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minhaJorge: liA
preparada para o

FLORIANóPOLIS - No primeiro discurso de
candidato, após a homologação do seu nome pela con

venção realizada domingo Jorge Konder Bornhausen
agradeceu aos convencionais e já manifestou interesse

.

em desenvolver a vocação agrícola do Estado Catarí-
nense

I
e a economia, de um modo geral.
A íntegra do discurso é a seguinte:
Meus companheiros:
Recebo as vestes talares de candidato a Gover

nador do Estado de Santa Catarina pelo nosso parti
do, a Aliança Renovadora Nacional, no momento o

mais alto da minha vida pública.
.

A maciça votação recebida dos senhores con

vencionais, confirmando, livremente, a indicação que,
com muito. honra, recebi do eminente presidente Gei
sel e. 0.2 ::::.-_; futuro sucessor General João Baptista'
Figueiredo, veio firmar a validade do trabalho de
participação que empreendemos junto às nossas bases
partidárias e a satisfação dos companheiros pelas me

didas de conciliação que nos perrriitiram chegar ao

congraçamento e à harmonia em nossa agremiação.
À alegria, à honra e à confiança de ver meu

nome, juntamente com o do eminente companheiro
Henrique Córdova, consagrado pela Arena catarinen
se para apreciação do Colégio Eleitoral, no .próximo
dia 1.'0 de setembro segue-se, naturalmente, a senti
mento da mais alta responsabilidade, de no futuro, vir
a dirigir os destinos de Santa Catarina e agora a lide
rar, com outros expressivos companheiros de partido
o atual Governador Antônio Carlos Konder Reis e o

presidente' Lenoir Vargas Ferreira, a marcha para
que possamos alcançar uma expressiva vitória no

pleito democrático de 15 de novembro.

Para a campanha, levaremos a todos os muni
cípios catarinenscs a nossa mensagem, expressando
a confiança na Arena como partido politico, desejan
do sua permanência e fortalecimento pelo muito que
tem, por seus componentes, servindo ao Estado e à Pá
tria, que dela esperamos a manutenção do sentimen
to nobre de amor a Santa atarina, que em momento

histórico, reuniu ilustres políticos, até então adversá
rios, dentro da .agremiaçâo que se criava, voltados pa
ra a nova realidade brasileira instituída pela revolu
ção de' março de 1964 ..

Ao povo, mostraremos a Arena como ela é 0-
partido do diálogo e das reformas, que deseja o apri
moramento democrático; que, pelo voto de seus par
lamentares no Congresso Nacional, haverá de substi
tuir, na hora certa, os instrumentos excepcionais, en
contrando feição jurídica às nossas necessidades de
desenvolvimento e segurança, sem permitir que os

contestadores e desajustados, por atos que firam as

tradições brasileiras, possam fazer o país mergulhar
no caos ou na baderna, caminho infeliz de qualquer
tipo de totalitarismo.

'

A Arena, fiel aos seus postulados, pregará so

luções brasileiras para os brasileiros, com abertura
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de maiores oportunidades para todos, na busca' in
tensiva de. ':,ma melhor distribuição de riquezas, com
a persegurçao permanente à conquista de uma de
mocracia, que possa defender a si �esma e que des
vinculada de cópias ou figurinos, seja a mais 'apro
priada à extensão continental de nossa pátria e que
se ajuste às caras, tradições cristãs de seus' filhos.

C0'm o saldo administrativo das conquistas re

volucionários, realçando tudo o que foi e está sendo
feito pelo governo, de trabalho e honradez, deste nos

so extr.aordinário companheiro, Antônio Carlos Kon
der Reis, iremos, de cabeça erguida, às praças públi
cas pedir o voto para os nossos candidatos, afirmando
que estamos preparados para realizar uma futura ad
ministração que há de mostrar, de Santa Catarina pa
"a o Brasil, que a minha moça geração está apta e

preparada para o exercício do poder.
Iremos procurar tantos quantos possamos' con

tatar, neste período que nos separa de 15 de' novem
bro, para que a nossa 'mensagem possa chegar bem
perto do generoso coração da gente catarinense, jun
tando as nossas mãos às das professoras, dos estudan
tes, dos agricultores, dos funcionários públicos, dos
profissionais liberais, dos comerciários, dos empresá
rios de todos, enfim, que serão os nossos parceiros dos
diversos segmentos sociais.

Pediremos o voto dos catarfnenses'para o bem
de Santa Catarina... Queremos contribuir com a

maior parcela possível de companheiros para apoiar,
no Congresso Nacional o futuro presidente, para que
dele possamos solicitar com veemência, não só maior
soma de recursos e a .inclusão de Santa Catarina na

área d,e siderurgia, mas também, o aproveitamento
do maior número possível de arenistas catarinenses na

alta administração federal.

Queremos apoio dos eleitores para que, com

uma maioria expressiva na Assembléia Legislativa,
nosso futuro governador possa acompanhar e corres

ponder aos legítimos interesses do povo da nossa ter-
ra.

Nós confiamos no valor de nossos candidatos.
Sabemos que Aroldo Carvalho e Wilmar Dallanhol
- Wilmar Dallanhol e Aroldo Carvalho por tudo que
já produziram por Santa Catarina, na administração
e no Legislativo, irão, com seus ilustres companheiros
de chapa, Edson Gaidzinski e Marcos Vándresen, asse
gurar a vitória, conquistando mais uma cadeira para
a Arena na Câmara Alta.

.

A qualidade dos componentes de nossas cha
pas, aprovadas para concorrerem à Câmara Federal e
à Assembléia Legislativa, é o, 'penhor seguro de um

resultado eleitoral consagrador.
-

De minha parte, darei todo o meu esforço para
realizarmos uma grande j ornada cívica, lutando com

bravura e respeito, procurando elevar sempre o con

ceito da classe política junto ao povo e atentando,

(continua na 3a. página)

Novos recursos para educecãe
.

.,
seem

FPOLIS. - Novos recursos

foram liberados pelo secretário
Mário César' Moraes da Educa

ção e Cultura,' visando à conti
nuidade e conclusão de varias

obras que estão sendo executa
das pela sua pasta. A verba, no
valor de Cr$ 26.850.000,00 é ori
unda do Fundo de Assistência
ao Desenvolvimento Social
(FAS) e beneficia as seguintes
obras:

Brusque - Cr$ 900.000,00
.para a construção do "Campus
Universitário da Fundação Edu
cacional de Brusque; Jaraguá do
Sul -- Cr$ 500.000,00 para cons

trução do Campus Universitário.

da Fundação Educacional da Re- Cr$ 3:000.000,00 para construção
gião de Jaraguá; Rio do Sul da Fundação do Ensino do. Pólo

Cr$ 1.050.000,00, para construção Geo-Econômico de .Itajaí; Ca

da Fundação Educacional do AL noinhas Cr$ 300.000,00, para
to Vale do Itajaí;: Criciúma construção da Fundação Educa

Cr$ 800.000,00 'para constru- cional do Planalto Norte Catari

ção da Fundação Universitária nense; Chapecó Cr$ 800.000,00,
de Cricíúma; Joinville Cr$ para construção. da Fundação
6.000,00 para construção Educacional do Desenvolvimen-
da Fundacão Educacional de d O V $"

. to. o este; ideira - Cr ....
Santa Catarina; FLorianópolis 400.000,00, para construção da

Cr$ 12.500.000,00 para constru- Fundação Educacional Empre
ção da Fundação· Educacional sarial do Rio do Peixe; Mafra
de Santa �àtarina'.

/

Cr$ 600.000,00 para construção
Foram liberadas, ainda ver- da Fundação Educacional do

bas para ,Itaj aí, no valor de I Norte Catarinense.

, • I
. I

erezlo e o ensino
O Prefeito Therézio Netto, em

toda sua vida pública, sempre
prestigiou o ensino, sua grande
preocupajâo. Na sua primeira
gestão e na atual, praticamente
duplicou' as escolas no municí

pio, criando. também o. primeiro
grupo municipal. Nào só atende
a rede escolar, como assiste,
dentro do. possivel, alguns pro
blemas da rede estadual, inclu
sive buscando. soluções nas-este
ras competentes, em Florianó

polis. Eis um registro de agrade
cimento, a respeito:
Exmo. Senhor

Benedito. Therézio de Carvalho
Netto.
NESTA

Canoinhas,
em 24 de maio de 1978.
Of. N.o SEE - 8a UCRE/ 08 SLE/
n.? 00151/78

Prezado Senhor

E para nós motivo de orgulho
e satisfação merecermos tanta

gentileza e apoio ,de Vossa Edi
lidade.

Sinceramente, toda a compo
sição da SLEo 08, diretores, pro
fessores. e funcionários, . ficam
lhe devedores de gratidão e re

conhecimento pela instalação do

aparelho telefônico n.? 22-0659,.
em nossa repartição.
-Senhor prefeito, Vosso des

prendimento e interesse pela e-

ducação dos canoinhenses são
dignos de louvor.

Tornamos a agradecer em no.:.

me da SLE 08, ficando a aguar
dar Vossa visita em nossas no

vas instalações.
Na oportunidade, renovamos

protestos de consideração e a

preço, colocando-nos ao Vosso
inteiro dispor.

, Cordialmente

Juci R. Seleme - SLE 08

Aroldo
atendido

relvlndica e é
-

,

pelo governador

vas do Estado;
- Eleição da Rainha das

Cooperativas do Estádo;
- Desfile de máquinas a

,

grícolas pela cidade, com
, distribuição de prêmios;

H6menagem ao Colono;

dá ciência de que, em 18/11/77,
foi pago ao Hospital Santa Cruz,
de CANOINHAS, o auxílio no

valor de Cr$ 100:000;00 (cem mil

cruzeiros) e que· deverá ser

transferido nos próximos dias
outra parcela no valor de Cr$ ..
200.000,00 (duzentos. mdl cruzei-
ros).

.

Valho-me do ensejo para rei
terar-lhe os meus protestos de
estima e apr-eço.

Atenciosamente
\

Of. GG n.? 2618/SP/78
_.Excelentíssimo Senhor
Deputado Federal AROLDO
CARVALHO
Câmara dos Deputados
BRASÍILIA - DF

Assunto: Comunicação
Data: 29/05/78
Prezado Deputado
Em aditamento ao meu of.

GG n.? 2.342/SPG/78, tenho a

satisfação de comunicar-lhe que
'

o Exmo. Sr. Dr. Eduardo Cordei
ro dos Santos Neto, Secretário.
da Saúde e Promoção Social, me

Antônio Carlos Konder Reis
Governador do Estado

Comunicação aos
\ . .

criadores de suínos
a entrada no Estado de Sui
nos sem a testados de Sani
dade'

3.° - Não p9rmitir a en

trada em suas pr op r í

sdade s
de veículos ou caminhões,
que tenham t r ans

í

tado pelo
Est ado do Rio de Janei r o ,

4.0 - Deverão vacinar i
mediatamente todo o rebanho.
ainda n�o vacinado contr�
a peste suina,

5. o
- Estas medidas vi

sam única eexclusivamente,
prot�ger o �ebanho suinos
que hoj e é uma grande fonte
da economia regional.

o FRIGORIFICO CANOINHAS
SIA .• ader indo à preoupa
ção das AutQridades Sani
t

á

r ias do Município, Esta
do e de' País" tendo em vis
ta a si tuação de, emergên
cia sanitária dsv í

do aos

FOCOS DE PESTE SUINA AFRI,
CANA que surgiu no Estado
do Rio de Janeiro.

AVISA:

1. o
- Deverão os cr iado

r�s avisar às autoridades
ou ao próprio Frigorifico
da eventuais subtos de Pe a-:
te Suina Clássica,
2.0 - Atender aos apelos

das autor idades evi tando

6a. FESTA DO
Três Barras, Major Viéi�a
e Irineópolis a maior FES

\ TA DO COLONO, já realizada
na região nos dias 22 e 23

de julho de 1978.

I '

Cooperativa que já oferta-
ram 27 bois para a churras·
cada do �dia.

A COOPERATIVA AGRO-PE
CUARIA DE CANOINHAS LTDA. ,

acredi tando na AGRICULTURA
DA REGIÃO, promoverá com a

colaboração do Sindica to
RUral de Canoinhas, Secre-,
taria da Agricultura, EM·
BRAPA, AcarescdeCanoinhas
e Pre f'e í turas de Cano Lnha.s ,

A garantia do sucesso é

a colaboração expontânea
dos Cooperados e amigos da

- Torneio de Futebol de
Salão entre as Cooperati-

Entre outras atividades
haverá:

COLONO
- Homenagem à Fede�ação

das Cooperativas Agrope
cuáreas de Santa Catarina
(FECOAGRO) em seu 3. o ani

ver�ário de fundação.

Já confirmaram presença
aos festejos (20) �ints
cooperativas do Estado.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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III
"

COnCllfSO
-,

Nacional de

Monografias sobre a

déncia e A, ssisténcia
Previ
Social

Instruções
1. o III Concurso Nacional de Monografias sobre a Previdência

e Assistência Social destina-se a estudantes universitários ma

triculados em qualquer curso superior, sem vínculo funcional
com a Previdência e Assistência Social.

2. Inscrições:
.

De 1.0 de junho a 30 de novembro, mediante entrega ou en

vio pelo correio dos trabalhos à Coordenadoria de Comunica
ção .Social - MPAS, rua Pedro Lessa, 36 r: 12.° andar - RJ
ou SAS - Bloco N - 9.° andar -- DF.

3. Os concorrentes devem apresentar as monografias contendo
no mínimo dez e máximo de 20 laudas, tamanho ofício, datilo
grafadas em três vias, esp�;o dois, exceto as relativas à biblio
grafia e anexos.

4. Aos trabalhos poderão ser anexados gráficos, transparências,
fotografias ou outra forma gráfica que dê melhor compreen
são ao texto.

5.- A identificação dos trabalhos deverá ser feita pelo título e

por pseudônimos, acompanhada de envelope lacrado com no
me do autor, endereço' residencial, título da monografia, Fa
culdade e cursos freqüentados.

6. Temário:
6.1 - Seguros Sociais: planos de benefícios para a popula

, ção urbana e rural; seguro de acidentes do trabalho;
reabilitação profissional.

6.2 - Assistência Médica; suas diversas modalidades - am

bulatprial, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

6.3 ....... Política de Assistência Social: plano de alimentação
complementar, assistência materno-infantil à popula
ção carente, assistência aos idosos e aos excepcionais.

6.4 - Política nacional do bem-estar do menor. Seus aspec-
tos básicos.

.

(>. 5 -"Contribuição da Central de Medicamentos para o de
senvolvimento da tecnologia nacional na fabricação de
insumos farmacêuticos.

6.6 ,- Administração financeira e patrimonial da Previdên- "

.

cia e Assistência Social.

6. 7 - O papel da computação eletrônica na administração
da Previdência e Assistência Social:

7. No julgamento serão principalmente considerados a observa-
ção direta dos fatos, pesquisas, bibliografia especializada e fi-

f'
delidade aos temos propostos.

8. Prêmios:
'

1.0 lugar - Cr$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros);
2.° lugar - Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros) ;
3.0 lugar - Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) ;
4.° lugar - Cr$ 15.000,00 (quinze mil, cruzeiros);
5.° lugar - c-s 15.000,00 (quinze mil cruzeírosj.
6.° lugar � Cr$ 10.000,00 (dez mal cruzieros).

9. Poderão ser publicadas as seis monografias premiadas, fican
do" as demais à disposição dos autores! por um. prazo máximo
de dois meses.

10. O não cumprimento das normas previstas implica na descl.as-
sificaçào da Monografia para o Concurso.

Brasdlia, 16 de março de_1978
Coordenadoria de 'Comunicação Social

Abastecimento - (S UNA B )
64' de 05-10-77fi.. .,

Superintendência Nacional do
Portaria Super

o SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊCIA NACIO
NAL DO ABASTECIMENTO -

SUNAB, no uso de suas atribui-
"t;ões legais,

Considerando a decisão" do
Conselho Nacional do Abasteci
mento - CONAB, de 05 out. 77,

RESOLVE:

Art. l.? - O empacotador de ar
roz é obrigado a imprimir ou a

carimbar com tinta indelével,
" nos sacos de 1 (um), dois, e cin

"co Kg, o seu nome, a marca do

produto, sua classe ou sub-clas
se e o tipo.
Parágrafo Único - Na venda

do arroz a que _se refere este ar

tigo, o varejista é obrigado a e

tiquetar na respectiva embala
gem, o preço de venda ao con-

sumidor. )

Art. 2.° ,- O varejista de ar

roz vendido a granel ou em con

chas é obrigado a afixar junto
ao produto exposto à venda em

lugar visível e de fácil leitura,
a indicação da classe ou sub
classe, tipo e respectivo preço
de venda em' caracteres de, no
mínimo, 2 (dois) centímetros de
altura.

Art. 3.° - Na comercialização
de arroz entre empacotador ou

distribuidor e o varejista, bem
como na do arroz a granel em
saco de 60 (sessenta) Kg, deve
rá constar na nota fiscal: emiti
da a respectiva classificação do
produto.

'

Art. 4.° - verificação da ti
pífícação do arroz, a grarrel ou
empacotado, no que diz respei
to aos percentuais máximos de
quebrados e defeitos tolerados
nos tipos das classes e sub-elas-

--.-----------------------

CERTIFICADO
EXTRAVIADO

O Sr. João Florindo Schadeck,
torna público para o fim de re

querer a segunda via; que extra
viou o certificado de seu veícu
lo marca Jeep, cor amarelo, ano
de fabricação 1960, chassis
5224010700.

Este documento torna-se sem
efeito por ter sido requerido a

2.avia, junto ao orgão competen
te.

Papanduva, 2 de junho de 1978.
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ses estabelecidas nas Portarias
n.? 680, de 19 set. 75, do Minis

tro de Estado da Agricultura, se
rá realizada pela fiscalização do

Departamento NacionaI. d� Se:;.
viços de ComercIahzaçao
( D N Se) daquele Ministér.io,
com a colaboração da Superin
tendência Nacional do Abaste
cimento - SUNAB, para aferi

ção e competente emissão de Lau
do Técnico.

Art. 5.° - O descumprirnento
do disposto nesta Portaria su-

j eitará os i:r:frat.ores às sançõe�
previstas na LeI Delegada n.

4 de 26 set. 62 e demais comina

.ções legais cabíveis,

Art. 6.° - A presente Portaria
entrará em vigor na data de sua

publicação no DOU, revogadas
a Portaria SUPER n.? 22, de 04
abro 77 e demais disposições em

contrário.

José Mesquita Santos

Superintendente Substituto

Publicada no DOU de 07/10/77.

"-

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

Espeto corrido todos os dias além das espe�ialidades 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 sábados, boite com início às 22 horas.

Em breve estará servindo à La Carte com 35 pratos a sua

disposição'
Atende-se também pedidos de galinhas, leitões, cabritos € car

neiros assados e pratos especiais para festas de aniversário,
casamento, etc.

BAR, RESTAURANTE E CHURRASCARIA
,

"GALO DE OURO"

BAIRRO SÃO CRISTóVÃO - Agora sob nova Direção

.- Luminosos e Placas de Acrílico

_ Molduras de qualidade para quadros
_ Artesanato em Acrílico e Vi111e

_' Espelhos

==LOJA REFLEXO=�
Praça Lauro Müller, 522 (ao lado da ótica Confiança)

Canoinhas - SC

===="--==-=-================o=::==_,_.",�

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

Dra. Zoé Walkyrla Nativid�de Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -
- ClC 005589159/DEP -

L línica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria _

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

DR� ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA ..

CONSULTóRIO: Rua 12 'de Setembro - esquina CG111 travessa
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -
_ _ I
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CGC 83.166.033/0001-33
,

��f'dação, 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: Esrneraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank
Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon
Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa
� 31 anos a serviço da Comunidade

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



TRES BARRAS «em nova
.

Paulo Adão FranJk

Entrega de Certificado de Isenção Militar

TeI7;a feira pp. em ato solene, sob o co
mando do Senhor. Capitão Osvaldo Conrado
Narloch _' Delegado da 16.a Delegacia do Ser
viço Mil.itar de Canoínhas, fOI procedida a en

trega de setenta Certificados de Isenção do Ser
viço Militar aos jovens tresbarrenses, Participa
ram da entrega as autoridades locais, funcioná
rios, professoras, estudantes e o povo em geral.
A guarda à Bandeira Nacional foi prestada pelo
Corpo da Guarda do Campo de Instrução Mare
chal Hermes, sob o comando do Senhor Tenen
te Divino Garibaldi, A apresentação esteve im
pecável, merecendo elogios de todos os' presen
tes.. Como parte das: solenidades o Chefe do Po
der ExecutivO' - Prefeito Municipal Odilon
Pazda, prestou "juramento à Bandeira", seguin
do-se depois o "juramento" dos jovens dispensa
dos, que passam. a integrar as "forças da reser
va" da segurança de nossa Pátria.

, '

Prosseguindo, ouviram-se as palavras do
Senhor Capitão, Osvaldo Conrado, Narloch do
Secretário da Junta do'Serviço Militar de Três
Barras, Senhor Leocádio Ribeiro e o agradeci
mento do Prefeito Municipal, Senhor Odilon
Pazda,

dimensão »

ducação Senhora Fréride L B. Bittencourt, se fez
presente à Sessão da Câmara Municipal na úl
tima segunda feira, para solicitar o apoio dos Se
nhores Vereadores à aprovação .do Proj eto - Lei
oriundo do Poder Executivo que visa autorizar
Convênio com a Secretaria de Educação e Cul
tura de nosso Estado, para fins de funcionamen
to oficial da referida Escola Básica. Desde o ini
cio do corrente ano vem funcionando a 5.a série
do 1.0 gráu estandona dependência do Convênio
a autorização de funcionamento oficial do cita
do Curso.

I
.

A Senhora Fléride Bíttencourt em reu

nião prévia com as Professoras do Curso,' conse
guiu acôrdo para o pagamento por aula minis
trada, o que virá atenuar sem dúvida nenhuma,
o custo anteriormente previsto para os cofres do
Município.

'

O Executivo e o povo tresbarrense aguar ..
dam a aprovação do Projeto Lei que beneficia
rá nossos jovens! estudantes.

Diversos visitantes que' há alguns anos

não vinham à nossa Três Barras, mostram-se en

tusiasmados com o ritmo de progresso de Três
Barras, especialmente no que se refere ao cres

cimento da cidade, aos melhoramentos já execu

tados, e especialmente ao número. de novas cons

truções edificadas e em edificacão. Este entusias
mo cresce dia à dia, pojs realn;.ente Três Barras
tem sentido a força do Progresso a bafejar "suas
entranhas.

Comitiva de Professoras participa de Reunião
.

da Câmara Municip·al
Comitiva integrada pelas Professoras do

Corpo Diretivo e Docente da Escola Básica "Co
lombo Mo. Salles" e da Coordenadora Local de: E-

A cidade cresce:

----......._...-------------- --'-----_..._-_...-------------------

J O R G E :)� "I
�

,inha geração
�

está apta e preparada para o exercício do poder"
medicina preventiva, para possibilitar mais e melho
res anos para suas vidas.

Acredito na economia de Santa Catarina e na

capacidade empresarial dos seus filhos. Com ela e
seus problemas estou bem entrosado e familiarizado.
Procurarei criar estímulos, que, sornados aos exce
lentes instrumentos já existentes, possam melhor agi
lizar a nossa exemplar iniciativa privada.

A vocação agrícola catarinense será incentiva
da, especialmente no que diz respeito à agro-índústria
que tem permitido com que ultrapassemos a barréir�
do minifúndio, fator obstacular ao nosso desempenho
no setor. A pesquisa, a assistência e a eletrificação
rural ,continuarão a merecer o tratamento especial do
governo.

'

Não nos propomos a realizar milagres; iremos, '

com lealdade e humildade, perseguir com tenacidade
os desejos e os anseios da gente catarinense, procuran
do formar uma boa equipe e acionar e aprimorar, de
modo permanente, a máquina administrativa.

-

(Mutinuafile da la. pago

desde já para os problemas que verificados "in loco"
serão objetos da minha permanente atenção quando'
em futuro. próximo, estiver exercendo a chefia d�
poder Executivo Estadual.

Com os olhos e o coração voltados para a ju
ventude de minha terra, aqui neste partido tão bem
representado pelos integrantes do Movimento Are
nista Jovem, irei preparar-me para realizar um go
vemo que dê continuidade à obra e às prioridades da
atual administração, que me permita chegar mais
'perto dos menos afortunados, dos mais sofridos e ne

cessitados., lhes abrindo melhores oportunidades, 'por
uma ação. comunitária que -Ihes minore as agruras da
vida, por uma ação no setor habitacional que lhes
permita chegar à sonhada casa própria por um muti
rão na educação, prioridades das prioridades, que au
mente sempre e cada vez mais a oportunidade de co
nhecimentos para seus f'ilhos e pela' intensificação da

E D I"T A L
, Eneo:Qtram-se em Cartório, 2. o Ofício, à Rua Vídal Ramos,

Editíci� do Fórum, para serem devidamente protestados os Je-

guintes 'títulos: .;

DP N.? 8161 -3, vencida em 05/03/78, valor Cr$ 596,60, emitida por
Denelar _' Comércio de Eletro Domésticos Ltda., contra - LUCIO
LUIZ COLOMBO

DP N.? 440/78, vencida em 29/04/78, valor Cr$ 1.440,00, emitida por
Basílio Humenhuk & Cia. Ltda., contra - CARLOS FRANCISCO
FURTADO

'

DP N.? 7�949 G, vencida em 26/05/78, valor Cr$ 1.543,'00', emitida
por lVlallon&Cia., contra - VITOLDO KRINS:KI

.
Por não ter sido possível encontrar os referidos responsá-.

veís, pe!o presente 0S intimo para no prazo de três (03) dias, a
cantar da publicação deste no Jornal CORREIO DO NORTE, vi-

.

rem pagar os mencionados títulos, ou dar as razões porque �P,8.0
o ]'Qzem e ao mesmo tempo no caso de não ser atendida esta in��:;'

:m��,ãfl, . 0S notifico do competente protesto.
Canoinhas, 15 de junho, de 1978.

ALCIDES SCHUMACHER - Oficial Maior ,

------------�,��--------------------------------.-------------

EDITAL
Encontra-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, Edifício do

Fórum, para ser: protestado o seguinte título:

Dp. n.? 122 - vencimento: 20/05/78 -, valor Cr$ 1.800,00
um mil e oitocentos cruzeiros), emitida por Izidoro C. Jarschel,

cl WALDIR ZUARETCK.
Por não ter sido possível encontrar o referido responsável,

pelo presente o intimo, para no prazo de três (03) dias, a contar da
publicação deste Jornal "CORREIO DO NORTE", vir pagar o, men

cionado titulo ou dar razão porque não o faz e ao mesmo tempo, no
caso de não ser atendida esta intimação o notifico do competente
protesto.

Canoinhas, 15 de junho de 1978.

PAULA S . CARVALHO - Oficial de Protestos

-

Empregados que abandonaram o serviço
I'

Séri·eNome Amissão N.o
Euclides de Lima 02.05.77 33339 231

João dos Santos 02.05.77 38817 541

Juventino Santana da' Silva 29.08.77 46545 . 58

Antonio> Alves Prado Sobrinho 02.01:78 39038 541

Maria Gení Lima 0,1.10.76 08:34'l 541

.
'

"

conviàa você a participar
da escursão para Vila Velha
dia 2' de julho com partida
às 6:30 da Praça Lauro
Müller. .

Adquira sua passagem
na Impressora Ouro Verde.

1\ I

ecanlcos
I

A firma MIGUEL PROCO
PIAK COMÉR 10 YEICULOS
LTDA., co nce ssto nár ia eHE
VROL�T em Canolnhss, está
admitindo MECÂNICOS para
seu Departamento de Serviços,
que preencham as seguintes
condições: ser maior. d � 18 anos

fO, ter experiência anterior como

mecânico, de 'no mínimo dois
aD08.

Salário a fixar segunde os

conhecímentos do candidato.
1

'

, Horário d� trabslh -: de segun-
da a sext s-fe í. 8, das 7,30 hs, às
12,00 hs. fl das 13,30 .hs, às
18,00 hs. e si,bado das 7,30 hs.
às 12,00 hs.

A firma oferece às SU&s ex

penses a" realiz sção de curso de

especíe Itzeção na própria fé brí
cs da GENERAL MOTORS DO
BRASIL S/A.

" Os interessados devem pro
curar o sr .: Marcos; na oficina
da firma, à Rua Major Vieira
n.? 289.

Empresa Coletivo Sta. (ruz

(

17-06-78
,N.CD 1475

'Ano XXXII,

Notícias de
,

Major. Vieira
Escreveu: FRANCISCO KRISAN

AGÊNCIA DO BESC
'

Começou a funcionar em seu expediente normal à 'agência local
'do BESC - BANCO DO ESTADO DE, SANT'A CATARINA S/A. Já no

primeiro dia de seu funcionamento notou-se um grande número de pessoas
qu vieram fazer seus depósitos, confrrme informações obtidas por este
colunista no' dia 12 de junho (1.0 dia de seu funcionamento) foi depositado'
mais deCr$ 60'0'.0'0'0',0'0', o que já dá para se notar que o Banco poderá em

breves dias estar com um grande número de pessoas cadastradas e com.
um bom depósito. Seu expediente é das 9 às 11,30' horas e das' 14 às 16,30'
horas. Portanto dentro deste expediente todos poderão procurar a agên
cia do BE'SC para tratar de seus assuntos bancários. Através: desta 'coluna'
envio meus parabéns ao laborioso povo majorvieirense por mais esta con

quista que trará muita vantagem a todos. "Também quero enviar meus
'agradecimentos à Direção da referida agência, pelo bom -modo de tratar a

todos que lá chegam. E de um modo especial parabenizo O' Sr. Prefeito
Municipal que fez muito esforço para que a agência bancária viesse a fun
cionar.

CANC"HA POLIVALENTE

O Prefeito Municipal de Major Vieira, acaba de receber da Secre
taria de Educação e Cultura: uma 'verba de Cr$ 150',0'0'0',0'0' para a constru
ção de uma cancha de esporte anexo a ESCOLA BASICA LUIZ DAVET.
Dentro de poucos dias será iniciada a construção da referida cancha que
será de grande utilidade a todos os escolares. Em todos os setores nota
mos, a presença do Sr. Prefeito Municipal, com sua dedicação e ótima ad-.
ministração. Quem ainda falar mal da atual administração, não sabemos
o que estará querendo, pois Major Vieira já está se tornando uma 'cidade
exemplo. Se ainda não foi feito mais, é porque não se pode fazer tudo de
uma só vez, e se for í'eito tudo nesta administração, O' que farão: Ü'S próxi
mos Prefeitos? ...

ESPORTES

Domingo ultimo após assistirem a partida entre a Seleção Brasi
leira e Áustria pela TV, o time do Major Vieira EC recebeu a visita do ti
me do BU'I'IA EC e fizeram uma partida amistosa. Já notou-se no início da
partida a bca apresentação do time visitante e também a do time dacasa:
Mas com o correr da bola a vitória sorriu para os visitantes por 4 tentos'
a 3.' O time visitante jogou com Silvério, Laura, Wille e Adelino; Vitalino,
Lidio, Ivo, Arolde, Silvio, Anezio Zap. 0'80 'gols dos visitantes foram mar-.
cados por Zap 3 e Lauro 1, e os da casa foram marcados por Alvaro, Ores
tes' e Julio. Major Vieira tem uma boa equipe de futebol, o que", falta é
um pouco mais de incentivo das autoridades para que o mesmo se desen
volva. Nosso �stádio precisa de uma reforma tanto em seus gramados co

mo também em seus vestiários e botequins'. E o time angaria muito 'pouco,
pois nota-se pequeno número de pessoas nos 'jogos ali" disputados.

I

EMISSORAS A SERVIIÇO DA IGR·EJA
,

Em conversa com a direção da .Rádio Vaticana, de Roma, Dom Pe
landa, Bispo de Ponta Grossa, PR, sublinhou a grande importância do Rá
dia e da televisão na ação pastoral da igreja no Brasil. Primeiramente, o

Brasil tem muito de menos sacerdotes e, depois.: as distâncias são enormes.

Dentre as 70' emissoras de TV existentes no Brasil, somente uma é da Igre
ja (a TV Difusora de Porto Alegre) e outra está sendo construídar no Pa
raná. Das cerca de 80'0 estações de Rádio, mais de 80' são da igrej a. As
emissoras católicas, é claro, não transmitem somente programas religiosos,
mas apresentam mu�a variedade de .assuntos . Mas todas "as emissões e

programas estão imbuídos do espírito cristão (Do Agente- pastoral) .

ANIVERSARIOS
,

Dia �6 aniversariou o Jovem ARICUNHA, instrutor da Companhia
de tabacos Blumenau, residente nesta cidade.

Dia 17 (hoje) aniversaria a senhora DIRCE R. VEIGA, dileta es-

posa do vereador Adir Francisco Veiga desta cidade.
'

,
.

,

Também aniversaria hoje o garoto MARCIO BUENO DE SIQUEI-
RA, filho do casal Lauro e Darci Bueno de Siqueira, desta cidade ..

Dia 18 aniversaria o Sr. Paulo Zap residente nesta cidade.
Dia 19 anivrsaria a Sra. SOFIA ZAP, esposa do Sr. Paulo Zap.
Dia 20 aniversaria o Sr. João Alfredo Boreck, residente em Pula-

dor.
'

,

'
, ,il\!I, I"I'��I"IU!l'ü'i'�; ''ii�1!If'"�

Dia 21 aniversaria a garotinha Rosilda Krísan, filhinha da viúva
Conegundes Krisan, desta cidade"

I

Dia 22 aniversaria o BISPO DOM ORLANDO DOTTI atualmente
residindo e trabalhando na paróquia de Barra na Bahia,

' '

A todos os aniversariantes a coluna envia sinceros parabéns .

LEMBRETE

Comunico aos assinantes deste jornal, os quais estão em atrazo .

com suas assinaturas, que os recibos de cobrança encontram-se com este'
colunista para a referida cobrança.

A

LAMPADAS
6 12 - 120 220 240 volts

LUZ MISTA E FLUORESCENTES

asa
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Escreveu: Esmeraldino M. Almeida
.

Impulsos ôumanitários da Aciso
o homem deve ser estimulado, positivamente,

a repetir. os gestos de fraternidade para com o seu
semelhante. Na medida em que, por sim ou coletiva
mente, como integrante de sua personalidade, as ati
tudes de bondade, de consideração humana, vai crian
do também um hábito. Hábito que se robustece na
medida da reciclagem que fl:iz no sentido àe praticar
o bem. A eperação AüISOj78, agora lançada, é na
sua essência, uma conclamação aos valores psicoló
gicos do bem do nosso semelhante, que preeisamos
praticar, sempre e constantemente. Reunindo forçasde estruturas de nossa socledade. O Exército, o poder público, entidades de ensino superior e tantas
outras. (G.P.).

.

Nouo Secretário da Saúde
A Secretaria da Saúde e Promoção Social, játem novo Titular por ato oficial baixado pelo Exmo.

Senhor Governador do Estado. Eis o ofício recebido
pelo Presidente da ARENA de Papanduva: Senhor
Presidente. Tenho a satisfação de rormular o presen
te, para comunicar a Vossa Senhoria que por ato de
Sua Excelência, o Senhor Governador Dr. Antonio
Carlos Konder Reis, assumi o cargo de Secretário da
Saúde e Promoção Social deste Estado. Espero ao
assumir tão .honrosss funções, continuar o trabalho
que vinha sendo desenvolvido pelo meu antecessor.
Contando com a valiosa colaboraeão de Vossa Se
nhoria, colocar-me a seu inteiro dispor, apresentan
do-lhe, no ensejo, protestos de consideração e estima.
Ecluardo Oordelro dos Santos Neto.

I

I

Assegurados recursos

à mão de obra
Cento e ctnso mil pessoas serão mobilizadas no

programa de obras públicas no. Paraná, cujos recur-
80S foram assegurados pelo Governo Federal, após
reunião do Governador Canet Junior com os Minis
tros do Interior e Planejamento, além do Presidente
do Banco do Brasil. Com isso será ocupada a mão
de obra ociosa em consequência da longa estiagem
que atingiu, sobre tudo o Estado do Paraná, com de
semprego na área rural. (G.P. l.

-

Futuro Vice-Governador de
.

Santa Catarina
O futuro candidato a Vice-Governador do Esta

do, Deputado Henrique Córdova, envia expediente ao
Presidente da Arena de Papanduva nos seguintes ter
iDGs: Senhor Presidente. Ao comunícar-Ihe a indicação
610 meu nome, a conaíderação da soberana Convenção
do nosso Partido, a Aliança Renovadora Nacional pa
ra Vice-Governador, por decisão de Sua Excelência,
o Governador do Estado Dr. Antonio Carlos Konder
Reis para a próxima campanha eleitoral. Esta ação
está assentada no ideal partidá rio que professamos
na consideração, no reconhecimento que devoto ao
ilustre companheiro Presidente de tantas e gloriosas
jornadas. Colho da oportunidade para assegurar-lhe
a minha constderação e apresentar .. lhe calorosas san
dações parttdãrras, Henrique Cordova, Deputado Fe
deral,

•

1.° Festival de Folclore
Amanhã dia 18 será realizado no Salão Paro

quial, o primeiro Festival de Folclore realizado e�
Papanduva. A promoção está a cargo dos estabeleci
mentos de ensino Colégio Comercial, Colégio Menin.o
Jesus, inclusive os demais Estabelecimentos de EnSI
no jurisdicionados no município. O programa consta
de: Dança Ucraniana, poesias gaúchas, dança japo
nesa, dança do facão" Coral de São João, pau de fita,
cana verde e outras. Seu início está marcado para
às 19:30 horas. Realmente rara. oportunidade para a

queles que ainda não conhecem o Folclore, dança tão
propalada pelo mundo todo.

Forró de São João dia 24
Com um bem elaborado programa teremos dia .

24 com início as 19:30 horas, o grandioso «FORRO.
BODÓ», promoção da APP da E. B. «Alinor Vieira
Côrte» no recinto do Salão Paroquial. O calendário
festivo consta de: Fogueira, Roda de Violeiros, S3n�
Ioneíros, saboroso Ouentão, Pinhão, Pipoca, Doces e

Salgados. Reina grande interesse pela festança junina
a exemplo dos anos anteriores alcançou retumbante
sucesso.

Passárela da sociedade
Dia 19 do corrente, niver 'da srta. Ana Maria,

dileta filha do casal Dionisio (Pasqualíne ) 'I'revíeaní,
res. em Rio do Sul, cumprimentos pontilícarão em
aí to estilo.

SANDRO SONAGLIO. Na mesma data comemo
ra niver o garotão Sandro, filho do casal, Gilberto
(Suely) Sonaglio nosso prezado assinante. Muita ale
gria mareara o acontecimento.

Na mesma data aniversariando o garoto Luiz
Carlos, ·[ilho do casal Olimpio (Hulda) G. Cardoso. A
petizada em movimento para as comemorações e fe
licitações.

Dia 20 data importante para a numerosa famí
lia Furtado, é dia de aniversário do chefe e exemplar
cidadão sr. Pautíno Furtado de Mello, nosso assinante.
Na sua festiva data as merecidas manifestações de
carinho e amizade,.

LUIZ FERNANDO. Também nesta data, niver
de Luiz Fernando, Iüho do distinto casal Fernando
(Hermelinda) Reusing. Muitos cumprimentos e congra
tulações em alto estilo.

DOM ORLANDO DOTTI. Dia 20 (dia de São Cio
ríaco Florentt), também estará comemorando a pas
sagem de mais um ano de vida o bondoso e humaní
tárlo bispo Dom Orlando Dottí, atualmente residindo
em BARRA-BAIA. Daqui nossos votos de perenes fe
licitações ao Bom Pastor de Almas.

Dia 22 do corrente, niver da Srta. Marísteta,
filha do casal Renato (Nílsa) Krieck. A jovem-guarda
de antena ligada para o «SU» da surpresa.

Na mesma data' niver do [ovem sr. Arno Reck
ziegel, socio do Magestoso e aprazível Hotel e Mon
tel em Barra Velha, BR 101, km. 89. Mil cumprimen
tos e abraços ao n/assinante da velha-guarda.

.
FÉ: As vezes a fé numa imagem muda vale

mais do que todos os clamores contra as maldades
humanas. (L. Romanowski).

1•••••..• _

I

130nitas sofisticadas

·i

- avançadas r: ��- <iiteis;
---,���H

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento �'m._,J

& .. II

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

I

I a e o c oreo
.",.,...
-

Promocáo
,

da 05 (oordenaejoria de Papanduv.
,

A comunidade papallduvense e arredores Iterá
oportunidade de apreciar um espetáculo folclórico na

noite de 19 de junho, com início às 19:30. horas no

salão paroquial, quando escolares:da 05 Coord. de

Educação se apresentarão com os seguintes números:
dança ucraniana, poesias gaúchas, dança _japonesa,
dança portuguesa, dança do facão, coral de São. João,
pau de fita, cana-verde e outras.

As escolas participantes serão:

Colégio Comercial Papanduva
Colégio Menino Jesus.
Escola Básica AUnor Vieira· Côrte
Grupo Escolar Manoel Estevão Furtado
Escola Básica Valentim Gonçalves Ribeiro
(de Monte Castelo) . -

E�cola Básica Francisco Nicolau' Fuck
(de Residência Fuck)

cimento
Viúva, Illh-is e ne t is do sau 1080 ESTANISLAU

SCHIV[NSKI, agradec fi d� púb'Icr, () atto-1imento preatado
80 mesrnr, pelos Drs. HAROLDO FERREIRA, OSVALDO
SEGUNDO DE OLIVEIRA, ANTONIO MERHY SELEME·'e
MILTON MORENO CORR�A, bsm como ao bondoso Fa,EI
TEOBALDO e FREi LUIZ, am Sras. CECY ALLAG:t, KDDA
CORTE E. DA SILVA, PAULA S. CARVALHO e NEREIDA
C. CORTE e RADIO CANOINHAS, extensivo também 105

vizinhos, parentes e amigos, que de uma maneira ou -càe
outra, lhes ejud ararn no diflCil transe por qus puurr.u.ri;

A todos sua imorredoura gratidão.
Cano iahas, junho de 1978

"C
ó

p i as?'
o Cartório do Registro Civil, de Nereida e. ·9êPM, i:a8N..1aj.
no Forum, acaba de receber a mais moderna "FO'J'OCÓPU.
nORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simpl..

de qualquer documento em diversos tama.m.llo, .
Em apenas 5 segundos

�====�===�-===================�====�-=--------------�

Oferta do Lojão Cruz.e tro

FOGÕES A LENHA a partir de Cr$ 2.130,00
Lojã

I

CrUZeiro ,\
,. :

Rua. Caetano Costa, 793 (pertinho da
.

Rodoviária Municipal)
,

' "\' ''o,,;
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�=G=ar=t=az�d=o�C=i=ne�J='u=b=i=Je�u� Registro'�iviJ
Hoje às 20:30 horas:

Sensacional programa duplo:
1.0 filme: "«David e GoHas
2.° filme: ( «Pateta O Super Atleta»

. Amanhã às 14 horas em matinê:

'. Sensacional desenho de Walt Disney -

«Pateta o Super Atleta»
colorido

Amanhã em duas sessões: às,19:30 e 2(30 horas:
.

.

�'

Sensacional comédiajcolortda, e] George Segal eJane Fonda.
«Adivinhe quem vem ípara��roubar)}

, Este "filme reprisa 2a. e 3a. feira, às 20,30 horas.

4a. e 58. feira, às 20,30 horas
«Aleluia Gretchen»

com' Carlos�Vereza:- colorido - censura 18 anos

60. feira, às 20,30 hs., mais um grande sucesso de leixeirinho e Mary Terezinha
«Coração de Luto»

AM.n�.! Colabore com 6' seu Cinema, apresente a sua €arteira
de Estudante 1978 ou Identidad€ Militar.

ÓTICA CONFIANÇA
_' Fabricamos todos 0'5 tipos de lentes para' óculos, desde

vísão .simples, bifocais, até lentes Varilux 2.
,I ,

- Aparelhagem moderna, perfeita montagem, 'Rl'ant;a d.e

qualidade e assistência permanente.

RMp9nfláv.l Técnico: ENG.'" MARCOS WUNDIlBLICH

Praça Laure Müller, �14,- Canoinhas SC

BASILIO HUMENHUK & ('-A. LTDA.

I Revendedor FORD I
1948 30 4NÓS 1978 I

�Falem05 sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
,

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Coreel II LDO - 1978 - branco
Corcel LDO 1975 - marron

Corcel c�pê 'luxo - 1974 - azul
Corcel cupê luxo 1977 - vermelho
,Corcel GT 1976 - azui e preto
Variant 1975 . bege
Maverick 1974 - prata
Ford IF -100 1960 - azul
Rural 1969 - 4x4 - verdQ
Camionete Chevrolet C-lO - 1973 - �marela

, (

A«qliJ;ira seu veículo usado com a mínima entrada.
".

Veículos inteiramente revisados, de boa procedêneía,
aos melhores preços da região.
Vj�jte-nos sem compromisso, em noss.a loja à

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

'I, Depart.amento de Veículos Usados
de tliguel Procopiak Vomércio· de
Veículos ,Lt· 8., você encónlrará
para pronta entrega:

l\larca
Cheuette
Corcel
Opata 4 portas
Opala 4, portas
C.I0
TL.

Ano
1974
1975
1974
1973

'

1976
1974

MIGUEL PROCOPIAK <'CM. DE VEítULOS LTDA.
Concessionário General Motora do

� Brasil S. I.
:. -Ó: .. Rua 'Major,,:.Vieira, 289

é a n à i n h a s -:- Santa Catarina

NEREIDA C. CÔRTE, Ofi�hl'
do Registro Civil do 1. o Dístrí- I
to de Canoinhas, Santa Catari-Ina faz saber que pretendem
casar-se:

Gilde da Silva e l\iaria Rosane Se·
Ieme, ambos solteiros, domiciliados:
e residentes nesta cidade. Ele, milí
tar, nascido na cidade de Preslden
te Getulio, deste Estado, em 30 de
maio de 1950, filho

-

de Manoel da
Silva e Milda Arndt. Ela, professora,
nascida nesta cidade em 7 de [ulho
de 1955, filha de Fuad Seleme e Lu
cilda Seleme.

Amauri Terezlo Batista Moreira e

Jacira AUxina Maul, ambos soltei
roa, nascidos, domiciliados e resí
dentes nesta cidade. Ele, relojoeiro,
nascido em 31 de dezembro de 1955.
filho de Terézío Batista Moreira e

Felisbina de Matos, Ela, balconista,
nascida nesta cidade em 8 de julho
de 1953. filha de Heribert Maul e

Alvina Natalia Mau!.

Rogêeío Santos Lima e Maria T�
reza Stockler Pinto, ambos solteiros,
nascidos, domiciliados e residentes
nesta. cidade. Ele nascido em 3 de
marco de 1955, filho de Antonio
Santos Lima e Vaselina Rubel San
tos Lima. Ela, professora, nascida
em 27' de abril de 1956, filha de Jo
sé Stockler Pinto e Maria Stockler
Pinto.

.

Antonio, Francisco de Almeida e

Maria Sueli Sumacoski, ambos soltei
ros, domiciliados e residentes nesta
cidade. Ele, pintor nascido em São
Nicolau, Município de Aíuaba, .Ista-'
do do Ceará, em 23 de abril de 1956,
filho de José Francisco Sobrinho e

Maria Zozlma de Almelda. Ela, ope
rária, nascida em Santa Leocadia,
neste Município em 25 de maio de

...... Hi60, filha de Miguel Sumacoski e
Ana Kopenski Sumacoski.
Ivo de Assis Martins e Nanci de

Fatima Portela, 'ambos solteiros,' Ele,
operário nascido em São João dos
Cavalheiros, desta comarca em 19
de j unho de 1961, residente em São
João dos Cavalheiros, filho de Car
los Germano Martins e Alzira Bar-
,-boza Martins. Ela, do lar, nascida
nesta cidade em 28 de junho de-1963,
residente nesta cidade, filha de do
na Maria de Lourdes Portela.

Edmar 'Guilherme Prust e Irma
Boesler, ambos solteiros, domicilia
dos e residentes em Salto da Agua
Verde, desta cidade. Ele, lavrador,
nascido em Campo da Agua Verde.
desta cidade, em 27 de janeiro de
1953, filho de Vigan Prust e Deckla

\ Prust. Ela, do lar, nascida em Salto
da Agua Verde, desta cidade, em
22 de novembro . de 1958, filha de
Jovino Roesler e Friíla de' Oliveira
Roesler.

Canoínhas, ,14 de j unho de 1978.

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

Editais-

Sebastilão Grein Costa, Es
crívão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil' do município de

Major Vieira, Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa Ca
tarina.

Faz saber que pretendem
casar:

Mauricio Aristides Sobczak e Dio
celia Vesolovski, Ele, natural deste
Estado, nascido em Rio Novo, deste
Município no dia 12 de janeiro de
1958, lavrador, solteiro, domiciliado
e residente neste Mtlnicípio, filho de
Alfonso Sobczak, Ialecído e Lucia
Drosdek. Ela, natural deste Estado,

. nascida em Lageado Liso, neste Mu
nícípío no dia 21 de outubro de 1961,
do lar, solteira, domiciliada e resi
dente neste Município, filha de José
Vesolovski e Rosa Machado Veso-
lovskí.

'

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, 09 de junho de 1978.'

SEHASTIÁO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

PM lDulta
\

infratores
Mês de maio de 1978

Grupo - 4 - Cr$ 82,00
CA-2516 CA-ü258 DA-1360
TR-0398 CA-2038 CA-4299
CÁ-4292 - �A-2717 - CA-0508
CA-2717 - CA-0508 - DA-lI37
CA-1555 - AN-4777 - CA-4319
TR· 0360 CA-0329 CA-050'8
CA·3600 TR-0669., TR-0048
CA-3930 - CA-3658 • DA-1137
CA-2298

Grupo - 3 - Cr$ 122,00
DA·0306 - CA·I035 .;, CA-1456
GR-0190

Grupo - 2 - Cr$ 164,00
DA-1585 - CA-4299 - DA-1585
CA-0508 - DA-1137 - CA-1555
RS-1616

Grupo - 2 - Cr$ 285,00
DA-1360 - DA-1585 CA-4299
DA-1585 - CA-0508 • CA-2717
RS-161� .: CA-2634

Grupo - 1 - Cr$ 408',00
CA-I020 - CA-2298

,
,

UNGER & elA. LTDA.
Telef.: Escritório 23-1776. Loja 2-3-2tn4

Ind. de '/falhas e Pontes Rolantes Elétri�as"
.
IbtauS�8rH, CieI8BH, .amu,h.!

para movimentação de carga, serras eireulares e taqueíras ,

Esquadrias "UNGER" - Janelas de correr, basculantes, max . ar, p.:na�, pa
rles para muro, portas de rolo, gradeadas e portas de correr, em ferr9 simplH
e perfilado. ESQUADRIAS EM ALUMINIO - Portas simples" e d•••pr.r, ja-'

nelas de correr, basculantes, max. ar e box para banheiro.
DISTRU3lJIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLJ!TA

DOS MOTO;RES "WEG".
I

Completa secção de vidros a preços diretes da fáilriea.
'

IJOJA "UNGER", a mais especializada da região, em peças para l••••éveis,
'caldeiras e maquinários industriais. Cabos de aee, pregos, parafuses de 'teus
as bitolas. Canos e conexões para água e pressão, feehaduras e kr.a__'as

em Geral.

Rua Des. fiostla Carvalho, 41 e 44 - UNIÁ0 J)A VIT·éftIA - PR.

Representante em Canoinhas: WALDEMAR KN"tlPPEL
Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 2,2-0336 Canoínhas _ SaB,1;a eal�,.a

25
INDÚSTRIA - COMÉRCIO -

1952/'1977

Novena Poderosa ao,
I

Menino .lesus de Praga
Oh! Jesus. que dissestes: "Pede'

e receberás, procura e acharás,
bata e a porta se te abrirá". POli'
intermédio de Maria vos.sa San..
ta Mãe, eu bato, procuro e VO_S

rogo que minha prece seja aten..

dida (menciona se o pedido).
Oh! Jesus que dissestes: "Tu ..

do que pedires ao Pai em me-u
d .z » P

.

tnome .Ele aten era. or ln er-

médio de Maria vossa' Santa
Mãe, por quem humildemente

rogo ao vosso Pai em vosso no

me para que minha oração seja
ouvida (menciona-se o pedido).

,
Oh! Jesus que dissestes: "O

céu e a terra passarão. mas a mi
nha palavra não passará". Por
intermédio de Maria vossa San
ta Mãe, por quem rogo que mi
nha oração seja ouvida (mencio
na-se o pedida).
Rezar

\
três Ave Maria e uma

Salve Rainha. Em casos urgen
tes essa novena deverá ser feita
'em. horas (nove horas).

Mandada publicar por ter al
cançado uma gr�ça.

R.D.D.S:,

--------------------------

CERTIFICADO
EXTRAVIADO

O Sr. João Florindo Schadsek,
torna público 'para o fim de re

querer a segunda via; que extra
viou o certificado de seu veícu
lo marca Jeep, cor amarelo, ano
de fabricação 1960, chassis
5224010700.

Este documente torna-se '1-',
efeito por ter sido requeeida a

2.avia, junto ao orgão competea
te. ;

Papanduva, '2 de [unhe de 1.7'.

Aluga-se apartamento
na Rua Paula Pereira.

Tratar nesta redação,

EXPORTAÇAO

25
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vagas de 68 para 70.

Quem quizer garantir a sua vaga
não durma no ponto Matricule-se

CORREIO DO NORTE 17 de junho de 197&---------------------------------------------�-------------------------==----.--------------------------------------=======�====�==�===-�--=--=-==-=--
'Ili
J'Numa sala de cinema, aguém abaixa-se, apanha qualquer coisa e ipergunta:
II- Alguém perdeu uma maço de notas de Cr$ 100,00, atadas com um elás- �tico? �,

Confusão generalizada. Toda a gente a mexer nos" bolsos até que r.;
o artista esclarece:' I�

�- Calma, pessoal. Por. enquanto eu só achei o elástico! '

ANUIDADES - Ovídio Deitos
Há vários meses que o pobre José andava com o livro debaixo do. ,

braço. Na folga do serviço, José sempre encontrava um. minutinho paraler qualquer coisa e memorizar. Era preciso passar no vestibular. Tinha.
que ingressar na faculdade. Afinal, sempre ouvira falar que na universi-'·

,dade abrem-se as p.ortas para um novo mundo. lEnfim chegou o momento dos: exames. h
- Quem i�veritou o ávião?

.

;trE O pobre José pôs-se a pensar:' VQuem foi, meu Deus? Adão não foi. A Eva lhe foi dada e ademais, ,

nunca' ouvi dizer que fosse um avião. Abel? Abel, não Abel inventou a vi- ';.

tima. Marilyn Monroe? Bem, Mar ilvn talvez: não o tivesse inventado, mas
era um senhor avião.

.
'Santo Deus, vivi meses estudando e não lembro quem inventou o

avião. ( ... ) Sei que vi sua fotografia em algum lugar, mas não lembro
onde. Ah, já sei! Na caixa da gilete. Mas+não pode, aquele é o GilIete
mesmo!

Enfim estalou. Nota de dez: Santos Dumont. E o José acertou. e
passou. Mas na hora da matrícula o José ficou. A matrícula é à vista €, li)
José· contou os Santos Dumont, os Pedro Cabral, os Tiradentes. Mas não
chegou.

'

E agora José!

Vestibular, José, não é só no banco de escola. É também no .ba.n
co do tutu. E o teu Santos Dumont tá fraco, José!

(in Correio Rio Grandense, Caxias do Sul, 6 a 13 de fevereiro de
,

BAZAR Patresse ]Ribera

SESSÃO DO RISO

1971) .

, ENTRE ASPAS
011 - HENRI FRÉDERIC AMIEL: Para o indiferente não exis

tem milagres.
012 - PENSAMENTO CHINÊS: Uma pessoa inteligente muitas,

vezes fala com os olhos; um homem néscio frquentemente engole com os.
ouvidos.

013 - M. ,RIMBRUCK: A felicidade não é uma estação onde che-
gamos, mas uma maneira de viajar.

,

014 - HOMER PHILLIPS: O mal da televisão portátil é que po
demos levá-la conosco.

Definicões Nada Einstanianas :
Cooper;ção: modo de intrometer-se em negócios alheios seguindo) !

à risca a lei do menor esforço. . r

Decote: limite entre o bem público e o bem privado. Onde ele pa-
.

ra, a. imaginação continua.
.

'

Moral: arte de praticar atos censuráveis, salvando as aparências.
Leve Mudança

.

. Se fosse possível armarmos na paisagem, câmaras fotográficas que
tirassem automáticamente uma chapa em cada cem anos e se depois de 20
mil fotos (100 x 20.000· = 2 milhões de anos) pudéssemos levar o filme às te
las· veríamos montanhas a ondearem como vagas, a paisagem movendo-se
co�� um bloco de gelo flutuante, rochas se desmanchando como madeira
podre, ilhas. surgindo no oceano como peixes, para se desmancharem em

seguida, a terra em constantes movimentos, como um ser -yIVO.
Dos Livros que já Li
"Para Marta Com Ternura", de Rumer Gooden.
Um lado carinhoso das empregadas doméstica�. Numa mediana fa

mília americana, a paixão dum menino pela:
. ser:::içal, J.YIa�té;l, de origem

eslava. Cotacão: boa. No livro é relevante a fixação da história de poucas
personagens

�

num mínimo de cenário. O escritor criou drama sem na ver

dade, te-lo ao desenrolar da história.

Colabarações para a coluna:
Fernando Luiz Tokarski,
Caixa Postal 277
89460 - Canoinhas - SC.
--_._-- ._-------------_.�-------

(ampa de Instrução Marechal Hermes

Aviso
Pelo presente, ficam convidados

a comparecer no QUARTEL SEDE
do CAMPO OE INSTRUÇAO MARE
CHAL HERMES, em Três Barras,
nos dias 21 e 22 de junho. no ho
rário das 8 às 11:30 horas e das
13:30 às 17 horas, para tratarem de
assuntos de seus interêsses, muni
dos dos documentos de propriedade,

todos os' propietários de Terrenos
que foram desJipropriados pelo «De
creto 40.570 «de 18/12/56 e que se

situam no referido CAMPO DE INS
TRUÇÃO».

FRANCISCO MOACYR GONÇALVES
CeI Diretor do CIMH

--------,-----, .'--- ------

Registr��) Civil - Edital
LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil, de Bela Vit-ta do
Toldo, Canoinhas - Faz saber que
pretendem caear-se:

AUGUSTO GILBERTO DAMASO
DA SILVErRA, com M,.\RIA JOSÉ
ALVES LOUR�NÇO, brÇLsilei['os, s.ol
teiros, naturais deste Estado. Ele,
motorista,· nascido em Canoinha�,
aos t4 de novemuro de 19i)7, resi
dente em Bela Vista do Toldo, filho
de Ovídio Darnaso da Silveira e

Edení Terezinha Sabatke da Silvpi
ra. EIIl', doméstica, nascida aos 09
de maio de 1954, residente em Bela
Vista do Toldo, filha de MH noel 1.1-
ves Loureuço e M_�ria Fernandes
Lourenço.

Se alguém souber de algum im
pedimento legR 1, oponha- o na forma
da lei
Bt:'lcJ. Vista do Toldo, 1';;/junho/1973

LEOPOLDO PEREIRA
Ofiuia 1 do Regit;tro CiviL

AGORA ATENDENDO TAMBÉM PELO IPESC

.,

Lincoln Simas
Médico especialista em crianças, comunIca a população de

Canoinhas e das cidades vizinhas, que j á está atendendo no

Hospital Santa Cruz e em se� consultório, situado à praça
Lauro Mül:ler n.o 85, ao lado do IBDF.

A Co NT:ECEN D 0----- Responsabllld'ade J.M. e c.

* Só passarei por este mu ndo uma
vez. Assim todas as bo as ações

que possa praticar, e toda s as gen
tilezas que eu possa di, .pensar a

qualquer ser humano, devo aprovei
tar este momento para fi .zê-lo. Não
devo adiá-las, nem esque cer-me de
las, pois não voltarei a :passar / por
este caminho.
* O que promete para hoje à noi

te é a dtscotheque dr ) Clube, com
coisa boa acontecendo' por lá.
* Um fim de semana muito agita- i

do para Modi e Carrnelrtnho. Os I'dois juntos trí- toíura. I
I* A Silvlnha deu u m chego em !

Florlpa na semana passada, ma-Itando as saudades do pessoal de lá.
* Cláudia, uma fofa, moreninha re- Icebendo os cumpr 'imentos no dia

Ide hoje. Tudo de bo m,

* Neto de Maio passou conosco a I
semana passada, um graúde a- Imigo. , I* E o Marqutnhos. amarrado nus
olhos da coco ta da Agua Verde.

Pois é ...
* Muita gente de Curita acontecen-

do em noss 1. cidade na semana
possada, Entre el.es: T;!íma, q ue agi-
tou corações. \
* O George deu um 'chego até a- '1qui trazendo novídades e ani- .

mando a muitos. É li'sso aí. I
..� MEllissa, um brotinho sensação

badalou junto conesco na sema
na que pass-ou. Isto é bom.
* Nato cirsmlaudo pela aí Duma de

de deíxs.r muita menina gamada.
Tudo bem.
* E o Mauro vive na cabeça de

muita :menina. Ta! um garoto
muito fofo, que parece não querer
nada com nada,
* O Dega. errtustasmado para rim

povo vestílbe. Muito bom.
* Maria Ola ra e Isabel Budant

preparando-se para conhecer a

Argentina nesaas férias de julho.
Isto é ótimo.
* Também d'uas outras meninas

esperando o final do ano, quan- ,
do possíve lmer ue irão ao Chile: An
dréa e Paultna ..

* Quem passou alguns dias longe
daqui foi O> Pedro. deixando a

Soraia com saudades.
* Junior e Vânia, marcaram pre

«enca [untos na semana pasr.ada.
I 'ontínuem.

.

*, Marcos Murara esteve aqui. dei
xando muita garota na esperan

ça.
* A badalaçâo da city é o Polívest.

Muita gente matriculando-se no
Curso Preparotórto para o Vestibu
lar. O Dr. Fernandes já está pen
sando em aumentar o número de

a RU8 Vidai Ramo. 663 1.0 andar
* «Tudo é possível ao que cri».

TCHAUI!!

)

- Dia 17 - o .sr. Aro/do Me·ws;
a srta. Vera Lucia Gate; o
jovem Alzir Barcelos, .res. em I

Curitiba»r«. I
Dia 18 - os srs. dr, Zaiâen

E. Seleme e João Polomani;
a srta. Angelo Maria Lenger;
a menina Roseni t.a do sr.
Bernardino Schupel.
Dia 19 - as srtes. Samira

El-Couba, Maria Schulka e
Alice Bockor; a menina Simo
ne t.a do sr, Rubens Zacko,
Dia 20 • a sra. Maria Ce

cilia est». do sr. Basílio Szeng
zuk; o sr, Paulino Furtado
de Mello.
Dia 21 - o jovem João Ba

tista Medeiros.
Dia 22 - os srs. Bonedito
Therézio de Carvalho Netto IIe Arnoldo Mews; a srta. IYla�
ria de Lurdes Grosskopt. I'Dia 23- - os srs. OUmar
R,iede e Henrique Artner; a
srta. Ana Silvia Mayer; os
jovens Gastão Rudolf e João
Carlos Drevack.
Nossos parab�ns.

o POLI V ES1'

testa, seus conhecimentos
QUíMICA (Estrutura Atômic�)

1 .

a At'ualmente admite-se que o átomo é
formado de duas partes:

( ) a - núcleo e prótons
( ) b - prótons e elétrons
( ), c _ prótons e nêutrons
( ) d _ núcleo e eletrosfera
( ) e - nenhuma das aíürmatívas (n. d. a.)

2. a _ No núcleo dos átomos encontram-se':
( ) a - prótons e elétrons
( )! b _. prótons e nêutrons
( ) c _ elétrons e nêutrons
( ) d - prótons, elétrons e nêutrons
( ) e - n.rí .a.

3 .

a
_ Sabemos que o íon é um átomo que:

( )1 a ,- recebeu prótons no núcleo
( ) b - perdeu prótons: do núcleo
( ) c - recebeu nêutrons no núcleo
( ) d - está em desíquílíbrío elétrico
( ), e - n. d. 8, •

4. a, - Número atômico de um elemento na
forma iônica, por exemplo:
Na+, Ca++, Al+++, CL-, etc., é o núme- .

ro de:
.

( ) a - elétrons do íon
( ) b --- prótons do íon
( ) c - nêutrons do íon
( ) d --- núcleos do íon
( ) s - nenhuma satisfaz

\ 5. a - O núcleo exerce sobre 08 elétrons
( ) a - a repulsão magnética
( ) b ---. repulsão eletrostática
( ) c - atração eletrostática
( )' d - atração gravítacíonal intensa
( ) e - n.d.a.

BIOLOGIA (Zoologia)
-1. a - Quando um ser apresenta des-e.nvol-
vímento indireto, isto significa que:( .) a - a reprodução se processa por partogênese( »)bI - a fêmea dá luz aos filhotes

( ): c - a fêmea' põe ovos e deles nascem os filhotes
( ) d - há, aprecíamen to de fase larval no ciclo evo-

Iutívo deste ser
-( ) e - houve' fecundação externa

2. o - Nos répteis, aves e mamíferos a fe-
cundação: .

.

) a - é interna na maioria e externa em peque-no grupo
) b ,_ é sempre interna
)\ c - é sempre externa
) d - interna a partir das aves
) e -- n.d.a.

'

Certificado extraviado IEVALDO PEREIRA, declare i
para 08 devidos fins que extra··
viou o Certificado de Proprie
dade do Caminhão Chevrolet
Perkins, Placa DA·1176 - Cor
verde, Chassis D683DBR24371R.

O mesmo fica sem efeito por
haver requerido a 2.8 via.

(

(
(
(
(

3: a - Considerando a sequência de cada
CIclo reprodutivo dle um ser vivo temos:) a - meuose-fase dipJóide:-fecundação-fase· haplóide

) b - f�se háplóide-fasle dipI6ide-meiose-fecunda
çao

) c - fase diplóide - fase haplóide .. fecundaç'ãomeiose
), d - meio;:,le-fase haplóide-fecundação-fase diplóide
) e - n.d.a.

4. a . A re'produção asse)'u.ada ou agâ�ica écaracterizad� por:
.

) a � haver conjugra;ção.
) b - ocorrer mleta.gênese
) c _ nt'.ãot· se formarem células reprodutoras disln as

) d - ocorrer anfimi1xía
) e - n.d.a.

(

(

(

(

(

(
(
(

(
(

� .

a ;- Um dos tipos de reproduçã:o abaixoe assexuada: Qual?( ) a - poliembrionli.a
( ) b - nieotenia
( ) c - pedogênese
( ) d - anfimixia
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CORREIO, DO NORTE 17 de jUDho de 1978

PreFeitura Municipal
LEI N.JO 1.431 de 07/06/78

Isenta contribuição de' melhoria à APAE

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguin-
te.

LEI

Art. LO - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a

isentar à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoí

nhas, APAE, da contribuição de melhoria a que foi tributada.

Art. 2.° - A presente lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Canoinhas, 7 de junho de 1978.

Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Ad

ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuclk - Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

LEI N.JO 1.432 de 07/0�/78
Autortza Dispensa de Percentual de A rea de Terras

Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, ,

faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguin
te.

L E I

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a

dispensar a exigência da Lei n.? 1.401 de 31/10/77, no tocante a do

ação de área de terras referida no 'artigo 1.0 da aludida lei, no lo

teamento do Sr. José Lescovicz, sito no bairro do Campo da Água
Verde, em virtude do seu imóvel ser atingido por quase 65% de

ruas, conforme planta em poder do Departamento de óbras da Pre

feitura Municipal.
Art. 2.° - A presente lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em, contrário.

Canoinhas, 7 de junho de 1978.

Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada fi publicada no Departamento Ad

ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor FUCik - Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Portaria N_o 38/78
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de Ca

noínhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais resolve:
Conceder Prorrogação de Prazo

A partir do dia 09 do corrente, trinta (30) dias para a Comissão '

de Processo Administrativo constituida pela Portaria n." 182/76 de 5/11/76
conbínada com a Portaria n." 04/77 de 7/01/77, dê continuidade ao aludido
Processo.

'

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, 08 de junho de 1978.

Benedito Therézio de Carvalho llietto - Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publidada no Departamento Admi

nistrativo, na data. supra.
Fábio Nabor Fuck - Diretor Administrativo - Vice Prefeito

Portaria N_o 39/78
Benedito Therézlo de Carvalho Netto. Prefeito Municipal de Ca

noínnaa, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais resolve:

Substituir Membro de Comissão

Fica a srta, Ligia Schivinski, substituída pela funcionária Hilda

Banhara na Comissão de Processo Administrativo instaurado através da

Portarla n.
o 18/78 de 30/3 '(8, a partir do dia 09/6/78.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, 08 de junho de 1978.

Benedito 'Iherézio de Carvalho 'Nett� - Prefeito' Municipal
'

Esta Portaria foi registrada e' publicada no Departamento Admi-

nistrativo, na data supra.
.

Fábio Nabor Fuck _- Diretor Administrativo - Vice Prefeito

Portaria N_ o 41/78
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de Ca

noínhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais resolve:

Dispensar Funcionário em Comissão

,

A partir de 07/6/78, Rosângela F. Prohmann. do cargo em Comis-

são de Supervisora de Ensino Municipal, P.C. 2.08. '

I Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,08 de junho de 1978.

Benedito Therézio de-Carvalho Netto - Prefeito Municipal '

I

Esta Portaria, foi registrads e publicada no Departamento Admi

nistrativo, na data supra.
Fábi� Nabor Fuck - Diretor Administrativo - Vice Prefeito

Porta.ria N_o 42/78
/ ,

Benedito Therézto- de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de Ca

noínhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais resolve:

Nomear

De acordo com o Art. 17 item II da Lei n." l.t49 de 2504/74.

O dr. Erasto de Maio nara o Cargo em Comissão de Chefe Setor

de Expediente Padrão P.C. 2.1í, cumulativamente com o cargo d� Supe�
visor de Tributos da Divida Ativa, nesta, sem ônus para o erário muni-

cipal, li partir de 8/6/78.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, 08,de junho de, 1978.
Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

,

Esta Portaria foi registrad� e publicada no Departamento Admi-

nistrativo, na data supra.
.

Fábio Nabor Fuck _ Diretor Administrattvo - Vice Prefeito
"

de Canoinhas
LEI N.tO 1.433 de 07/06,/78

Autoriza Permuta de Area de Terras

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara

Municipal decretou e eu sanciono a seguinte' ,

" L E.1

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a

permutar a área de 738,7'5 m2, do loteamento do Sr. Artur Bolduan,
sito no bairro do Campo da Água Verde, pela área de 728,13 m2,
também no bairro Campo Agua Verde, com o Sr. Benedito de Lima
Soares, para a abertura da rua Waldímiro Olsen.

Art. 2.° - A presente lei entrará em! vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
'

Canoinhas, 07 de junho de 1978.

Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Ad

ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck - Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Dr: Batista Soares'Dalmo
MÉDICO _' cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório já aberto.

Rua Caetano Costa - novo edifício da Casa Para Todos

Atendimento: das 14 às 17 hs., de segunda a sexta-feira

Dr. Marcelo Jacob
,-'

Fuck

I

MEDICO

ESPECIALIZAIÇÃO EM APARELHO DIGESTIVO
-,

CLíNICA E CIRURGIA

HORARIO: 10 às 12 horase 13:30 às 18:30 horas

Rua Major Vieira, 846 (ao. lado da Retífica Canoinhas)

Fone, 22-0734 - CANOINHAS - SC

Economize e valorize seu' crédito.
/

Abra uma vonta popular na
, '

Caixa Econômica Federal
'e pague com cheque.

I

Passeios: Leva até 9 pessoas

No trabalho: 1 tonelada da carga

/
Para a prÓXima aquisi�ão pense!

MBI 78»
MALLON & elA.

se(anoinhas -

/

I

CANOINHAS
DE' ONTEM
Da Cidade MaravUhosa ...

Depois cie uma tempr.rada de

seis meses 08 CapitHl Fede ral,
regressaram a csnotnnes as dis

tintas professoras do Grupo Es

colar «Almírante Barroso», srtas.
Iolands 'I'revíssní, Faní Sabbagh
e Esther S"8re8 de Carvalho.
Com o íntuito de melhor pro

duzir nas Itdes pelo vasto cam

po do Magistério, submeteram

se, 8S prezadas conterrâneas, a

um curso de aperfeiçoamento,
inteirando- se pela assistência as

aulas, dos novos e modernos
métodos de ensino, aplic.do8
nas escolas do Distrito Federal.

�

Recebendo seu certificado de
conclusão cios Cursos de Espe
cialização do Ensino, eis que re

tornaram 8 sua cidade natal,
com mais uma vitória alcançada.
As talentosas mestras,'os efu

sivos cumprimentos desta folha.

Casa,mentos
Realizou-se dia 29 do mês

próximo passado, o enlace ma

trimonial da srts. Xenia, filha
da exma. sra. Vva. Ema Fuck,
com o sr. Ari Cornelsen, filho
do sr, Lícinío Cornelsen e sua

exma. esposa.

Uniram-se pelos laços do ma

trimônio, a 31 do mês transato ,

8 gentil srta. Estefania, filha do

sr. Ludovíco .
Pieczarka e soa

exms. esposa, com c sr. Baltha

zsr, filho do sr. Francisco Ko
mochena e sua exma. esposa.
Nossos/ efusivos parabéns.

Nascimentos
Acha-se em festas o lar do

sr. Werner Eugenio / Kellner e

de sua exma 'espose, com o nas

cimento, a 17 do mês próximo
passado, de uma robusta gorota
que na Pia Batismal receberá
o .nome de Gerda Woldtraud.

Vende-se um ótimo lote de
terra, esquina, com 600 m2,
a 100 metros da Faculdade,
Rua Bernardo 018en. Preço
de ocasião. Ótimo ponto para
comércio. Também lotes no

Jardim Esperança, a 100 mts,
do asfalIo.

Tratar na Casa Santa Te
rezinha.

Locia de Fátima é 9 nome

da robusta garota que a 24 de

janeiro próximo passado, veio

enriquecer o lar do sr. Miguel
Dureck e sua 'exm9. esposa do
na Florentina Rosa Dureck.

As novas canoichenses nossos

parabéns, bem como a seus pais.

«Correio do Norte, fe'Y. de 1953»

\7 ende-se

Documentos Extraviados
MARTIM PETRY, declara

para os devidos fins que extra
viou os seguintes documentos:
Bilhete de Seguro, T.R.U. e Cer
tificado de Propriedade do Veí
culo Mercedes-Benz, placa -
DA-1449, cor vermelho, chassi
345 005/12363217.

OS' mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.& via.

Leial Assine! Divulgue!

Correio do No��tC
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INAMPS, Faz
3

doacões
� ,

milhões de \ cruzeiros
, Na próxima segunda feira, às 10h, o Ge

rente Regional do INAMPS, Laélio Luz, estará
presidindo o ato de entrega de materiais médico
hospitalares a entidades de vinte municípios ca

tarinenses, como parte de convênios firmados
com o antigo FUNRURAL.

-

de 'quase

Os materiais, vão desde modernos apare

lhos de Raio-X até estufas para esterilização.

o custo total da doação é de Cr$ ....

2.880.835,40.

Relação dos Aparelhos de Raios-X e Equipamentos a serem doados em 12/06/78
ENTIDADES I' DOA'ÇAO I VALOR EM Cr$

, CANOINHAS _ SC
Hopital Santa Cruz

GUARAMIRIM _ SC
Hospital Municipal Santo Antônio

'SÃO DOMlNGOS _ SC
Hospital São Domingos
TREZE TÍLIAS - SC
Fundação. Médico Social Rural

XANXER:Ê _' SC
Hospital Regional São Paulo
BALNEARIO CAMBORIÚ _ SC
Hospital Santa Inês

BOM RETIRO - SC
Hopital Nossa Senhora das Graças
CAXAMBU DO SUL - SC
Fund. Méd. Assistencial do Trab. Rural,

FRAIBURGO - SC
Hospital Divino Espírito Santo

GUARUJA DO SUL - SC
Sociedade Benef. Hosp. Guaruj á
IPUMIRIM _ SC
Hospita.l Santo Antônio.

JAGUARUNA - SC
Fundação Hopitalar Municipal
JOAÇABA -se
Hospital Santa. Terezinha
PALMA SOLA - SC
Sociedade Hospita.lar Beneficiente

.

PAPANDUVA - SC
Hospital São Sebastião.

PRESIDENTE GETÚLIO _ se
Sindicato dos Trabalhadores Rurais

RIO FORTUNA - SC
Funda.ção Médico Social Rural

RIO DO SUL _ SC
Hospitall Cruzeiro

SALETE - SC
Hospital Santa Terezinha

SÃO LOURENÇO D' OESTE _ SC
Fund. Méd. Assistencial do Trab. Rural

O VALOR DAS DOAÇÕES E DE '

.. '

1 aparelho Raios _ X 300MA

1 aparelho Raios - X 300MA

1 aparelho Raios - X 300MA

1 aparelho Raios - X 300lVrA

1 aparelho Raios _ X 300MA

1 balança para criança

1 mesa obstétrica

4 colchões vulca espuma

561.000,00

561.000,00

561.000,00

561.000,00

561.000,00

1.692,00

8.560,00

1.000,00

3.304,80

578,0.0

3.888,00

5.194,80

1.598,00

2.623,00

2,258,40
701,20

1,848,00
2,838,00
7.645,60

2.623,00

1.000,00

3.316,00
8.125,00

totàl

NOTAS
Hoje, festa JUDias no Grupo

Escolar I�mã Maria Felicitas, com
vârtss e ímportant-s atraçõ �s.

x X X

O Banco do 'Estado de Santa
Cstatino, BESC, abriu suas por
tas na vizinha cidade de Major
Vieira, ficando a iaauguração
oficial para outra opor tunt jad�.

x X x

A Díret irte da Cooperativa
Agropecuária esteve reunida
juntamente com autoridades,
dando os primeiros passos para
8 programação da Festa do Co
lono 8 realizar-se em julho pró-
ximo.

x X x

Esteve corníngo em nossa ci
dade, em visita 8 familiares, o

sr. Zano Benedito Ribeiro da
Silva, acompanh s do de sua fa
mílís.

x X x

O Prefeito Ther�zio Netto e

empresário Luiz Fernando Frei
�a8 estiveram sexta-feira, dia 9,

c 1 estufa PI. esterilização e

secagem

6 berços simples
1 mesa aux. pi instrumental
cirúrgico
1 lâmpada de pedestal de Raios
Ultra - Violeta

1 bisturí elétrico modelo
gabinete

1 mesa pi exame ginecológico
1 estufa pi esterilização e

secagem

3 armários vitrine
1 mesa pi exames clínicos
1 balança para criança
1 balança para adulto

4 colchões vulca espuma

4 camas tipo FOWLER
1 auto-clave vertical

3 armário vitrine
1 rnesa de exames' clínicos
1 bisturí elétrico modelo
gabinete ,

1 balança para adulto
1 balança para criança

total

1 incubadora pi prematuros
,

2.880.8:35,40

total

11.441,00
2.258,40

701,20

5.448,60
2.838,00
1.848,00

13.094,20
11.593,00

ESPARSAS
em Santa Cecília, estando antes
na Residência Fuck, onde e n

tregaram uma corôa, homena
gem póstuma 80 saudoso Pe.
Clement .. , antigo Vigério de
M09te Castelo, falecido Daquele
dia.

x X x

O advogado dr. Paulo Men.
donçs, diretor da BESCOR,
BESe - Corretora de Seguros,
esteve 5.a feira em nossa cida

de, dia 8, ocasião em que en

tregou um cheque doado para
� Casa da Criança São Se9s8-
tião, da vizinha cidade de Três
Barras. O ato ocorreu no Gabi
nete do Prefeito Therézio Netto,
presentes ainda o Prefeito Odi
lon Pazda, Luiz Fernando Frei
tas, Tufi Nader, além do pre
sidente da «nttdade, Gabriel
El.Kouba.

x X x

O sr. Hugo Antonio Peixoto
aniversariou-se 2.a feira, dia 12,
com churrascada a!usiva na

quarta, no Clube de Bolão Fan
'tasma, slJÓS o jogo Brasil e Peru.

x X x

Vinte e três b.its já doados
para a grande churra scada da
maior Festa do .Üolono da Re
gião do Planalto de Cancinhas,
em nossa cidade, em julho pró
ximo, posstvelm e n ts e s"r sbrí
lhantaue com 8 13 s n d e da Poli
cia Militar.

x X x

A Re sí dê..ci» do De p vr tamen
to Nacional de Estradas de Ro
dagem, com sede ern Mafra, à
Rus Severtano Maia, está anun
cíando concurso de Patrulheíros
pera a Policia Rodovíárts Fe
deral, com inscrição nos dias 12
a 23 do corrente, devendo' os
tnteressados spresentarem os
seguintes documentos: quitação
eleitora), quitação, militar, certi
ficado de conclusão do 1.0 grau,
uma foto sem cobertura 3x4 e

recolhimento da taxa de 150,00.
Melhores informacões no mes
mo endereço.

J

17-06-7�
N.o 1475
Ano XXXII

das Indústrias, do
I

Santa Catarina
Federa,ção
Estado de

•

I.C
A Federação das Indústrias do Estado de Santa Ca

tarina tomando conhe-cimento que a Federação dos Traba
lhado�es nas Indústrias da Coustrueão e do Mobílíáríojdo
Estado de Santa Catarina está promovendo ações de eum

prímento, visando. a cobrança das empresas pertencentes à

categoria econômica das Indústrias da Construção} e do �o.
biliário das importâncias de Cr$ 1U,00 e 20,00, respectiva
mente, por empregado, beneficiados pelos Dissídios>Coletivos
instaurados pela referida Federação e cujos processos toma
ram os n.vs TRT 2.345 e TRT 192/76, vem comunicar às em-

presas o seguinte:
,

1.0 --- A decisão proferida no processo l'RT 2"345/74
foi publicada em 29/1/1965, estando assim prescrito o fiireito
da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias da Constru
ção e do Mobiliário (art. 11 da CLT) de pleitear o recebi
mento de qualquer importância a seu favor.

2? - Relativamente ae processo TRT 192/76 em que
o TRT deferiu o desconto de Cr$ 20,00 de cada empregado,
a decisão foi publicada em 16/6/1976 prescrevendo assim em

16/6/1978 o direito da Federação.
, 3.° - As empresas abrangidas pela decisão do TRT

no processo TRT 192/76 são as que exercem as seguintes ati
vidades: Indústria da Construção Civil; Indústria de Olaria;
Indústria de Cal e Gesso; Indústria de Cimento; Indústria de
Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento; Indústria de
Cerâmica para Construção; Indústria de Mármores e Grani
tos; Indústria de Pintura, Decorações, Estuques e Ornatos;
Indústria de Serrarias, Carpintarias, Tornoarias, Madeiras Com
pensadas e Laminadas, Aglomerados e Chapas de fibras' de
Madeira; Indústria de Marcenaria (móveis de madeira'; In
dústria de Móveis de Junco e Vime de Vassouras; Indústria
de Cortinados e Estofados; Indústria de Escovas e Pincéis; In
dústria de Artefatos de Cimento Armado; Indústria de Insta
lações Elétricas, Gás, Hidráulicas e Sanitárias; Indústria da
Construção de Estradas, Pavimentação, Obras de Terrapla
nagem em Geral (barragens, aeroportos, canais).

4.° ,-- Não tendo essas empresas efetuado o desconto
de Cr$ 20,00 de, cada empregado que estivesse trabalhando
e� �ezembro de 19�6 e que tenha sido beneficiado pelo
Dlssldlo a responsabiJidade pelo recolhimento a Federação

> dos Trabalhadores das importâncias porventura devidas, ca
be as empresas,

5.° - O pagamento dessas importâncias' não está su
jeito a correção monetária, juros e multas, por isso que con
forme jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Tra
.balho «o desconto assistencial, para os cofres sindicais não
se sujeita a correção monetária, por não se tratar de débi-
t?S das empresas para com seus empregados, sendo, Impossível a condenação em pagamento de correção monetária
sobre recolhimentos relativos ao denominado «desconto as

sist.en.cial» para os cofres sindicais, uma vez que o D,L. 75/66delímíta sua aplicação. aos débitos devidos pelas empresas
a,?� seus empreg.ados fICa�do excluídas outras relações jurtdícas, como sejam as existentes entre Sindicatos e empre-sas». lTST - RR 3341/77 - DJU 13;3/78, pág. t208).

.

..

No mesmo sentido vem decidindo o TRT, da ga RegiãoCuritíba: �C�rr�çao rnone rar+a - co ntrtburç ao p ara Sindi
c�to�»: Nao incide correção monetária sobre o valor de contríbuíções �esconta.das dos salários dos trabalhadores, porforç� de

. clau�ula de contrato coletivo de trabalho e não recolhídos tmedíatamente aos cofres do sínulcato profissional»(TRT�PR-AP. 091/77, D.J. do Estado do Paraná de 3/11/77).
9u�rossim., relativamente a honorários advocatícios,estes S? sao deVId?s na Justiça do Trabalho no caso de ser

,conce.dId.o pelo JUIZ assistência judiciária quando prestadapor SIndI.cato Profissional a que pertencer o trabalhador (art.14 da �eI 5.584/70). Não tem, 3:ssim as Federações de Trabalhadoras o gozo desse benefícío e nem tão pouco seus advo-gados., '

, As custas deverão ser pagas de acordo com as ta-belas de que trata o art. 789. i tens I a V da CLT,
Finalmente, ::ecomendamos as empresas que não façam acordos""extra-Judiciais e que aguardem a proposi.tura das açoes de cumprimentos pela Federação de Trabalhado:es. na forma do disposto no art. 872 da CLT eque equ
í

va l sm a uma reclamação trabalhi t' ....

dportanto acõ .

a i.n i s a, nao sen o,
, "çoe_::; execut rvas e se for de Ln t er-es s e acei-tem

....

a CdonSIIa��ao .proposta pelo juiz" quando da real'i.zaçao a audIencIa respectiva.
'

Florianópolis, 06 de junho de 1978.

,BERNARDO WOLFGANG WERNER --- Presidente
I '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


