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Q Futuro Govern dor Jorge K.
Bornhausen .

e comitiva

programa em
Como tivemos oportunidade de anun

ciar, o futuro Governador do Estado, dr.

Jorge Konder Bornhausen e comitiva aqui
chegaram no horário previsto,

-

pelas, 16
horas de sexta-feira, dia iSO.

Acompanharam o ilustre visitante, o

futuro Vice-Governador, Deputado Henri

que Cordova e os candidatos ao Senado,
Deputados Aroldo Carvalho.jnosso conter

râneo e Wilmar DalanhoI,' além dos can

didatos à Câmara Federal, drs. Victor Fon
tana, Lauro Salvador, Espiridião Amin
Filho e Zsni Gonzaga; Candidatos à, As-

-

sembléia Legislativa, Dep. Celso Ivan da

Costa, 'Francisco de Assis Filho, Hélio

Juk, Wilson Bussmann e Almir Binoto.

Em nossa cidade, já aguardavam a

caravana visitante, os srs. dr. Ivo Silveira
ex-Governador do Estado e Olivério V.
Côrte, ex-Prefeito de Canoinhas, além de

delegações de Major Vieira, Três Barras
e Iríneópolís.

A programação iniciou-se no Cine Ju

bileu, todo tomado pelas professoras de

nossa região, quando dr. Jorge abordou
todos os problemas do nosso ensino, re

cebendo também sugestões das mestras

ali presentes, sendo bastante aplaudido
ao final de sua objetiva palestra.

'

Após. dr. Jorge reuniu-se com os a

grônomos da região, abordando os pro
blemas -de nossa agricultura, colhendo su

-gestões e subsídios sobre o assunto, re-

noss

•

cumpriram
cidade

cebendo em .seguida uma comitiva de Três
. Barras, liderada pelo sr. Prefeito Odilon
Pazda e diretores da Rigesa.

Em seguida a comitiva deslocou-se

para o Clube Canoinhense para uma reu
nião com o Diretório Municipal da ARE
NA, tendo antes sido entregue um che

que de 25.000,00 do BESC, como auxílio
do Governo ao nosso Hospital Santa Cruz,
recebido pela sua diretoria.

'

Iniciada' a reunião, também presentes
outras pessoas, o sr. João Seleme passou
o presidência dos trabalhos ao dr. Jorge,
que proferiu incisivo discurso propugnan
do pela união e esforço da ARENA para
as próximas eleições de 15 de novembro,
falando no mesmo sentido os candidatos
ao Senado, Deputado Aroldo Carvalho e

Wilrnar 'Dalanhol. A reunião encerrou-se
'\

com um pronunciamento rápido do dr.

Victor Fontana, agradecendo c _ apoio de
nosso diretório à sua eleição.

O programa seguinte aconteceu na

FUNPLOC, onde o futuro Governador fa

lou, aos nossos acadêmicos, 'respondendo
também todas as perguntas que lhe foram
formuladas.

O grande anfitrião, em toda a pro

gramação,' foi o Prefeito Therézio Netto,
sempre acompanhado dó nosso candidato

a Deputado Estadual, Luiz Fernando Frei

tas, encerrando-se a visita com uma gos
tosa canja servida na sede do Clube de

Bolão Fantasma.

Prossegue a atual administração em sua dínâmíca, atacando todas

as frentes de trabalho, em nosso interland e tambem em nossa urbs. A foto

registra o alargamento e revestimento da estrada para Taunay, na região
, do Parado.
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Da a Histórica para a ACIC
'Na 61tima terça-feira, dia 4 de julho, foi rea

lizada concorrida reunião da Diretoria e associados

da Associação Comere tal e Industrial de Canoinhas. à

qual compareceu 'o Prefe'ito Mun í

o
í

pa L. Dr. Bened í.t,o

Therézio de Carvalho Netto.

A presença do Pre fei to Mun í.c
í

pa I se deveu a con

vi te formulado pela ACIe, a fim de debater com os em

presários do comércio local. o horário de seu funcio

namento. Pretende a entidade classista, após ouvir os

representantes do comércio encaminhar sugestão ao Pre

feito no sentido de disciplinar o horário de trabalho

dos loj is tas. pr inc ipalmen te aos sábados. 'Para isso.

a ACIC deverá promover uma consulta entre os interes

sados, para depois encaminhar a sugestã0. atQndendo o

pensamento da maioria.

Na mesma oportunidade, o Prefeito Municipal fez
a

.

entrega ao Prasidente da ACIC. Hil ton Ri tzmann $ da

escri tura pública de doação de um terreno, destinado

a construção da sede própria da entidade. O fato se

reveste de grande importância, pois a partir de agora

Ipossibili ta a realização do grande objetivo da ent-ida

de, que é ter a sua casa pr õpr
í

a . O pedido de doação do

imóvel havia sido encaminhado há algum tempo a Prefei

tura, que após ter ouvido a Colenda Câmara de Vereado

res de Canoinhas, sancionou a lei autorizanào a doação.
A data foi considerada histórica para a ACIC, que con

signou em ata os agradecimentos penhorados do empre

sariado local, ao ilustre Prefeito que mais uma vez

demonstrou-estar voltado para � progresso e desenvgl

vimento de nossa terra, e firme pr e s t í.g
í

amen to as SR·

tidades verdadeiramente representativas de nossa 00-

munidade.

APAE Kombi
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

APAE, de Canoinhas acaba de adquirir uma Kombi destinada
ao transporte dos alunos de sua Escola, e outras tíualídades
de interesse da entidade.

Essa aquisição somente foi possível com o auxilio
recebido como um sinal da solidariedade dos católicos ale
mães através da MISEREOR.

A solicitação da doação foi efetuada em 24.08.77 pela
Diretoria presidida pela Senhora Rosicler Fuck, assessorada

por Dom Oneres Marchiori - Bispo da Diocese de Caçador.
, .-

Em 07 de novembro de 1977 foi comunicada a Asso

ciação a decisão tomada pela Comissão Episcopal da Acção
Misereor de remeter a importância de DM 9.500,OU (nove mil
e quinhentos marcos) para-a finalidade específica. Encami
nhada a documentação da Diretoría da APAE eleita e em,

passada em 18.1077, em ] 1 de .maío do- corrente ano foi de

positada na agência local dó Banco do Brasil S.A. a impor
tância recebida .do Deutsche Bank Aachen (Alemanha) que
convertida em nossa moeda resultou na quantia,' de Cri .. ,'
77.514,73 (setenta e sete mil, quinhentos e quatorze cruzeiros
e setenta e três centavos).'

,

Referido veículo, cujo preço era de Cr$ 97.680,00 (no
venta e sete mil, seiscentos e oitenta cruzeiros), foi adqui
rido

_

na agência local da Volkswagen, da firma Mallon & Cia.
ao preço líquido de Cr$ 89.960,00 (oitenta e nove mil, nove
centos e sessenta cruzeiros), conforme fatura n.? 8428, pago
a vista, com um desconto de Cr$ 7.720,00, gentilmente con

cedido por aquela empresa. A diferença entre o preço da
camioneia e o valor da doação da MISEREOR foi comple
tada com numerário prove�iente das contribuições mensais.

Com a aquisição desse veículo" a APAE está em con

dições de promover, por conta própria, o transporte das crian

ças matriculadas naquela escola, proporcionando lhes grandes
benefícios. I

Por esse auspicioso acnntecimento, parabenizamo nos

com as entidades referidas, com destaque muito especial a

MISE;REOR, da Alemanha, pela sua valiosa cooperação, sem
a qual não teria sido possível a aquisição daquele meio de

transporte tão necessário as crianças excepcionais.
, ,

BODAS DE OURO do casal GUILHERME e AUGUSTA LOEFLE.R
Entre a alegria de familiares e amigos, testejou Bo

das de Ouro de feliz consórcio, o casal Guilherme Loefler e

sua exma. esposa Augusta Loefler, O evento ocorreu domingo
último, dia 2, com culto alusivo na Igreja Lutherana. O ca

sal Loefler, quando da-s Bodas de Prata, festejou o evento
em Porto Alegre, sendo homenageado pela firma Michielon.
Possui o casal dois' fi hos: Alfredo e Irene, ambos casados,
netos e bisnetos,

Aos muitos cumprimentos recebidos juntamos os nos

sos com votos do perenes felicidades.

NOIAS DE FALECIMENTOS
Faleceu em nossa cidade o 'sr. Artur Caldas, fun

cionário aposentado do DER, deixando viúva, filhos e

netos.
Também faleceu em nossa cidade a v íúva Ana Koch ,

residente so bairro AI to das Palmeiras, de tradicio
nal família local.

Igualmente, veio a falecer o Sr. Pedro Landovskã ,

antigo moinheiro em nosso interior e aqui bastante re-

lacionado.
Aos familiares dos saudosos extintos, os pesa

res deste:semanário.
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CORREIO DO NORTE
08 de julho de 1978

Associação Comercial e Industrial
de Canoinhas

Assembléia Geral Ordinária

Convocação
,

De conformidade com os artigos 33 e 34 dos Estatutos Soeíats,
ficam eonvídados todos os associados da Associação Comercial e Ind��
trial de Canoinhas, sitd. a Rua Felipe Schmidt n." 83, para a Assembléia
Geral Ordinária,' a realizar-se no próximo dia 18 (dezoíto) de julho de
�978, às 20,00 horas, em primeira convocação ou, às 20',30 horas e� �e
gunda convocaeão, quando deliberará com .qualquer numero de SOCiOS

presentes, obedecendo a geguinte ordem do dia:

1.· - Relatório da Diretoria e prestação de contas da Tesouraria
2_° - Eleição da nova Diretoria e seu Conselho Consultivo, para

o bíêaío 1978/1�80.
, Obs.; � A fim de obedecer o artigo 39 dos Estatutos Sociais, faz'

saber que as chapas dos candidatos que concorrerão as eleições, deverão
conter obrigatoriamente a aquíeseêucía dos candi?atos. aos respectivos
cargos e serem apresentadas ao 1.º Secretário ate o día 17 (dezessete)
de julho, quando serão encerradas as inscrições às 17 ldezessete) horas.

OaBoinhas, 29 de junho de 1978 2

asso HILTON RITZMANN - Presidente

Servico
,

de Protecão ao Crédito. - S.P. (.
,

Assembléia Geral Ordinária

Convocação
Ficam convidados todos os usuários do Serviço de Proteção ao

Crédito, S.P.C., obedecendo o seu regulamento,' Título 11, artigo 2.°, pára
a Assembléia Geral Ordinária, a realízar- se no próximo dia 18 (dezoito)
de julho de 1978, às 21 (vinte e uma) horas, obedecendo a seguinte ordem
tio dia:

'

, . 'Di .

1.0 - Prestação de contas da Tesourarls e relatório da retoría..

2.o - Eleição do Conselho Diretor para o biênio 1978/1980.
NOTA: - As chapas dos candidatos,que irão concorrer às ele�ções,deverlo ser apresentadas para registro, ate o dia 17 (dezessete] de Julho,

às 17 (dezessete) horas. ,

NOTA: - A referida assembléia realízar-se-á na sede da ACIC, à
RI8 Felipe Schmidt, 83.

Oanolnhas. 29 de junho de 1978

asso ALFREDO EIKE BACH - Presidente I 2

B8�lara�ão
Eu NIVALDO ROEDER, brasileiro, casado, residente nes

ta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, declaro que
estio e,xtraviados OI títulos e ações da COMPANHIA COMER
CIAL SCHRADER; de Blumenau, Estado de Santa Catarina, de
mi.h. propriedade, conforme a seguir especificado:

Ações Ordinárias, ao Portador

Quant. Cupons AnexosN." dó Título
. N.9 das Ações
--�-------------------------------------------------------

168 1.626.635 a 1.626.884
1.f)54 4.682.177 a 4.682.344

250
168

01 a 12
07 a 12

,8i
Ações Preferenciais ao Portador
4.954.451 a 4.954.618 168 07 a 12

Ações Preferenciais -Nomjn�tivas
13& 1.926.301 8 1.926.550 250 sem cupons

Declaro, outrossim, que o extravio dos títulos acima re

laciooatios já foi devidamente comunicado 8 COMPANHIA .Cc::!
MERCIAL SCHRADER, a qual está providenciando a srmssao

de novos títulos e ações ficando 08 sclma relacionados sem ne-

, nhumjvalor. 2

NIVALDO ROEDER, Cart. de Ident. n.? 137.094- se - CPF 104813209

DR. ZE-NO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DE:NTISTA -

�ONSULTÓR.IO: Rua 12 de Setembro _ esquina CGn1 travessa

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

- Fone 22-0960 -

A

LAM ADA
6 - 12 - 120· - 220 - 240 volts

LUZ MISTA E FLUORESCENTES
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I
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Oracão ao
, ,

Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos

para que eu !ltinja meu i�:al,
Tu que me das o Dom nívmo
de perdoar e esquecer o mau

que me fazem; que em todos ?S
instantes de minha vida estas

comigo, quero neste curto diá

logo agradecer-te por t11:do e

confirmar uma vez mais que
não quero separar-me de Ti.

Por maior que' seja a ilusão
material, não será o. mínimo
da vontade' que sinto, de um

dia estar contigo e todos os

meus irmãos, na glória perpé
tua.

Agradeço-te uma vez mais...
A pessoa deverá fazer esta

oração três dias seguidos sem

fazer o pedido. Dentro de' três
dias será alcançada a graça,
por mais difícil que seja .

Publicar assim que receber

a graça.
Publicada por ter recebido

uma graça.
A. R.

Certificado extraviado
Brehmer Krzesinski Ltda.,

declara para os devidos fins,
que extraviou o Certificado
de Propriedade do Veículo
marca Chevrolet, tipo Camio
neta Piek-Up, cor vermelha,
'ano 1975, placa CA-2751, Chas
sis - CI44EBR1386-P' 3

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

VENDE-SE
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 asfalto.

Tratar na Casa Santa Te
rezinha.

Rar Resta.Drante 8 Vburrascaria'
U ,

."

"GALO 'DE OURO
id

.

todos os dias além das especialidades da easa
Espeto corri o

Segunda: Canja e virado de feijão à paulista
Terca: Costela especial e rabada
Quà'rta: Buchada \

.

.

Quhita: Línguada com ervIlha
Sexta: Peixada
Sábado:' Feijoada à carioca

.

Domingo: Espeto corrido especial (10 qualidades de carne).
Todos os sábados, boite com inicio às 22 horas.

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

disposição
Atende-se também pedidos de galinhas, leitões, eabri�os e ,c�r ..
neiros assados e. pratos especiais para festas de anrversaric,
casamento, etc.

I

BAR, RESTAURANTE E CHURRASCARIA
. "GALO DE OURO"

BAIRRO SÃO CRISTpVÃO)- Agora sob nova Direção

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

Dra. Zoé Walkyria Natividad'e Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- Cle 005589159/DEP -

Llíníca dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria _

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone a2,:,I4Gl
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CGC 83.166.033/0001-33

.Redação,. Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 _ Fone 22"'837�
Canoinhas _. Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de GarvalhQ

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORE.S:
Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank

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

31 anos a serviço da Comunidade

COZI H S·COMPONíVEIS

SCHINI
130nitas sofisticadas úteis

Venha conhecer as vdnt_��ns e as �o>']gjçõ�s de,� pa9arnento €'m
"

. \� ,

"

K

Quancadas. J.

& ··(1 II, LTDA.
Rua Vidal Ramos, 1'146 - Fone: 22-.0536
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Prefeitura BTrês"de irres
DECRETO N.o 426 DE 18 DE, MAIO DE 1978

,
,

'

ODILON P�ZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, E:,>
tado de Santa Catarina no uso de suas atribuições, etc. _

DECRETA:

Art. 1.<0 - De acôrdo com o Artigo 137, parágrafo único
da' _Lei n.'� 26 d: �1/06/1,962 e parágrafo único do artigo 134 da re

fenda LeI, modificada pe.la L�I n.? 216 de 12/07/72, fica aprovada a

Planta -de Loteamento situada no perímetro Urbano Bairro Vila
Nova, nesta cidade de propriedade de Francisco Ciryaco de Souza'
e José Felício de Souza, com área total de 18.000 m/2 (dezoito mil
metros quadrados), composto de duas áreas distintas porém inte-
gradas no mesmo Loteamento, como segue: '

1.0 ___. Uma área com 14. 400 mj2 (quatorze mil e quatro-:
centos metros quadrados) dos quais ficam doados à Prefeitura Mu
niCipall.031,32 (um mil e trinta e Um metros quadrados e trinta e

dois decímetros quadrados) para' a abertura ou prolongamento de
ruas e QS restantes 13.368,68 mJ2 (treze mil e trezentos e sessenta e

óit�,metros quaci;ados e sessenta e oito decimetros quadrados}, di
vididos em 24 (VInte e quatro) lotes numerados de 01 a 24 forman-

, ,do as Quadras "A" e "B" sendo a Quadra "A" formada por 16 lotes
numerados de 01 a 16, corifrontando-se ao norte com a Rua São
Paulo; ao isul com a Rua São João; ao leste com a Rua Brasil e ao

oeste com áreas de Pedro Andrino de Sousa e Alinor Ramos' e a

Quadra "B" -form:ada por 8 Lotes numerados de 17 a 24, confron
tando-se ao norte com a Rua São João; ao sul com a Rua Lauro
Müller; ao leste com terras de João V. Caldas e ao oeste com ter
ras de Daltiva Bueno.

2.0 - Uma área com 3.600 m/2 (três mil e seiscentos me
tros quadrados), dos quais 318,76 (trezentos e dezoito metros qua
drados e setenta e seis decímetros quadradosã , ficam doados à Pre
feitura Municipal para a abertura ou prolongamento de ruas; e os

restantes 3.281,24 m:j2 (três mil e duzentos e oitenta e um metros

quadrados e 24 decimetros quadrados), divididos em 6 lotes nume

rados de 1 à 6 formando a Quadra "C", confrontando-se esta ao

norte com a rua São João; ao sul com terras de Dionisio Chulka e

F. Damaso da Sülveíra; a leste com terras de Altair Grittens e ao
oeste com a rua Brasil.'

Art .. 2.° -, Em virtude da doação 'da área de 1.350,08 m/2
(um mil trezentos e cinquenta metros quadrados e oito decímetros
quadrados), do referido loteamento destinados: ao arruamento ne

cessário, ficam concedidos aos proprietários Francisco C. de Sousa
e José Felício de Souza, O'S benefícios constantes da Lei n.? 26 de '

11/06/1962,- Artigo 142 - parágrafo 2.°.
'

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 18/05/1978.
Odilon Pazda

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado nO' Departamento

Administrativo desta Prefeitura na data supra, e será publicado
no "Jornal Correio do Norte",

Paulo Adão Frank
Diretor Administrativo

,
,

desta Prefeitura na data supra e 'será publicada' nó "Jornal Correio
do Norte".

'

Paulo Adão Frank
Diretor Administrativo

LEI N.o'447 DE 19 DE JUNHO DE 1978

AUTORIZA A AQUISIÇÃO E DOAÇÃO DE MA,TERIAL,
MOVEIS E UTENSILIOS PARA O CURSO AUXILIAR DE ANA
LISES QUIMICAS, E SUA RESPECTIVA INSTALAÇÃO NO CO
LÉGIO ESTADUAL COLOMBO MACHADO SALLES; SUPLE-,
MENTAR VERBAS; E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, Es
tado de Santa Catarina, no uso' dê suas atribuições, faz' saber que
aCâmara Municipal decretou e eu sanciono. a seguinte:

L E I:
-

Art. 1.0 _. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a

mandar adquirir por compra e efetuar a respectiva doação ao Cur
so de Auxiliar de Análises Químicas, do Material, móveis e utensi
Iids necessários a instalação do Laboratório Quimico do Colégio

, Estadual Colombo Machado Salles.
'

.

Art. 2.° - As despesas decorrentes desta Lei, correrão á
conta da Verba 4130.00 - Equipamentos: e Instalações - 3320 -

Outros Equipamentos e Instalações.
.'

.

"

Art. 3;° - Para fazer face de despesas oriundas desta Lei
fica autorizada a suplementação por Decreto do Executivo da re�
ferida Doação Orçamentária.

. ,_

Art. 4.° - Esta. Lei .el!trará em vi�or na data. de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Três. Barras (Se), 19 de junho de 1978.

Odilon Pazda
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada no Departamento Administrativo
desta Prefeitura na data supra e (será publicada no "Jornal Correio
do Norte".

Oferte do Lojão Cruzeiro

Paulo Adão Frank
Diretor Administrativo

Dr. Dalmo Batista, Soares
MÉDICO -- cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório já aberto.

Rua Caetane :�osta - novo edifício da Casa Para Todos

Atendimento: das 14 às 11 hs., de segunda a sexta-feira

. .

DECRETO N.í() 428 DE 12 DE JUNHO DE 1978

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras, Es
tado de Santa Catarina; no uso de suas atribuições, e considerando
que a aprovação de novos 'loteamentos no Bairro São Cristovão po
derá vir a agravar .os problemas de urbanização daquele Bairro,
etc.

'

DECRETA:

Art. 1.'0 - Ficam suspensas as aprovações de Loteamento
de áreasde terras localizadas no Bairro São Cristovão e adjacên
cias, neste Município, até a elaboração da "planta cadastral" da

quele Bairro.
I

Art. 2.'0 - Este Decreto eritrará em vigor na data 'de sua
I

publicação, revogadas as disposições em contrário.
'

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 12/06/78
Odilon Pazda

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publlicado no Departamento

Admirü;strativo desta Prefeitura, na data supra,
'

"

Paulo Adão Franlk
Diretor Administrativo

.

LEI N.IO 446 DE 05 DE JUNHO D-E 1978

AUTORIZA A EXECUÇÃO 'DE SERVIÇOS GRATUI

TOS, E DA OUTRAS -PROVIDÊNCIAS:

ODILON PAZDA- Prefeito Municipal de Três Barras, Es
tado de Santa Catarina, no uso de suas atribuiçõ,e�, faz saber que I
a Câmara Municipal decretou e' eu sanciono a .ssguínte:

L E I:

Art. 1.0 - Fícà o chefe do Poder Executivo autorizado a

mandar executar pela Prefeitura Municipal gratuitamente s;ryi
ços que visem beneficiar exclusivamente atividades Agropecuárias
dentro do territorio do Município de Três Barras. \

,
Art. 2.° - Es,ta Lei entrará em vigor na data de sua publi-

elt;'ãó, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 05/06/1978.
. Odilon Pazda
Prefeito Municipal'

,E&ta Lei foi registrada no Departamento Administrativo

.

I
FOGÕES A LENHA�a�partir de CrS 2.130,00

L9jão Cruzeiro
R. Caetano Costa, 793 - pertinho da Rodoviária Mumcípal

r

\
1

CivilRegistro

wa

NEREIDA C. CÔRTE, Oficial
do Registro Civil, do 1.° Dístrí
to de Canoinhas, Santa Catari ..
na faz saber que pretendem
casar-se:

Miguel Bredum e Marga-ida Cujiw,
ambos solteiros, domtctlíadaos e re

sidentes _nesta cidade. Ele, motoris
ta, nascido em Rio de Areia, neste
Município em 29 de outubro de 1950,
filho de João Bredum e Maria Moi8�
sa Bredum. Ela, do lar. nascida em
Rio Pretinho, deste Município em

1.0 de março de 1946, filha de Miguel
Cujiw e Genoveva Moilsa Cujtw, '

Paulino Soares e Maria Leni de
§onz9, ambos solteiros, domícílíados
e residentes nesta cidade. Ele, ope
rário, nascido em Serrito, deste Mu
nicípio em 30 de junho de 1960, fi
lho de José Soares Sobrinho e An
tonta Cavalheiro, Ela, do lar nasci
da em Fartura; deste Município em

19 de fevereiro de 1959, filha de Do
lores Elias de Souza e Sofia da Cruz
Souza. \

Waldemar Karvat e Ivete Maria
Krull, ambos seltelros. Ele. lavra
dor, nascido em Pulador, Município
de Major Vieira, deste Estado, em
28 de julho de 1954,' filho de Ale
xandre Karvat e Eduviges Karvat.
Ela, do .lar, nascida em Serra do
Lucindo, deste Município. em 25 de
março de 1958. residente em Serra
do Lueindo, Illha de Afonso Krull e
Paulina Soubínskí Krull.

Julio Nelson �teilein e Rosinha
Schmidt Alves, ambos solteiros, do-
,micilados e residentes em Parado,
deste Munícípío, Ele, tndusnrtal, nas
cido em, Agua Verde, desta cidade
em 28 de janeiro de 1946, filho de
Alfredo Steíletn e Paula Línsmater
Steíleín. Ela, do lar, nascida em Ta
manduá, distrito de São Sebastião
do Sul, Município de Lebon Regia,
,deste Estado, em 2 de outubro de
1958, filha de Adolfo Simão Alves e

Enoemia Schímídt Pinto.
Dirceu Ludka e MaiÍa Célia Marco.

ambos solteiros' Ele, carpinteiro;
nascido em Bela Vista do Toido,
deste M:unjcípio� em �9 de março de
1953, residente em Bela Vista do
Toldo, deste Município, filho de
Francisco Ludka Filho e Lucílda
Rudk Ludka. Ela, do lar, nascida em

Rio de Areia, deste Município em
20 de junho de 1957, residente em
Rio de Areia do Meio, neste Muni
cípio, filha de Elias Marco e Eudo
cia Nogatz Marco,

Jair Steidel e eleia Müller, ambos
solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, balconista, nascido
em Rio Claro, Municipio de ,Major
Vieira, deste Estado, em 7 de se

tembro de 1966, filho de Engenio
Steidel e Zílda Pereira Steídeí. Ela.
do lar, nascida nesta cidade, em 17
de junho de 1958. residente nesta
cidade, Iílha de Francisco Müller e

Vitoria Iadelka,

Mario de Çol e Joana de Jesus Pe
reira. ambos solteiros, domiciliados
e residentes em Campo da Agua
Verde. desta cidade. Ele, marceneiro,
nascido em Rio dos Pardos, distrito
de Santa Cruz do Timbó, município
de Porto União. deste Estado, em 13
de dezembro de 1950, filho de Ger-

,

mano ne CoI e Maria Hoffmann de
CoI. Ela, do lar, nasctda em Rio Claro,
município de Major Vieira, deste
Estado, em 24 de junho de 1962, fi
lha de Odival Pereira e Iracl Lisboa,

II ubens Kohler e Dorilda Ferreira
da �10cha, ambos s otteíros, domici
liados e residentes nesta cidade. Ele
pedreiro, nascido em ?O de julho de
195H, filho de Bruno Kohler e Maria
de Barros Kohler. Ela, operária, nas
cida em Poço Frio, município de Plên,
Estado do Paraná, em 31 de agosto
de 19B1, filha de João Ferreira da
Rocha e Juraci de Carvalho Ferreira .

Oanoinhas, 05 de julho de 1978

Nereida C. Côrte'
Oficial do Registro Civíd,

'Documentos extraviados
RigeS8, Cehllose' Papel e Emba

lagens LUla., dec Lara para os

devidos fins que extraviou
o Certificado de Proprie
dade, TRU,· Bilhete de Se
guro e Vistoria, do Veicu
lo Pick-Up Ford F-75, cor

verde, ano 1975, Placa ...
GR - 0239,- eh LA3BPR - 56813.

Os mesmos ficam sem e fei�'
to por haver requerido a

2.a via. 3

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cooperativa de
Planalto Norte

Eletri'Ficação Rural do
ltda. - CERPLANA

Rua 12 de Setembro, 378 - Car.lolnhas-SC

Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
,

o Presidente da Cooperativa de Eletr:'ificação Rural do
Planalto Norte Ltda. - CERPLANA, usando da.s atribuições que
lhe confere o artigo 32 da letra "E" dos Estatutos Sociais, resolve:

CONVOCAR:

A Assembléia Geral Extraordinária, dos associados à rea

Iizar-se na sede da Cooperativa de Eletrificação Rural do Planalto
Norte Ltda., a Rua 12 de setembro, 378, no dia 15 (quinze) de julho
do corrente ano, às 12 :00 (doze) horas, em PRIJMEIRA CONVOCA
çÃO, a fim de tratar da matéria constante da seguinte:

ORDEM DO DIA:

1.'0 -. Indicação dos Delegados representantes da Coope
rativa na Federação das Cooperativas do Estado de Santa Catarina
"FECOERUSC".

I

2.'0 - Outros Assuntos de interesse da Cooperativa ..

.'

Não havendo número legal}! - 2/3 - dos aissaciados
.

presen-
tes em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO para a instalação da .Assern
bléia, 'fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO, para às
�3:00 (treze) horas do mesmo dia e local. Se desta vez ainda não
houver número legal - 50% mais um dos associados presentes em

SEGUNDA CONVOCAÇÃO, fica 'desde já feita a TERCEIRA E
ÚLTIMA CONVOCAÇÃO para às 14:00. (quatorze) horas do dia
1'5 (quinze) de julho de 1978, com a presença, no mínimo de,' 10
(dez) associados.

.

Para efeito de calculo do "Quorum" para instalação da
Assembléia, a Cooperativa possui 675 associados.

E para que' chegue ao conhecimento de todos os associa
dos, o presente EDITAL será publicado na imprensa local e afixa
do na sede em ponto estratégico, bem como remetido aos associa
dos, na medida do possível.

Canoinhas, '28 de julho de 1978.

Duílío Cornelsen

«,
Presidente

Dr. Lincoln Simas
Médico especialista em crianças, comunica a população de

Canoinhas e das cidades vizinhas, que já está atendendo no

Hospital Santa Cruz e em seu consultório, situado à praça

Lauro Müfler n.? 85, ao lado do IBDF.

AGORA ATENDENDO TAMBÉM PELO IPESC

,

UNGER &'

REUNIÃO.DA AMPLA EM MAJOR VIEIRA

Realizou-se quarta-feira, dia 28 de junho, em
Major Vieira a reunião mensal da ASSOCIAiÇÃO
DOS MUNICÍPIOS DO PLANALTO NORTE CATA
RINENSE (AMPLA). Nesta reunião estavam pre
sentes todos os prefeitos filiados a AMPLA, além do
Prefeito de IVIatos Costa, Sr. Carneiro e o Dr. Hélio
Juc.k, candidato a deputado estadual. Durante a reu

nião fOI tratado de vários assuntos de caráter admi
nistrativo e ao meio dia foi oferecido um saboroso.
churrasco a todos os presentes.

ANIVERSARIOS
- Dia 3 'aniversaria a Senhora Paulina Regodzinski,

residente em Rio Novo.
� Dia 4 aniversaria a Srta. Terezinha Panisson, fun

cionária da Casa Paroquial de Maj ar Vieira.
- Dia 5 aniversaria a Sra. Catarina Santos, esposa

,

do' sr. Jordão dos Santos Neto, residentes nesta ci
dade.

--- Dia 6 aniversaria a Sra. l\I ilda Veiga, dileta espo
sa do Sr. Pedro Veiga Sobrinho, tesoureiro da
Prefeitura Municipal de. Major Vieira.

- Dia. 7 aniversaria a Senhorita Adaira Veiga, resi-

Escreveu: FRANCISCO IUtISAN

'dente nesta cidade.
:

Aos aniversariantes a coluna cumprrmenta de

sejando felicidades.

NOTAS DIVERSA�
_ Está funcionando muito bem a agência do BESC

de nossa cidade seus funcionários atendem muito
bem a todos. Nossos agradecimentos a todos ..

_. Estão estagiando na agência do BESC local 2 jo
vens de Florianópol�s que pertencem ao .CPD

(CENTRO DE PROCESSA�ENTO DE' DADOS):
Aos estagiários votos de feliz estada em nossa CI

dade.
_� Faleceu' repentinamente em sua residência. em. Rio

da Veada o Sr. ELIAS ADANCHESKI, deixando
de luto sua esposa e grande número de 'filhos, os

.

quais agradecem através desta colup;a as manifes

tacões de pesar r�cebldas .. E a família enlutada os

nossos sentidos pesames .

� Já está começando a esquentar a política em nos

sa cidade. Muitos candidatos tem procurado man

ter contatos com nossos líderes políticos, mas co

mo é importante vamos ver se desta vez teremos

um deputado para representar nosso município na

Assembléia Legislativa.
- O Sr. Guida Davet acaba de adquirir mais uma

�aria em Monte Castelo e desta feita ele vai po
der atender ao grande pedido de telhas e tijolos.
Ao Sr. Guida Davet os nossos parabéns.

- Este colunista está a inteira disposição de todos pa
ra qualquer reportagem que possa sair nesta colu
na bastando para tanto um convite para assistir,
m�s nem sempre o leitor lembra-se disso. Muitas
notícias terei que informar-me com terceiros, quan
do as vezes não sai ao contento de todos, Mas con
tinuarei a escrever, e se alguma matéria que não
sair boa peço escusas, pois sempre lembro daque
la frase: AQUELE QUE PROCURA FAZER AL
GUMA COrSA DE úTIL E FRACASSA É INFIN\
TAMENTE MELHOR DO QUE AQUELES QUE.
NADA FAZEM E TRIUNFAM.

.

2 Aviso

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE

DISPENSA DE INCORPORAIÇ,AO
Quarta-feira p.p., dia 28, em ato solene, sob o

comando do Senhor Capitão Osvaldo Conrado Nar
loch - Delegado da 16.a Delegacia de Serviço Militar
de Canoinhas, foi procedida a entrega .de 59 certifi
cados . de dispensa de incorporação aos Jovens ma�or
vieirenses , Participaram da cerimônia as autor ida
des locais, funcionários, professores, estudantes e o

povo em geral. A apresentação esteve impecável,
merecendo elogios de todos os presentes. Ouviram-se
as palavras de Sua Excia . Prefeito Municipal Clau
dio Gadotti, do Capitão Osvaldo C. Narloch e do' Se
cretário da JSM, Sr. Pedro Tyska . Foi sem dúvida
uma cerimônia cívica muito bem programada. Para-

_ béns ao Secretário da JSM Sr. Pedro Tyska.

Ind. Com. Otto Friedrich
SIA - ICOFRISA, estabelecida
com escritório à rua Princesa
Izabel, 574, avisa ao Sr _ José
ATi Moreira de L ima, portador
da carteira profissional n.? ...
58.504, série 541, a apresentar
�e em seu escritório no prazo de
o:� (três) dias, para regularizar
�,�18 situaçà».

O não ':::omparec�mento im

:r..:1,icHrá na rc cisão eh contrato
de trabalho por abandono de

serviço nos termos do artigo 482
da C.L.T.

IA. LT.......

e )ontes

Exaustores, Ciclones,
para movimentação de
circulares

INDÚSTRIA --

J:1elef.: Escritório 23-1770. Loja 23-2014

1952 25
Indústria de Talha·s

Elétricas,
Carrinhos

Serras

EXPORTAÇAO

1977

Rolantes

ca rga,
taqueiras,

Rua Des. �ost� Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

Re!)resentante em Cano nhas :

Wal(_�J.ernar Knlippel

e

Rua Majer Vieira, 368 _ Fone, 22-0336 _� Canoinhas

. , ,.
. '.) .

,

"
.,.,., '.... �* ii" t":...

.

� :._. �

Santa Catarina

•

-t .' I"....
.. f�. �"" �. .: j'

"

.:,

N8 Departamento de Veículos Usadas:
. de Miguel Procopiak' CODlércio de
Veículos Ltda.�· você encontrará
para pronta entrega:.

.A..•.

197-!.
1974
1973

'

1974·
�975
1978
1975
1974

Marca

Chevette
Opala 4 portas
Opala 4 portas
Opala 4 portas ..

Opala 2 portas ..
Opala 2 portas ..

Caravan .

TL... . . ... '.

I

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(ULOS LTDA.
ConceSSionário Beneral Motors d. �8rasiI S. I�

.Rua Major Vieira, 289
.

'

C a n o i n h a s -:- Santa Catarina

R"WMM"I'_� Sft!R&IIi_Llii4n'.'iM ,.",.,..'_7iilWS _

BASILIO HUMENHUK &
.

(IA. LTDA.

I Revendedor FORD I
94 1978

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos. FORD
.

e usados de qualquer marca. .

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Corcel LDO 1975 - marron

Cor�el cupê luxo 1977 - vermelhs
Vanant 1975 - bege

.

Ford F - 100 1960 - azul
Rural 1969 - 4x4 - verde
Jeep 1975 - azull

Adquira se,,: veículo usado com a mínima entradaVelCulos inteiram t . . '. '.en e reVIsados, de boa procedência,aos melhores preços da região. .

.

. .' .: :.

.

Rua vy��jlte-nos sem compromisso, em nossa loja à
,

a Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024
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CORREIO DO NORTE 08 de joll1o de 1978

TELEFONES & NOTíCIAS

.

Em resposta ao que�t�onár.í.o enviado ao Exmo.
Sr. CeI. Chefe da Casa Militar do Gabinete do Exmo.
Senhor Governador do Estado sobre o funcionamen
to do aparelho telefônico instalado em nossa cida(le
As providências foram tornadas para melhor escl;re'�

.

cimento �ou a seguir exped�ent� recebido: Exmo. Sr.
EsmeraldlI�o. Mala de Almeida DD. Presidente Dire
tório MUnICIpal ARENA - Papanduvn-S'C. 8enl101'
Presidente. Informações colhidas dÜO-r)03 conta de
que diversos são os municípios cujos sistemas de co

municação tele:fônica são �e.ficiel�te3, e incompatíveis
com a_:, necessidades administrativas , Diante de tal
situaçao, houve por bem o Senhor Governador ques
tionar junto a T'ELE'SC sobre 'as providências que es

tão sendo tomadas por aquela empresa face aos obs

tácul�s técnico� que. vem �endo en'contrados. A
TELE�C. atraves de seu Presidente, dirigiu ofício ao

Senhor Governador, informando sobre a atual situa
ção e medidas que vem sendo adotadas, Para que. V.
Exa. possa estar perfeitamente inteirado do assunto
tenho a satisfação de encaminhar xerocopin do men
cion�do ofício.

,

Na me�ma oportunidade reafirmo,
cordIalmente, as expressoes do meu elevado apreço e

distinta consideração. Decio José d�� Lago - Coronel
Chefe da Casa Militar. Aqui fica o esclarecimento a
nossos prezados usuários.

. TÊLESC RESPONDE

Em aditamento ao ofício recebido acima trans
crevo a seguir a xerocópia recebida sobre o a'ssunto:
Excelentíssimo Senhor Doutor Antônio Carlos Kon
der Reis DD. Governador do Estado de Santa Catar i
na. NESTA. Senhor Governador. Cumpre-me infor
mar a Vossa Excelência ter esta Empresa' constatado
estarem.uma série de cidades catarinenses, servidas
por eq,;upamentos·monocanal, apresentando dificul
dades de comunicação que, pela reincidência: dos de ..

feitos apresentados,' tem causado -uma série de dificul
dades a nossa equipe técnica de reparos e manuten
ção, face a impossibilidade da sua recuperacão no

praz? hábil estabelecido pela política de padrões de
serviço desta Empresa. Tendo em vista este fato in

form? a Vossa Excelência, estar esta Empresa pr'ovi
denciando, em caráter de urgência, junto aos diversos
fornecedores desses equipamentos, a troca de alguns
componentes técnicos básicos que nos assegurarão
dentro do prazo máximo de 60 dias o total restabele

c�ento e confiabilidade dos sistem�s atingidos. Com
o fito de alertar Vossa Excelência pára eventuais co

ntl',l!.icações que lhe possam chegar sobre o assunto,
reafirmo-lhe estar esta Presidência e a Diretoria Téc
nica desta Empresa acornpanuando diretamente to+o
nica desta Empresa acompanhando diretamente todo

�. projeto que envolve a sua 'Jmediata recuperação.
:�a certeza da generosa comprcensâo de Vossa Exce
lência, renovo-lhe os protestos da minha melhor con

sideração e apreço. Atenciosamente. Douglas de IIIIa-
cedo de Mesquita. Presidente

�

LIONS COM 2.a DIRET'OIUA

, .

Dia 28 de junho p ..p. com um jantar festl�o foi
realizado a posse da nova Diretoria do Lions Clube
de nossa cidade. Num ambiente da mais franca e con

tagiante 'amizade, fato habitual entre o Ieonismo pa
panduvense, foi empossada a nova Diretoria, a qual
nl!ma demonstração de união, força c 'patr-iotismo,
nao alterou a La Diretoria, tendo apenas alguns mem

bros sido': deslocados para novas funções () que não
altera de forma alguma o poder e boa vontade de

t�abalhar com afinco para bem servir seu irmão par
hcip&ndo assim com orgulho de pertencer ao maior
Clube de Serviço do mundo. A Diretoria ficou assim
constituída: Presidente Walmir Lucio Senna' LO' Vi
ce: José Guimarães Ribas; 2.10 Vice Héis Curt Brandes;
3.° Vice Evaldo Graboviski: \ 1.10 Secretário José Al
fredo Fonseca; 2.° Secretário Hamilton Tabalipa de

Alme�da; 1.0 Tesoureiro João Florindo Schadeck; 2,°
Tesoureiro Reinhardt Kriek; Diretor Animador Ali
nor Eufrasio; Diretor Social Antonio Thiessen; Di
retorés Vogais Rubens Alberto Jazar, José Conceição

,
\

Escreveu;

Esmeraldino M. �lmeida

Agradecimento
Esposa, filhos e genro do falecido

Eugenio Sido,rak,

I

(linda consternados com o seu infausto falecimento ocorrido
dia 19 de junho p. p. Vem por meio deste jornal, agradecer
especialmente ao Pe. Antonio Cintho, que diariamente deu a

seu Paroquiano assistência, também ao. Pe . Pedro Balzack,
Pe. Antonio Belússo (Santa 'Cecília), aos médicos Dr. Ru
bens A. Jazar, Dr. Edemund Saliba e Dr. Proença inclusive

a Dona Déa Brandes que não mediu esforços para amenizar

seu sofrimento. Aos Cursilhistas, vizinhos, amigos e todos 0'S

que de um modo ou de outro, ajudaram a família nesta dolo
rosa passagem de dor e sofrimento. O nosso agradecimento
por vocês será por. todos os tempos mais que o presente, e

. , além da morte.

Papanduva, junho de 1978.

Pela família

ALZIRA SIDORAK

Florenço, Esmeraldino Maia de Almeida e Nataniel
. Resende Ribas. Assim continuamos: firmes e coesos a

trabalhar para o Lions Clube Distr-ito .L-10 irmana
dos pelo sublime ideal que é aquele de fazer alC10
por aquele que precisa de tudo e não tem nada, Cam
panha de.alta envergadura social e filantrópica. A
coluna fe licita a segunda Diretoria recém-empossada
augurando .pleno êxito na sublime missão que assu

mI�"am cheio de entusiasmo e muita vontade de tra
laihar .

SINAL DOS TEMPOS

MISSIONÁRIOS SÃO MORTOS A PAULADAS.

Treze membros de uma missão. protestante que atua
vam perto da fronteira de Moçambique foram mortos
a pauladas por guerrilheiros nacionalistas. O ataque
.acorrteceu anteontem à tarde, e os corpos foram en
contrados mutilados e seminus. (G.P.) .

\

\ GOVERNADOR DIA 23 EM PAPANDUVA

IBM

Editai
,

Já saiu oficialmerits a agenda de visitas que
o governador Antomo Carlos Konder Reis efetuará ao

plar:alto norte catarinense, no próximo mês. Dia 22
de Julho o chefe do executivo catarinense estará em

Canoinhas e Três Barras; dia 23, em Major Vieira,
Monte Castelo e Papanduva. Oficialmente Itaiópolis
não está incluído no programa, mas espera-se que o

governador ,faça uma rápida visita informal, presti
giando as Iideranças arenistas local. (Coluna do J.
Sarton) .

PASSARELA DA SOCIEDADE

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

guintes títulos:

DP n.? 1028, vencida em 30/05/78, valor Cr$ 2.464,80, emi
tida por Confecções Najua Ltda.,�contra Antonio Aloisio Afonso.

Prestação n.? 17 do contrato n.? 015588, vencido em

22/05/78, valor Cr$ 1.607,00, emitido por Besc Financeira S/A:
CONTRA - Albano Drecher.

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

contar da, publicação deste no Jornal CORHEIO DO NORTE, vi
rem pagar os mencionados títulos, ou dar as razões. porque 1"..3.0
o fazem e ao mesmo tempo no caso de não ser atendida esta ínri

maçao, os notifico do competente protesto.
Canoinhas, 05 de julho de � 1978.

ALCIDES SCHUMACHER ,- Oficial Maior

'Dia 09 do corrente extreando idade nova a Sr'a
Edith, virtuosa esposa do Sr. João Schadeck , Cum�
prirnentos pontificarão em alto estilo para a distinta e

benquista senhora.

'I'ambérn em Canoinhas onde reside festejando
troca de Idade nova o sr. Olimpio R.' Schadeck, Di
ret<?r do· poderoso grupo Schadeck, velho e grande
arrugo de Papanduva na sua festiva data receberá os
mais merecidos cumprimentos, Um abracâo do co-
lunista,

�

Dia 12 aniversariando a garota Aristocléia filha
do casal 91impio .

(Hulda) Cardoso, suas coleginhas
promover-ao a festmha que promete muita animação.

Dia 13 quem festeja niver é o acadêmico de En

&en:ha�ia D�. Aristides Sonagloi jovem de uma po
lidez impecável, na sua festiva data natalícia estará
recebendo mil cumprimentos de amigos e colegas.

SALÊZIO DAVID. Na mesma data completan
do mais um feliz aniversário o jovem industrial auui
residente, felicitações em alta rotação para o distinto
sen.: or

Dia 15 festejando niver a simpática senhorita
Nadyesc1a B. Almeida residente em Curitiba. Cum
primentos circulando em alta ro: aç;;o para a e1(�gante
senhorita finaf lor l!a sociedaIe curitibana.

.

. :rambém d�,:, 15. é C in. para l'urnprir:-,entos para
a distinta Sra. (,1 ).'Y·' la, VIrtuosa CO:1301'te do S,', ta

beliã,o. AI<?is Kara:ôl1�.]�,i. fel icitaçêes e cr.mpr-imontns
pontificarã o para d arrvcrs U· .. 2'.1:C:.

-

UM POR �{El\1A��A

Nascem os homens parecidíssm.o., uns C,t.:- ou

trso, mas, o cultismo dos seus respectivos húl..tos, não
tarda em diferenciá-Io s cadc V(\;� mais, . (Confur.io}.

ÓTICA CONFI�NÇA
--: Fabricamos todos 05 tipos de lentes para êeulos, desde.

visão ,simples,· bifocais, até' lentes Varilux 2.

- Aparelhage'm moderna, perfeita moutagem., -garantia de

qualidade e assistência permanente.

Responsável Técnico: ENG." MARCe� lVUNB:EltLI€H

Pracr:a Laur(f) Müller 514 - Canelinhas SC
, � ,

,

I

FOTOCÓ PI ASI>
o Ca.rtório do Registro Civil, de Nereida,C. Côrte, instalado

.

.

/

no Forum) acaba de receber � mais moderna "FOTOCOPIA-

DORA" :Automática que tira fotocópia d.uplla face e simples

de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos-

Aniversariantes
da semana

Dia 8 - o sr, Seleme lsaac
Seleme; o [ooem Wanderley
José Woitexen,' o menino Da
niel' Amós filho do sr. João
Tompo1·owski.
Dia 9 - as srtas. Melânia

Sidorak e Edeltraudt Siems.

Dia 10 • o sr. El'vino J.\1ews;
a· srta. Zenilda Alberti; a me

nina Angelita filha do sr. La
dislau Knó1'ek ..

Dia 11 - os s1's. Pedro Ru.
dey e Fábio Nabo'l Fuck,' o

menino Jaciel Francisco filho
do sr. João SzczygieZ'
Dia 12 - a 's,a. Cedlià esp.

do sr. João A. Brauhardt,'
os jovens Otávio Herbst e

Edga1'd Knopp.
Dia 13 • o jovem Hipólito

Wardenski.

Di. 14 - O 10vem Haroldo
5chroeder. '

Nossos parabéns.
\

Edital
Encontram-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos," Edifício

do Forum, para serem protestados os seguintes títulos:
Dp. nº 8.215 - valor Cr$ 96,0,58 - vencimento 10/05/78,

emitida por Mallon &' Cía., c/ JAIR DRANKA.

Dp. nº 7682/9 - valor Cr$ 1.900,00 - vencimento 13/06/781
emitida por Denelar - Comércio de Eletro Domésticos Ltda., cf
ANTONIO ALOISIO AFONSO.

.
'\

Por não ter sido possível encontrar os referidos responsá-
veis, pelo presente os intimo, para no prazo de três (03) dias, a
contar da publicação deste Jornal "Correio do Norte", virem pagar
os mencionados, títulos ou darem as razões porque não o fazem e

ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida está intimação os no

tifico dos competentes protestos.
Canoinhas, 06 de julho de 1978

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestes

Passeios: Lava· até 9 pessoas

toneladaN�o trabalho: 1 da carga

Pira a próxima aquisi�ão pense!

MALLON & elA.
Can,oinhas - se

,
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PREFEITURA
LEI N.o 1.437 de 03 de julho

de 1978

Dispõe sobre a reorganiza
çao do Quadro de Funcio
nários da Prefeitura Muni
cipal, Fixa Novos, Venci
mentos, Cria o Quadro Sa
larial Regido pela Consoli
dação' das Leis do Trabalho
e dá outras Providências.
O Prefeito Municipal de

Canoinhas, Estado de Santa Ca�'
tarina, faz saber que a Câmara
de Vereadores aprovou e eu
sanciono e promulgo a seguinte

L E,I:
Art. 1.0 - Os Serviços da

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, serão atendidos -

I - Por Funcionários inte
grantes do Quadro de Provimen-
to Efetivo (Anexo I);

,

II - Por Funcionários inte
grantes do Quadro de ProVL�
mento em Comissão (Anexo II) ;
e

MUNICIPAL DE CANOINHAS
CORREIO DO NORTE," 08.07·78

�,
" '!; ,

Funções de natureza Técnica
especializada aquelas cujo exer

cício requeira formação profis
sional de grau superior.

Art. 9.0 - Ficam extintos
os cargos constantes sob a de
nominação "Situação Antiga"
que não constarem no Quadro
sob a denominação "Situação
Nova" .

Art. 10.0 - As despesas
constantes desta lei, correrão à
conta de dotações próprias, fi
cando o Chefe do Poder Exe
cutivo autorizado a suplementá
Ias quando se tornar necessá-
'no.

,

Art. 11.0 - A vigência
desta lei será a partir de 1.0 de

junho de 1. 978.
Art. 12.0 - Revogam-se as

.disposíções 'em contrá!io en

trando em vigor esta lei na da
ta de sua publicação.

Canoinhas, 03' de julho de
1. 978.
Benedito Th. de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
"

Esta lei foi registrada e pu�
blicada no Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

Anexo I

An,xo II Quadro dos Cargos de Provimento em Comissãl
SITUA'ÇAO ANTIGA

'"

Quadro de Cargos de Provimento Efetivo
S I TUA ç Ã o A N T I"G A

III - Por Pessoal Eventual
ou variável, admitido sob o re

gime da C.L.T:
Art. 2.0 - Ficam transfor

mados nos cargos sob denomina-
ção "Situação Nova" e com os
vencimentos mensais .rnencío
nados, os cargas sob, a denomi
nação "Situação Antiga", con_tl
forme os anexos I e II.

ATt. ,3.0 - Ficam criados,
com vencimentos mensais cor

respondentes, os ,cargos sob a

denominação, "Situação Nova"
que não constarem entre os da
"Situação Antiga".

Art. -4.0 - Fica cr íado o
Quadro Salarial do Pessoal Re
gido pela Consolidação das Leis
do Trabalho (Anexo III) , 2

Art. 5.0 - Fica o Chefe do I' 18
,Poder Executivo autorizado a

Iprover os cargos públicos Muni
cipais, na forma da Constitui!�ão
e das leis e expedir os atos refe
rentes à vida funcional dos ser
vídores.

Art. 6.0 - Os cargos em

Comissão, constante do anexo II
desta lei serao providos me
diante livre escolha do Prefei
to Municipal dentre as pessoas
que satisfaçam as requisitos le ..

gais para a investidura em' car
go público.

Parágrafo Único - O Fun ...

cionário ocupante de cargo de
, provimento efetivo, que vier a
ser nomeado para o cargo em'

Comissão, poderá optar pelos
vencimentos de seu cargo de
provimento efetivo.

Art. 7. o - Ao Funcionário
ocupante do cargo de Tesourei
ro efetivo ou comissionado ,

quando em efetivo exercício das
atribuições inerentes. ao seu car
go, será concedida a gratifica
ção de 5% (cinco por cento)
sobre os seus vencimentos a tí-,

tulo de quebra de caixa.
Parágrafo Único - A gra

tificação objeto deste artigo se
rá calculada com base unica
mente nos vencimentos do car ..

go, não incidindo sobre qual
quer vantagem.

Art. 8.0 - Além do Pessoa]
do Quadro, a Prefeitura poderá
admitir pessoal eventual ou va

riável, nos seguintes casos:

I - Para o exercício de'
Funções de natureza Técnica es

pecializada;
II - Para desempenho de

Funções necessárias à execução
de Programas de Educação,
Cultura e Saúde;

III - Para Funções neces
sárias aos servjços de Engenha
ria; e

IV - Para o desempenho
de Funções necessárias à exe

cuçao de Serviços de natureza
industrial.

§ 1.0 - A contratação de
Servidores na forma deste arti-
go, serão regidos pela C. L. T . ;

§ 2.° - Para os efeitos des
te artigo, serão consideradas

Denuminação do Cargo

1
1
1
1

Departamento Administrativo'
Coordenador Administrativo ..

Oficial Administrativo .. .. ..

Sub-Oficial Administrativo ..

Secretário da Junta do' Serviço
Militar

.

Escriturário Mecanógrafo .. ..

Auxiliar de Escritório .. .. ..

Departamento da Fazenda
Coordenador das Finanças, .. ..

Oficia] Tributário .. .. .. .. ..

Oficial Arrecadador .. .. .. ..

Contador .

Assistente de Renda e Tributos
Auxiliar Arrecadador ..... .

Auxiliar da Contadoria .. .. ..

Escriturário Mecanógrafo .. ..

Depto. de Educação e Cultura
Inspetor de Educação .. .. .. ..

Professores Normalistas .. .. ..

Professores Ginasianos ou Re
gente Ens. Prim.ário ., .. .. '.

Professores Complementaristas
Professores não titulados c/Habi-

.

litação .. ", .

Servicos de Fomento Agropec.
Cada�trador de Imóveis Rurais
Fiscal ., .

Departamento Municipal de
Estradas de Rodagem
Engenheiro Civil .. .. .. .. ..

Escsiturário Desenhista .. .. ..

Mecânico de Máquinas e Motores
Sub-Oficial de Obras .

Escriturário Mecanógrafo .. ..

Serviços Urbanos,
.

Supervisor dos Serviços de Cerni-
tério ,

'

.

Padrão Vencimento
Mensal - CrS

2
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
6

10

1
1

1
1
1
1
1

1

, P.E.1.18
P.E.L13
P .E.1.09

P ;E.1.09
P .E.1.,07
P .E.1.06

P.E.1.18
P.E.1.13
P.E.1.12
P .E.1.13
P.E.1.10
P.E.1.09
P .E.1.09
P .E.1.07

P.E.1.11
P .E.1.03

P .E.1.02
P.E .1.02

P.E.l.01

P.E.1.11
P .E.1.09

P.E.1.14
P,E.1.09
P .E.1.08
P .E.1.06
P .E.1.07

P,.E .1.06

8.149,24
5.432,83 '

3.018,24

3.018,24
2.263,68
1.886,40

8.149,24
5.432,83
4.527,36
5.432,83,
3.395,52
3.0'18,24
3.018,24
2.263,48

3.772,80
1.493,40

1.179,00
1.179,00

1.030,29

3.772,80
3.018,24

5.885,57
3.018,24
2.640,96
1.886,40
2.263,68

M.O de
fargos

Gabinete do Prefeito
Assessor de Gabinete ., ., ., ..

Assessor de Planej amento e Con-
trole .. .. ., ., ., ., .. .. .,

','
Coordenador de Assuntos Jurr-

dícos , ., ., ., .,
.

Departa�ento Administrativo
.

t
-

PC . 2. . 17 '

Diretor de Admínís raçao . ., ..

Chefe do Setor de Pessoal .. .. '.. PC .2. 12

Chefe do Setor de Expediente .. PC. 2 .11
Chefe do Setor de Material .. .,

' PC. 2. 11
Escriturário Estatístico .. .. ., .. PC .2 .1U

Departamento da Fazenda
_

\ DiretO'r' Financeiro ..

'

., ., .. .,

Coordenador de Tributos Munici-

pais' , .

Supe��i���r
.

de' Tributos e Dívida
Ativa ,

, .,

Chefe do Setor de Arrecadação ..

Chefe do Setor de Contabilidade
Chefe do Setor de Tributação ..

Caixa ',' , .

Auxiliar de Caixa .. ., . .1.. .,

Serviços de Saúde Pública
Chefe do Serviço de Saúde Pública PC. 2 . 06

Departamento de Educação e

Cultura
'

Diretor de Educação Municipal ..

Chefe do Setor do Ensino Primário
Supervisor do, Ensino Municipal
Chefe do Setor Municipal de Ali-

,

mentação Escolar .. .. .. .. .. .,

Denominação dos Cargos Padrão 'encime.1I '

Mensal • Cr� r,

4.527,36

4.527,36

4.527,36 "

9.564,04
,4'.904,64
4.527,36 <

4'. 527,36 t�
,4.150,08

8.828,35 I;

7.470,14

4.527,36 �

4.904,64
4.527,36
4.904,64
3. 772,80 �
2.640,96

2.640,96

7.356,96 \

:3.018,24
3.394,21

2.640,96
t

4.150,08

7.'356,96 ..

4.527,36 i,

<.

4.527,36

----��--------------�------------------------------------------��-------------I!
1.3!W,50

1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
'1
1

'1
Serviços do Fomento Agropec.
Chefe dos Serviços do Fomento
Agropecuário .. .. .. .. .. .. ..

Departamento ,de Obras e Viação
Diretor Técnico de Obras e Viação
Assessor de Obras e ViaçãO' .

'

...

Anexo I

Canoinhas, 03 de julho de 1. 978

1
1

PC .2.11

PCj.11

PC.2.1l

PC.2.17

PC.2.l5

PC .2'.11
PC.2.12
PC.2.11
PC.2-.12
PC.2.09
PC.2,06

PC.2.17
PC.2.07
PC.2.08

PC.2.06

PC.2'.10

PC.2.17
PC .2� 11

1
Serviços Urbanos

Encarregado dos Serviços Urbanos PC. 2.11

5
Intendências
Intendentes .. ............. '.

Canoinhas, 03 de julho de 1.978

1..886,40

Quadro de Cargos de Provimento Efetivo

H.o de
Cargos

SITUA'ÇÃO NOVA

Vencimento
Mensal - CrS

Denominação do Cargo Padrão

10.600,00
7.000,00
3.90.0,00
3.900,00
2.900,00
2.450,00

10.60,0,00
7.000,00
5.900,00
7.000,00
4.400,00
3.900,00
3.900,00
,2.900,00

4.900,00
2.000,00
1.60q,00

1.450,00

4.900,00
3.900,00

8.000,00
3.90'0,00
3.500,00
2.900,00

2.450,00

1
1
1
1
2
1

Departamento de Administração
Coordenador Administrativo .. ..

Oficial Administrativo .. .. .. ..

Sub-Oficial Administrativo .

Secretário da J. S . M . .

Escriturários .. .. .. .. .. .. .. ..

Porteiro ... , .. .. .. .. .. ., ..

Departamento da Fazenda
Coordenador das Finanças .. .. ..

Oficial Tributário .. . .

Tesoureiro " ., .. .. .. .. .. ..

Contador , , .

Assistente de Tributação -

..

Auxiliar da Tesouraria .

Auxiliar da Contadoria .. .. .-. ..

Escriturário ., ., .. .. .. .. .. ..

Departamento de Educ. e Cultura
Inspetor de Ensino ., .. .. .. .,

Professoras Normalistas .. ., ..

Professores Ginasianos .. .. .. ..

Professores não titulados c /habili-
tação , .

Serviço do Fomento Agropec.
Cadastrador de Imóveis Rurais ..

I Fiscal.. .. ,. ., .. .. .. . .....

Departamento Municipal de Estradas
de Rodagem
Engenheiro Civil .... ,. . .....

Desenhista .. .. .. ., .. .. .. ..

Mecânico o.

Escriturário .. .. .. .. .. .. .. ..

Serviços Urbanos
Administrador do Cemitério

CE-20
CE-14
CE-08
CE-08
CE-06
CE-05

CE-20
CE-14
CE-12
CE-lA
CE-09
CE-08
CE-08
CE-06

CE-lO
CE-O-t
CE-02

CE-01

CE-lO
CE-08

CE-12
,CE-08
CE-05
CE-06

CE-05

Inexo II

PC.2·01

Quadro dos Cargos de Provimento em' Comissão
SITUA'ÇÃO NOVA

Gabinete do Prefeito
1
1
1

Assessor de Gabinete .

Oficial de Gabinete ..

Assessor Jurídico .. ..

CC-09
CC-09'
CC-09

\

CC-16
CC-10
CC-09
CC-09
CC-08

CC-16
CC-14
CC-09
CC-10
CC-09
CC-10

CC-14
CC-07
CC-06
CC-05
CC-05.

CC-08

CC-14
CC-09

CC-09

I"

5.800,00
5,.800,00
5.800,00

11.500',00
6.400,00
5.800,00
5.800,00
5.400,00

11. 500,00
9.700,00
5.800,00
6.400,00
5.800,00
6.400,00

9.700,00
4.800,00
4.000,00
3.500,00.
3.500,00

5.400,00

9.700,00
5.800,00

5.800,00

Canoinhas, 0>3 de julho de 1.978
(eoDtiDna Da última págiDa)

1
1
1
1
1
i
1
1

1
25
18
19

1
1

1
1
1
1

1

Canoinhas, 03 de julho de 1.978

H.o de Vencimento
Cargos Denominaçãos do Cargos Padrão, Measat • CrS-���------------------------------------------------------�------------------------

,Diretor Administrativo .. .. .. ..

Chefe do Setor de Pessoal .. . I. ••

Chefe do Setor de Expediente ....
Chefe do Setor de Material .. .. ..

Escriturário .. .. " .. .. .. .. ..

Departamento da Fazenda
Diretor da Fazenda .. .. .. .. ..

Coordenador de Tributos .. .. ..

Supervisor da Dívida Ativa .

T'
'

esourerro
"

.

Contador
.

Fiscal Lançador .. " .. .. .. .. ..

SETOR DE SÚDE E SANEAMENTO
Departamento de Educação e Cultura
Diretor de Educação .... "

"

.

Coordenador de Educação .. .. .. ..

Auxiliar de Coordenadoria " .. ..

Inspetor de Ensino .. " .. .. .. ..

Encarregado da Merenda Escolar ..

Serviços do Fomento Agropecuário
Encarregado do I.N . C. R . A. '" .

Departamento Municipal Estrada' de
Rodagem
Diretor do D.M.E.R.
Assessor Técnico do D·.M' .·E � R." ::
Departamento de Serviços Urbanos '

Encarregado dos Serviços Urbanos
Intendências
Intendentes Distritais '" .. .... .. CC",Ol 1.700,00�'-----------------------�-----------------------------����-='��\�--����

, Departamento Administrativo
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1

5

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



C9R:aEIO DO NORTE

- 1.0 Festi�al Folclórico Escolar

Relida' Bruta

Despesas" do Festival
Gasolioa
Porteiro
Táxi
Som «Jackson»
Livraria ZI,guini
Total Despesas
Renda Bruta

Despesas
Renda Liquida
Coordenador do Festival
Comissão Finaceira

Cr$
Cr$

6.115,00
8.320,00

Cr$ 14.435,00

c, $ 248,00
Cr$ 50,00
Cr$ 20,00
Cr $ 2.000,00
Cr$ 682.00

Cr$ 3,000,00
Cr$ 14.435,00
Cr$ 3,000,00

c.s 11.435,00
Ricardo Pereira Martins
- Pedro Jantara Alves

Sceli Bons

I ,

-

Marcelo 'Jacob FuckDr.
M sn I c o

ESPECIALlZAÇAO EM APARELHO DIGESTIVQ
CLíNICA E CIRURGIA

HORARIO: 18 às 12 heras e 13:30 às 18:30 horas

,

i
""

"

A primeira vantagem de quem
compra peças num concessionário

. Mercedes-Benz é a certeza da
origem, Daí em diante é que começam as

outras vantagens, Antes de receber a marca
e a garantia Mercedes-Benz a peça genuína
tem de passar por exames acurados e testes

exaustivos. envolvendo a participação dos
l200especia listas do controle de qualidade

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

,
E a grande vantagem disso é ter um

veículo económico. durável, que faz poucas
paradas por avaria e mantém sempre
elevado o seu valor de revenda.

Com peças genuínas Mercedes-Benz
você ganha na qualidade e não perde na
manuten.ção.

'Quando você usa peças genuínas
,

Mercedes-Benz, antes de mais nada esta

'/ mantendo a qualidade do veículo que
comprou., '

Em termos práticos, essa qualidade

08 de julho de 1978

-

Agradecimento
Convire-Missa

e

A família de

Arthur de Souza Caldas

ainda consternada cem o seu falecimento, ' ocorrido di�
2 de julho último, agradece ao médico Dr. Marcelo Fuck,
parentes e amigos que os confortaram no doloroso tran
se por que, passaram e convidam a todos para a Missa
de Sétimo Dia que será celebrada amanhã, dia 9, às
18,30 horas, na Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradece.

==LOJA

, /·1

r

-� Luminosos e Placas de Acrílico

- Molduras de qualidade para quadros
- Artesanato em Acrílico e Vime

- Espelhos

RE'FLEXO==
Praça Lauro Müller, 522 (ao lado da ótica Confiança)

Canoinhas - SC

resulta em segurança, economia:' conforto,
.

desempenho e excelente rentabilidade
operacional.

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

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

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

Respeite a qualidade
original do seu

Mercedes- Benz:
use somente peças,
genuínas.

Vlube VanoinbenS8

Os senhores associados"de
Clube Canoinhense, com fi
lhas que irão' debutar em

1978, no baile programado
para 09 de setembro de,
1978, queiram fazer as ins

crições das, mesmas, ria se

de social, no seguinte ho
rário: das 18,30 às 20 horas
a partir dó dia 20 de julho.

Canoinhas, 04/julho/1978

I

VIS.O
A· ComiSsão' Organizadora do 1.0 Festival Folclórico Es

colar. �em por interm.édio deste jornal agradecer 8 colaboração
que fOI dada pelos pars, alunos e professores de Educação Físícs
r�81izado dia 30 de junho, no Ginásio de Esportes."

,

Renda do Festival
Ingressos vendidos D88 Escolas -

Bilheteria dia 30/06

Num concessionário Mercedes-Benz, o
que não falta são peças genuínas.

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

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

concessionário Mercedes-Benz.
Isso é bom porque reduza imobilização

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

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

2 A DIRETORIA

Documentos Extraviados
Waldemar Baranoski, decla...

ra para os devidos fins que ex ...

traviou o Certificado de Proprie ..

dade, TRU e Bilhete de Seguro,
do veículo Rural, cor amarela,
ano 1973, placa CA-1487, chassis
n.? LA2BMS10360. 1

Os -

mesmos ficam sem efei
to por haver requerido 2.a via .

Concessionário Mercedes-Benz

então vai ser mais prátics e ecenêrnice
cuidar da sua manutencão.

Como você vê, não lhe faltam bons
motivos para manter seus veículos
Mercedes-Benz tão genuínos quanto no
dia em que saíram da fábrica,

Portanto. não perca tempo da próxima
vez que for comprar peças: venha direto
à nossa loja,

Você só tem a ganhar.

Aristides Mallon
-

Rua Vidal Ramos, 1036
Canoinhas -; SC

)

Só num concessioná
rio Mercedes-Bem
você tem certeza de
estar comprando
peçasqenumes
Mercedes-Benz.

"_"

\

Rua Major Vieira, '846 (ao lado, da Retífica Canoinhas)
Fone, 22-9734 - CANOINHAS - se

..........................................................4 ·.*Mri..n..mw.jl*M**MF�!E ' 5n.m'
·
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Q. m tem frotaMercedes-Benz sempre
saiganhando quando compra peças genuínas

na AristidesMallon.
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.(eoperativa Agro-Pe(uária deD(anoinhiS ltda.

\

C.onvit.e
A Cooperativa Agro-Pecuá

ria de Canoinhas Ltda. "CO
PERCANOINHAS, CONVIDA
agricultores e pecuaristas, para
as festividades. da 1.a FESTA

.

REGIONAL DO COLONO e do
3.° ANIVERSÁRIO DA FECOA
GRO, que será realizado em

Canoinhas nos dias 22 e 23 de ju
lho de 1.978.

PROGRAMA:
Dia 22 as 8,30 horas - Ini

cio do Torneio Intercooperativo
de futebol de Salão;

21,00 horas entrega de tro
féus aos vencedores;

\

22,00 horas - Baile com o

concurso "RAINHA DA CO
OPERAÇÃO" ..

Dia 23 as 8,30 horas - Mis
sa Campal - no Pátio da Coper
canoinhas;

9,30 horas - Desfile de Má
quinas Agrícolas e delegações
Visitantes;

11,00 horas - homenagem:
ao Colono; - homenagem a Fe
coagro; - sorteio e distribuição
de Prêmios;

12,30 horas - CHURRAS
CADA.

A DIRETORIA

Prefeitura Municipal de Major Vieira

'Editar de Tornada de Preços
N. 02/78

� .

A\ PREFEITURA MUNICIPAL DE ,MAJOR· VIEIRA, Es-
tado de Santa Catarina, torna público: para conhecimento dos

Interessados, que de acordo com o Decreto-Lei n." 200, de 25/02/67,
encontra-se aberta a pre'sent s «TOMADA DE PR€ÇOS». para
a\ienaçlo do seguinte:

• UM VEIcULO MARCA .FORD RURAL 4x4, modelo' 1975, -

€H. 61206·M.487711 • Cil. 6 - HP 91.

\ DAS PROPOSTAS: - As propostes deverão ser apresen-
tadas em 4 (quatro) vias, até dia 14/07/78, às 15,00 horas, na Se
cretaria da Prefeitura Municipal.

CONDIÇOES: .;_ Respe itando o lence mênímo de Cr$ ...
26.&60,00 (Vinte mil cruzeiros), os proponentes deverão apresentar
propostas para preço a vista ou em condições.

DISPOSIÇOES GERAIS: - Melhores info rmações os ín
.

hreU8dos poderão obter ns Prefeitura Municipal de Major Vieira,
diarl,mpote de segunda a sexta-feírs no horário de expediente.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE l\tlAJOR' VIEIRA, po
derá rejeitar 88 propostas ou anular a presente «TOMADA DE
PREÇOS» sem que caiba 80S proponentes direito 8 qualquer in
deuizaclo ou reclamação judicial.

\

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 28 de junho de 1978

CLAUDIO GADOTTI - Prefeito Municipal

t Convite-Missa
Os familiares de

MAURO ANTONIO KRAUSS
convidam parentes e pessoas amigas para assistirem
a missa de 3 meses I de seu falecimento, que será
celebrada dia 11-07 (terça-feira), às .� 9,00 horas, na

Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé, agradece os fami Iiares.

Prefeitura
(contiDaatio da 6•. pág) Anexo III

Nível FUNÇÕES
P R O G fi E S S Õ E S
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/

gora residente em Florianópolis.
x X x

Therézio e Fábio receberam
8 spguinte carta de agradeci ..
me nto da' Austria, com vétio!

postais: «GaissBU, ST Josefs-Mis ..

sion�hausen, 26 6·1978., DD. Sr.
Prefeito Municipal de

\

CaDol
nhes .. Benedito Therézio de Car
valho Netto, Querido ex-aluno
sr.· Fébio Nabor Fuck, Vice-Pre
feito. As Jubilárias agradecem
penhoradamente . os carinhosos
votos telegráficos, enviados: pe
la palf88gem dos Jubileus cOla

m8n�e e Ouro» em nome de to

dos os canotnhensee. Sempre
unidos pelo ínterêsse e f�licida
de do'bom povo de Csnetnhes,
saúdem e abracem as duas ve

teranas do Colégio Sagrado Ca

recia de Jesus. ,(aa) IrmA M.
Carolina Gross e Irmi M.. A
menda Gehrea:..

NOTAS ESPARSAS
Agora, urna choupsrta na ci

dade, à rua Barão do Rio Bran

Cal do sr. Waldimiro Zuiryt,
aten dida pela familie, com pe
tiscos dos pratos slemiies.

:8' X x

-, O sr. Otaudto Gadotti, Pre

feito de Major Vieira, com pro
blemas de ..saúde, esteve em tra

tsmento e já se encontra res

tebelecído.
x X x

O Deputado Aroldo Carvelho
em sua votoriasa campanha 'para
o Senado, já visitou praticamen
te todos os mumçíptos do ex

tremo oeste e meio oeste,· con
forme registra o jornal Cruzeíro
do Sul, de Joaçsba.

x X x
.

Est@ve sm nossa cidade, pro
cedente do Mato Grosso, o sr.

Paulo Murakàmi, aqui vindo pa
fa rever familiares.

x X X

Respondendo pela nossa co

marca, o. MM. Juiz Substituto,
dr. Fernando Carvalho. 'até e

posse do novo titular, dr. Los

cyr, jã promovido.
x X x

A Prefeitura Municipal em

acertos finais para a definição
do imóvel destinado a constru

ção da fábrica de lápis JOHANN
FABER.

x X x

Dr. Geraldo foi gomenageado
na noite de 3.8 feira com um

jantar oferecido pela Prefeitura

·Câmara Municipal
de Canoinbas

A MESA DA CÂMARA MU:
NICIPAL DE CANOINHAS, Es
tado de Santa Catarina, torna

público, em cumprimento 80 que
determina o art. 3.°, item VI,
da Resolução n.? 10 378 do 'rri
bunal Superior Eleitoral. que o

Líder da Bancada da Ahaoç a

Renovadora Nacional GARENA)
apresentou. pus registro, a se

guinte chapa de candidatos a

Delegados· e Suplentes desta
Câmara 80 Colégio Eleitoral que
eleg!'rá o Governador do Esta
do, o Vice-Governador, um Se
nador e seus dois Suplentes: .

CANDIDATOS A DELEGADOS
E SUPLENTES:

. Paulo Eduardo Rache Faria
.

Edmundo Bittencourt

CANDIDATO A' SUPLENTE:
H�nrique Krz�sioski

Câmara Municipel de Canoinhas,
em 21 de junho de 1978

-Henrtque Krzesinski
Presidente

.

Guilharms Prust
Vice- Presidente

\
Selma C. Pieczarcka

1.0 Secretário

Orlando Miller
2.° Secretário

01
Q2
03
04:
05
06
07
'08
09
10
11
12
13

Servente .

Escriturários
Mecânicos .

Pedreiros .

Carpinteiros
Motoristas ..

Patroleiros ..

Tratoristas ..

Operador de Draga
Chefe de Turma
Desenhista .. ..

Topógrafo ....

Mestre de Obra

1. 450,00 1. 595,00 1. 755,00 1. 800,00 2.000,00
1.450,00 1. 800,00 2.100,00 2.400,00 2.800,00
1.500,00 2.000,00 3.400,00 4.000,00 4.800,00
1. 800,00 2.100,00 2.400,00 2.800,00 3.100,00
1. 800,00 2.100,00 2.400,00 2.700,00 3.000,00
1. 800,00 2.200,00 2.500,00 2.900,00 3.200,00
1. 800,00 2.000,00 2.500,00 3.000,00 3.400,00
2.000,00 2.200,00 2.500,00 2.700,00 3.400,00
2.500,00 2.700,00 2.900,00 3.100,00 3.400,00

. 3.500,00 3.800,00 4.350,00 4.900,00 5.500,00
3.50°,00 4.000,00 5.000,00 ·6.100,00 7.100,00
6.000,00 7.100,00 7.500,00 8.000,00 9.000,00
7.100,00 7.500,00 8.000,00 9.000,00 10. 0°°,00

Canoinhas, 03 de ju1liho de 1. 978

de Três Barras e Rige88. pre

sentes coovidado9 eFpeciais.
x .

X x

A e@tujanted'a. por ai, viven

do as gostosas:e curtas férias

de julho, com:os nosSOS votos

"de bom provelt '.
X X x

O agrônomo dr. José Rodri

gues de Oliveira e exma. espo
sa Tercia R. de:Oliveira, passa
ram. uma temporada em Goiés,
visitando famíhares.

x X X

Visitando:h(_)je a:n0888 cidade,
atendendo compromissos sociais,
os srs. Fernando Rocha e dr.

Hedéy A. do's Santos.

x X x

Visitou a nossa cidade acom

panhado de familiareé, o nosso

amigo dr. Aristides Díener, a-

Atenção Estudante!
POLtVEST testando você para o Vestibular-
GEOGRAFIA (Terra no. espaço, movimento]
1 - CONSTELAÇÃO é :

a ( ) um agrupamento de estrelas
b ( ) um agrupamento aparente de astros
c ( ) um agrupamento aparente de estrelas ',de quinta

desa
_

d ( ) um agrupamento aparente de estrelas .

e ( ) n. d. a.
.

2 - O Sistema Solar :

a ( ) ê constituido por nove planetas mais importantes
b ( ) compreende 32 satélites, mais conhecidos
c ( ) é o Solo astro mais importante desse Sistema
d ( ) as alternativas a - b - c estão corretas
e ( ) n. d. a.

3 - Comparando-se a hora local com a hora do meridiano de ori
gem, podemos determinar :

de rotação da terra.
a ( ) a 'latitude de umlugàr

.

b ( ) a longitude de um ponto qualquer
e ( ) as coordenadas geográficas
OSBP (A sociedade, o. Estado)
1 - O centro de to.da organização social} é :
a ( ) a política b ( ) a sociedade
d (. ) o governo e ( ) n. d. a.

2 - Segundo Aristóteles :

a ( ) o homem é um ser isolado b ( ) o homem é um animal .

político c ( ) ..
0 homem é um animal econômico

d ( ) o homem é um animal inconsciente e ( ) n. d. a.
3 - Segundo Dalmo A. Dallari, quais os elementos constitutivos do

Estado? '

ô. ( ) soberania, povo, território e poder
b ( ) soberabia, povo, territoria e finalidade
c ( ) soberabia, povo, poder e fina'lidado
d: ( ) 'soberabia, povo, territoria e autoridade
e ( ) nenhuma é correta

INGLÊS:
.

1 - Escolha a palavra correta para as seguintes frases:
Everyo.ne IS to bnng.. .. " own peneiI.

H ( ) their b ( ) his c ( ) her
e ( ). theirs
2 - This pen is " " .. ..

a ( ) theirs
e ( ) my
3 - Is that book ?
a, ( . ) her h ( ) to her
e ( ) for hers
4 - How many those book are...' ?
a ( ) of 'yours b ( ) yo�"'" �

..

(
...

). y��re ( ) of your
RESPOSTAS:

PTeste n.? 3 - Português e História (Ed,�ão'anterior)ortuguês 1.b - 2.c - '3.c - 4.d - õ.a
HIstoria: 1.d - 2.b - 3.b - 4.d - 5.a
Teste n. � 4: Geografia, OSPB e Inglê� (nesta edição)GeografIa: 1.d - 2.d - 3.d -

OSPB: 1.c - 2.b - 3.b
Inglês: 1.b - 2.c - 3.c - 4.d

b (. ) him

Municipal de Canoinhas
-:- Tabela de Mivel Salarial do Pessoal Regido p/Consolidação Leis Trabalho!

Terminamos a 1 a séri d t t
. :�

outros. Como você . '? P
ie e es es, breve voltaremos com

se SaIU. repare-se para enf t V tib I
'

IVfatricule-se no POLIVEST! '

.. ren ar 0, es 1· u ar.

Rua Vidal Ramos 663 1 oAd' .

.

, _ ':.... n ar, no horário ComercialInfo.rmaçoes pelo fone 22-0174 '

EM DEZEMBR ..
..'

O . POLIVEST - SUPER INTENSIVO _. m/ri-

I
MO RETOQUE NA CUCA PARA O VESTIBVLAR

CURSO CROCl-H:: -'Grátis
Inscrições abertas - Início dia lO/julhoInformações na CASA ERLITA,

c ( ) a duração do movimento
de rotação da terra

d ( ) os fusos horários

c ( ). o homem

d ( ) him

c ( ) mine d ( ) your

c ( ) ·hers d ( ) of hers

d ( ) yours
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