.137, de 17/10/1968, 1.210, de 25/10{1�68, 23 de

12./3/1969 e demais disposições em contrarlo.,
Glauco Carvalho
Superintendente

(

Publicado no D. O. U. de 11/10/71.

\
I ,

por infringência, da alínea "m" do art. 11 da Lei De

legada n .

o 4, de 26/9/1962, com a redação dada pelo
art. 5.° do Decreto-Lei n.? 422, de 20/1/1969.

3.° - Se o preço de venda não autorizado do
cimento importado for superior àquele resultante da

aplicação da fórmula CLD instituída nesta Portaria,
o vendedor, além de ser passível de autuação por in

fringir a alínea "a" do art. 1 t da Lei Delegada nº 4 de

26/9/1962, poderá sofrer interdição em seu estabeleci
mento, nos termos do art. 12 da mesma Lei, com a no

va redação, dada pelo art. 6 do Decreto-Lei n.? 422, de
2Q/l/1969.

Art. 6.° - Nas vendás diretas do produtor ao /

consumidor, o pr��o do produto será fixado pela apli
cação da CLD na qual:

I - C - corresponderá ao preço do fabri
cante aprovado pelo Conselho Interministerial de
Preços;

II - L - a margem percentual de até 10%
(dez por cento) do valor inciso anterior quando as

vendas se derem ao consumidor final e de até 8% (oi
to por cento) daquele quando as vendas se derem ao

cosumídor industrial;
.

III _ D - as despesas de frete,' avaria de 2�10
(dois por cento) calculada sobre o custo e -tributos in
cídentes,

Art. 7.<J _" Nas vendas do produtor ao ataca
dista ou varejista, não será permitido considerar ou
computar nenhuma margem percentual de lucro.

Art. 8.° - Nas transações entre produtores,
atacadistas, varejistas ou entre consumidores não se

rá permitido acrescer, considerar ou computar nenhu
ma margem de l'ucro.

Art. 9.° - Os produtores nacionais de cimen-
, ,

to tipo "Portland" ou fabricado em alto forno ficam
obrigados a apresentar às Delegadas Regionais da
SVNAB onde se acham localizadás as suas indústrias,
até o dia 10 de cada mês, um mapa mensal, em duas
vias, contendo:

.

,

a) quantidade de cimento produzido no mês
anterior;

b): estoque existente de "clíncker;:
c) distribuição da produção do mês anterior

pelos Estados, indicando o saldo em seu poder:
d) estoque eventual de cimento importado e

locais de armazenagem;
e)

.

estimativa de produção futura por trimes-

�re e para o ano em curso.
'

. Parágrafo Único - As fábricas que .se en

contram em fase de ampliação de produção efetiva
ou

'

p r o g r a m a d a deverão comunicar às De
legacias o prazo estipulado para início das novas 'ati-'
vídades, incluindo previsão de aumento' de produção,
no prazo de 45 dias a contar da publicação desta Por
taria.

. Art. 10 - Os importadores de cimento ficam
obrigados, dentro do prazo de cinco dias úteis após e

mitida a guia ou licença de importação do proputo, a
enviar à SUNAB, através de suas Delegacias Régio
nais, todos os elementos estabelecidos nas diversas fa ...

ses do processo importação como seja, quantidade,
data efetiva da encomenda no exterior, época aproxi
mada da chegada, portos de origem e de destino, pre
ço de aquisição da mercadoria' e valor do' frete.

Art. 11 - Para os efeitos desta Portaria são
considerados atacadistas as categorias de ditríbuidor,
importador, atacadista-importador, conta-própria,
consignatário e representante-consignatárío, sendo os

representantes equiparados às categorias dos repre...

sentados.
Art. 12 - Firmas varegístas, para os efeitos

desta Portaria, são aquelas que na comercialização
do cimento não excedam em suas vendas, por nota fis
cal, quantidades superiores a ,20 sacos ou 1.000 quilos .

para cada' comprador.
Art. 13 - São considerados consumidores in

dustriais, para efeito 'desta Portaria, as firmas que u

tilizam o cimento como matéria-prima de seus produ-
tos.

.

Art. 14 - Para os efeitos desta Portaria, fir
mas que não comercializam o cimento ou não elabo
ram produtos nos quais o cimento é empregado,
são consideradas cosumidorae finais.

Art. 15 - A SUNAB, para o controle do a
bastecimento do produto, poderá proibir a movimen
tação do cimento e estipular para quem, como e onde
deverá s�r vendido o produto, sempre que o interesse
público o exigir, para prevenir ou debelar crises n-.

distribu�;ão.' j-

Art. 1(5 � Os distrfbuidores _ varejistas fi�
eam obrigados a afixar o preço de venda do produte
em local visível e de fácil Ieitura, em letras de" pylo'
M.''n.05, 3 centímetros de tamanho.

Art. 17 - Esta Pertaria '*'" ap,ij�<ia tft

J

Prefeitura
.'

de Três
Municipal
Barras

LEI N.o 445 DE 19 DE MAIO DE 1978

Concede aumento ao funcionalismo público Muniet..
. pal, e dá outras providências.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Esta.do de Santa Catarina, no lISO d.
suas atribuições, faz saber que a Câ�ara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a segunde:
L E I:

Art. 1.0 -. Fica concedido aos Funcionários Pú
blicos do Município, um aumento de vencim�ntos Q�
origem de 40% '(quarenta por cento) a pa�IT de 1.
de maio de 1978, exceto para os cargos criados em

abril de 1978.

Art. 2.° - Fica elevado para Cr$ 80,00 (oit�nta
cruzeiros), o valor do salário farrnilia por dependente.

Art. 3.0 _ Fica fazendo parte integrante da

presente Lei, o Quadro de valores de padrões de ven

cimentos para os cargos de provimento Efetivo e co

missionados do Poder Executivo.

Art. 4.°' - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário.
'

I

Prefeitura Municipal de Três Barras (se)
19.05.1978

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo desta Prefeitura: na data su ..

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte;'.
PAULO ADJ\O FRANK _ Diretor Administrativo

Escala de valores de padrões de vencimentos dos car

gos de provimento efetivo - Anexo a Lei N.o 445
.

de 19.05.1978.
PE. 1.01 ..

'

..

PE. 1'.02 ..

P'E. 1. 03 '

, .

P�. 1.04 ..

PE. 1.05
PE. '1.06
PE. 1.07
PE. 1.08
PE. 1.09 ..

PE. 1.10 ..

,PE. 1.11 ..

PE. 1.12 ..

PE. 1.13 ..

PE. 1.14 ..

PE. 1.15
PE. 1.16
PE. 1.17
PE. 1.18
PE. 1.19
PE. 1.20

....

Cr$ 1.400,00
. Cr$ 1 : 540;00

g�l· -- "l :���:�g
Cr$ 1.960,00
Cr$

"

2.100,00
Cr$ 2 .. 240,00
c-s 2.520,00
Cr$ 2. 80a,HO
Cr$ 3.080,00
c-s 3.360,00
Cr$ 3.640,00
Cr$ 3.920,00
c-s 4.200,00.
Cr$ 4.620,00
Cr$ 5.040,00
Cr$ 5.460,00:
c-s � .880,00
Cr$ 6.300,00
Cr$ 7.009,00

, .

.
"

. ,

Escala dos valores de nadrões de vencimento .dos çar..

gos comissionados do Executivo - Anexo Lei N.Q 445
de 19.05.1978.

pC. 101.... .. . .. ' .. ", Cr$ 2.000,00
PC. 102 ., .. .. .. ...... Cr! 2.eOO,OO
PC. 103 , .. , Cr$ 4.000,00
PC. 104., , .. .. .. Crt; 5.000,00
PC. 105. .. .. .. .. .. .. Cr$ 7.000,00
ODILON PAZDA - Preteíto Municipal

PAULO AnAO FRANK -. Diretor Admínístrattse

Você já pensou em

ser sócio contribuinte
da APAE de Canoinhas?
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xxx
. "

O sr. Rimon Selerne abriu
nova filial da Casá. Para Todos}
em edifício recém-construído,
a rua Caetano Costa.

xxx

.
Os responsáveis pela firma

Lápis .Iohann Faber estiveram
em nossa cidade na tarde de CAIU COMO UM PATO
3.° feirya última, em contato com Nos Estados Unidos um indignado cidadão levou um livt'C>,
o Prefeito Municipal, escolhen-'

a uma editora, acusando-a da falta de seriedade. A propaganda a.�
do o 'imóvel necessário para a nunciara alguns dC4S capítulos do lâvro: "Algumas Moças .Sabem
construção de uma nova fábri- Como Se Faz", "Desde Que Eva Comeu a Maçã", e "Iscas Para SQ1�
ca, .ern nossa cidade, sendo que teirão." O livro, ao contrario do que o anúncio fazia pensar, tratava
o acerto final deverá ocorrer

.
de assuntos culinários:

.

até o dia 15..

Ix x x ENTRE ASPAS

O bancário kmaury Isphair
e esposa Geny Maria, 10 anos de
casado, aproveitaram o último
fim de semana e estiveram em

Braço do Norte, sul do Estado
. . ,

em visita a familiares.
xxx

O Vereador sr. Guilherme
Prust deu um giro pelo sudoeste

,

do Paraná, visitando também o

� �.' � Paraguai.
V'

.

,� xxx

.Cartaz do Ci ne 'J u b i'l eu '

Todas as atenções agora
����������������������_.��� voliadas para a Argentina em

mais um campeonato
.

mundial
de futebol, onde o Brasil é o

grande Iavortto .

Três Barras «em nova dimensão»
----), PAULO FRANK

A Fogueira vai arder hoj e à no
í

te I na Escola Bás
í

ca

General Osório. É a fogueira de São João. É claro
�ue esta. fogueira será cercada de toda a' segurança. É,
fogueira de festa. E vai ter mais: quentão, pipoca,
pinhão, pastéis, doces, etc. Às 19 boras é para todos
estarem lã. Não percam. A diversão é pá�a todos ..

. .;_ Segundo fontes fidedignas, nosso município poder-á
ser finallllénte ligado' à rede «DDD» de telefones.

Oxali, esta esperança se concretize com urgência. Se a

notícia é alviçareira, a realidade de podermos contar

�om o «DDD» será ce�tamente um marco histórico emnos

sa cidade.
\

- 0- Prefei to Od,ilon Pazda procurado pelo Di retor do
Curso 'de Análises Químicas, Professor Tadeu Kurp

í

e l .

foi informado da pr-cb l emâ t
í

ca que está causando a fal
ta de instalações para a montagem do Laboratório de

Quimica gentilmente doado pela Rigesa - Celulose, Pa
pel e Embalagens Ltda., para o r e fer ido Curso. Na 0-

portullidade. foi esclaracido também, que apesar de pro
messas, até a&ora a Secretaria de Educação não provi
.deno

í

ou nada a respei to. Desde o inicio do Curso.: as
aulas práticas de química vem sendo efetuadas nos La
bora tÓf ios da Rigesa. Agora porém j á é hora' de '. ser

montad� o Laborat6rio pró�rio. Assim sendo e para qu�
seja solucionado de, vez o problema, o Di�etor solici
tou a co í.abor-açãc da Prefai tura Municipal para que es

ta dôe as instaiaçõelil necessár ias. que o.ompreende 5
Ilesa. com -p

í

as di) aço inox, instalação de água corren

te $ ee�0to e outras peças oomplementares. O Prefeito
Odilon Pazda se d1'epôs a colaborar Gl tudo fará para
que seja procedida a citada instalação.
- Ve�. causando desconcerto' entre a -população , a não

.autg,riz,açãc) o,ficial para funcionamento �da.j Escola.
e'sica anexa ao ColégiO Estadual Colombo Machado Sal-

, -1819.' Estránha -.e o 'fato especialmente porque quando
da visi ta do Excfil�entíssimo Se c r e t ár-Lo de tEducação,
Protes.or Mario César de Moraes, o mesmo] havia prome�
tido perante .todos que alí compareceram que j� em,1978
rod.r�amo.ver funcionando a Escola Bãsic�, pois pes
soalmente ,se empenharia. para que o Conselho Estadual
de 'Edu'cação autor izasse sua LmpLan t ação naquele esta
belecimento. Já são decorridos oito meses de sua visi
ta e'· ainda' não fOl aprovada a instalação do re fer ido
�ufso. As matrículas de 1978 já foram feitas em funóão

. I

da, promessa de cr
í

a cão da Escola Básica. O Corpo Do-,
cent e foi formado e j a se acha em funcionanento var ias
s'rieS de la. a 5a. do I.o Grau. Após telegrama e cor

respondência sobre o assunto, a criação da Escola Ba
s
í

ca de 5a. série em diante só sera criada se o municí
pio ace

í

ta r firmar Convênio com a Secretaria de Educa

ção, ficando o pagamento do Corpo Docente a cargo da
Prefeitura Municipal. Estranhamos o fato de que o mu

nici�io deva'arcar'com mai� esta despes'. Trªs Barras

�oje com aprOXimadamente 15.000 habitantes, possui a
J!)enálJ uma Escola Bas

í

ca para a tender toda uma populaçã o

de no mínimo 800 cr tanças q,9 10 a 14 anos carentes de

ensino. E o que, é mais desconsertante é que 'I'r ê s Barras

participa com uma renda mensal de aproximadamente Cr$
5.000.000,00 de rCM par a o Estado, recebendo 'apenas
como retorno deste reM a quantia de Cr$ 600.000,ÇlO
(pOUC_o mais de 10% do total que arrecada) . Apesar destes
fatores, a fra fei tura Municipal t e r a.que arcar com mais
uma despesa de aproximadamente Cr$ 40.�OO,OO, mensais para
poder finalmente conseguir a criação de mais uma Escola Básica
8'r."•• · de Convênio.

Hoie ,às 2fJ)30' horas, sensacional proglama duPlo:
i» -filme: '.05 DESTEMIDOS DOBERMANS·
'-2.8 'filme: «OS BRUTOS 'TAMBÊM AMAM»

Âmanhã às 14;horas, em'[maiinê
«OS DESTEltllDOS DOBERMANS•• colorido

-\
Amanhã, e� duas sessões, às-19,30 e 21,30 horas

'A monumental :aventura, que _! explode com a :tária
40s' homens]. _ . das mulheres ... do rugir dos canhões.

'·'OS CAIvHOES DE SAN SEBAST1AN· • �c(Jlorido
com Anthony . Quinn e iCharles Bronson

. ,

iE�te=tiÚne _,repri$a",,2a. 'e 3a. teira às 20,30 horas

.

4Í1. e 5a. feira, às 20,30 horas

.KUNG-FÚ CO�VTR A AS BONECAS·�<. colorido

Atenção: colabore com o seu cinema, ap» esente a sua

� carteir(Fde estudante 1978 ou identidade militar. JJ

Notas
Esparsas

. Já em F'lorianópolís os De

legados da AREN.A à convenção
do partido a realizar-se amanha,
Prefeito Therézío Netto, advoga
do dr. Saulo Carvalho e empre
sário Miguel Fontes Procopíak .

xxx

Foi festej ado em Florianó
polis as Bodas de Ouro de feliz
consórcio do casal, José Nativi
dade Valente e esposa Cecilia
S. Valente.

xxx

Esteve em' nossa cidade vf..

sitando familiares o sr. Italo

Ignacio . Bastos, alto funcioná
rio da Delegacia da Receita Fe-
deral em Joaçaba .

.

xxx

O sr. Nivaldo' Almeida
mostrou também aqui a sua ca

tegoria e foi grande campeão,
domingo último, no Torneio de

Tiro, promoção do Clube de Ca

ça de Pesca Major Vieira.
xxx

Decio Rocha e Eraldo Car
valho' estiveram em Camboriú
no último fim de semana, indo e

;í retornando de avião.
xxx

o. sr. Adelio Soares, de Tu
barão, veio conhecer a nossa ci
dade e visitar o seu filho, -dr.
Dalmo BatiJsta Soares, agora cli
nicando em nosso município e

região.

Agradecimento '.

Industria e Comércio Ir.
mãos Zugmàn S.A., AGRA
DECEM a colaboração da
comunidade canoínhense no
combate ao incêndio ocorrtdc
em nossas instalações no dia
24- de maio de 1978 .

Outrossim, solícítamos as
pesssoas e entidades que in
correram em gastes ou pre
juizos na debelação do sinis
tre, que entrem em contacto
conosco pelo telefone 22-0181.

A DIRETORIA

..........__..�........ .... .........a-:�......__........__..�

POLIVESTo leva A

voce
....

a universidade.
Garanta sua vaga

Matrículas a partir �e lO/junho, no horário comercial, à R. Vidal Ramos, 663, 1.0 and.

I '

03�06-78
N.O ,1473
A no" xxxTi

BAZAR
SESSÃO DO RISO

_ Então, tu ainda te queixas de dor de dentes?
_ É verdade. Não deixam de doer.

.

_ Se fossem meus j á os teria arrancado.
_ Também eu, se fossem teus.

.

EM DIA COM A CU�TURA .

Redação lapidar de um aluno de quarta série do, 1.6 Grau

de um complexo escolar de Três Barras, de.nomina�o Grupo Esco
lar Frei Menandro Kamps. Prova como VéU o ensmo no 'Estado,
(Texto sem cortes ou correções.)

Título: MINHA FAMíLIA

Minha família é uma família pois nos somo urna família,
unidas la em casa nos somo em 9 pessoas. Nós vivemos muito ale..

gre vivemo muitos felizes. Nós não somos muito rico po�s somo...po
bres. Minha mâe e meu pai' são do mesmo tamanho minha mae e

gorda e.meu pai é magro minha' mãe pesa secenta e seis quilos 'e

meu pai quarenta e sete kilos.

Obs: na próxima coluna estaremos trazendo outro brfthan..

'te desses.

AS EXPLICA:Ç'ÕES 'QUE ALGUÉM PRECISA ME EXPLICAB

Eleição: Não há a menor difilculdade. O senhor verifica

qual é a sua junta e sua zona, vai até lá, �panha a ficha,entra na �i..
la, espera chamar o seu n.", apanha a cédula e o env�lope da mao

do a cédula basta botar uma cruz. ou um! traço em dOIS nomes pa-
, .

ra senador, uma cruz ou um traço em um dos. nomes para vice-go-
vernador e o nome, o número e \a legenda, do candidato para depu
tado federal fazendo o mesmo no último quadrado para deputado
estadual. Depois do que o senhor cola as bordas de, sua cédula, sai
da cabina indevassáevel põe a cédula na urna, cumprimenta o me ..

sário e vai embora. (Millor Fernandes)
Obs: Bons tempos aqueles das livr.es eleições!!!

004 - B. C. LUCE: Não' existem situações desesperadas.
Existem apenas pessoas que se desesperam diante de certas situa
ceies.
"

005 - ANôNIMO: Dizer que a arte e a evolução são ímo
rais, é álibi dos impotentes.

\ 006 - PENSAMENTO OIUENTAL: O destino é uma

porta da qual podem entrar a boa ou a má sorte. Mas dessa porta
tu tens a chave.

. LEGENDA JORNALíSTICA

(de uma caricatura do jornal The Cristian Science Mo ..

'

nitor}. Um chefe de departamento a outro, ao sair do gabinete do

presidente da companhia: "Ele chama isso de "delegar poderes"
-. "eu lhe chamo" "passar adiante o abacaxi".

' ,

FECHO

Sobre a humanidade deveria chover pingos de amor.' Se
chovesse chuva de amor haveria de fato mais diálogo ..Os namora

dos conversariam mais e não apenas estariam lado a lado. A cora

gem de dialogar sào poucos que tem. Pergunta em vão: "Dialoga
rei com quem não s'àbe?" Talvez. 'O diálogo abre, aproxima. Uma
conversa cheia de verdades fáz a alma transparente. Um, pode ver,

- sentir e se aproximar do outro. Qualquer um pode, ser dOIS ou mais.

Encontram-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, Edifíeie
do Forum, para serem protestados os seguintes títulos:

DP N.? PS-2765's - vencimento: 13.04.78 .- valor Cr$ .. '

'ilO;OO· (Setecentos e dez cruzeiros), emitida por Comercial Pedras-
sani c/VICTOR RAMOS.

'

NP N.? 04 - vencimento: 02.05.78 - valor-Crê 1.000,00
(Hum mil c'ruzeiros)" credor: Fabiano, Vialevski - devedor: JOA�
QUIM JOSÉ KRAUS .

. .

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsá
veis, pelo presente os intimo, para no prazo d� três (03) dias;.;t'
contar da publicação deste Jornal "Correio do Norte", virem pagar
os mencionados, títulos ou darem as razões porque não o fazem �

ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida esta intimação @)SR®,' .

tifico dos competentes protestos. .'
':

Canoinhas, 1.0 de junho de 1.978.

PAULÀ 'S. CARVALHO - Oficial de Pretestes
.

-
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