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Bebidas Alcoólicas
Novas modalidades de cálculo do IPI e Selo Especial de Controle

CALCULO, DO IPI

As bebidas alcoólicas de fabricação nacional: rum, vodca,

uísque, aguardente de cana, conhaque e gim passaram a ter nova

modalidade para o pagamento. do Imposto sobre Produtos Indus

trializados, a partir de 1.0 de julho corrente, conforme norma es

tabelecida n� _:rortari� Minist�rial n"o� 282, de 15.05.78, publicada
no Diário OfICIal do dia 17.05. 18.

Segundo a referida Portaria os produtos acima ficam dis

tribuídos por classes e valores, efetuando-se o. seu enquadramento

.nas respectivas clalsses segundo os preços de venda no comércio

varejista. As referidas tabelas estão descritas no Ato Ministerial.

SELO DE CONTROLE - Obrigatoriedade - Prazos

Ainda segundo a referida Portaria n.? 282, e a Instrução
Normativa n.? 25, de 08 de junho de 1978, publdcado no Diário Ofi

cial de 13.06.78, ficarão sujeitas ao Selo Especial de Controle de

que trata o § 2.° do art. 72 do Regulamento. do Imposto sobre Pro

dutos Industrializados, aquelas bebidas alcoólicas acima referidas

oue ainda não estavam obrigadas, segundo o seguinte cronograma.
,

- A partir de 1.° de setembro de 1978: rum, vodca, gim,
genebra, conhaque, Iicores ou cremes e aperitivos de

produção. nacional, e champanha estrangeira;
- A partir de 1.° de dezembro de 1978: aguardentes de

todos os tipos, inclusive de cana, simples ou compos-
tas e conhaques.

'

Os selos serão requisitados pelos fabricantes (contribuin

te) ao órgão local da SRF, mediante ressarcimento prévio, com o

recolhimento ao Banco do Brasíh da importância correspondente,
segundo tabela contida na referida Instrução Normativa.

Os usuários ficarão obrigados, além da escrituração fis

cal de praxe, ao registro das entradas e saídas dos selos de contro

le, mediante escrituração do "Livro de Registro de Entrada e Saí

da do Selo de Controle", modelo III.

Estarão ainda, obrigados a apresentar ao Órgão fornece

dor dos selos - na segunda quinzena de maio de cada ano, a pre

visão anual do. consumo para o ano seguinte; bem como, comuni

car, com antecedência mínima de 60 dias, o início. da fabricação de

produto novo, sujeito ao Selo de Controle, sob pena de vir sofrer

falta de suprimento. pelo não cumprimento dessas obrigações.
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ADERBAL RAMOS c�t�!�_�º
GOVERNO-BOR HAUSEN

nenses, onde tem procurado ouvir os líderes Io

cais para a formação do seu plano de governo.

Jorge Bornhausen esteve dia 12 em }3rus
que, onde participou de um almoço com Iíderes

políticos na granja Fala-Fala.

Quinta-feira, ele esteve em Lages, onde

chegou. as 12 horas. As 14 horas, manteve con

tato com o grupo de trabalho dos professores,
tendo por local a Escola Básica Aristiliano Ra

mos.

A partir das 16 horas Jorge Konder Bor-

nhausen, acompanhado de sua comitiva, realizou

visitas a repartições públicas e às 20 ho.ras ,t�ve
reunião com representantes dos sub-diretórios

de bairros.

Na sexta feira, o candidato da Arena ao

governo do Estado, dará seqüência, a partir �as
9 horas, as visitas às repartições públicas seguI?
do às 13h 30min. para Bocaina do. Sul, onde as

14h 30min. esteve em reunião com a Arena lo

cal, seguindo às 18 horas para Concórdia nesta

cidade do Oeste catarinense, o futuro governa

dor do Estado pernoitou seguindo sábado pe

la manhã para Itá e Seara.

As 11 horas Jorge Bornhausen viajou
para São Paulo onde participará da gravação. do.
programa "Diálogo Nacional" com o jornalista

b • .,

Blota Junior, na TV - Recorde, e depois Ira a

Brasília de onde retornará dia 19. Neste mesmo

dia irá a São João Batista. Dia 20, estará em Bal

neário Camboriu, Camboriú, Itapema e Porto

Belo, dia 21 em Barra Velha e Rio Negrinho, dia
22, em Major Vieira onde participará da inaugu
ração da agência local do BESC seguindo depois
juntamente com o governador Konder Reis pa
ra uma viagem de servsço a Monte Castelo e Pa

panduva.
Dia 25, em Brusque e Itajaí, dia 26 Jorge

Bornhausen visitará ais cidades de Laguna e Im

bituba, dia29 Taió e Pomerode, dia 31, em Join

ville e no dia 3 de agosto em Palhoça, Biguaçu e

Tijucas .

Em todos estes rmmícípíos Jorge Bor

nhausen manterá encontros com lideres sindi

cais, empresários, professores estudantes e re

presentantes das comunidades ouvindo de todos

as suas reclamações, suas reivindicações e su

gestões que formam o grande bloco de informa

ções para a constituição do seu plano de governo.

FPOLIS., 12.07.78 -'Ao visitar na tar

de de terça-feira o escritório de 'serviços do can

didato da Arena ao Governo do Estado, Jorge
Konder Bornhausen, o ex-governad�r Aderbal

Ramos da Silva mostrou o seu entusíasmo pela
campanha que o partido vem de�envolvendo no

sentido de apoiar a todos o� can�Idat�s _9.ue con�
correrão, pela legenda,arenista, as eleições de 15

de novembro próximo.
Aderbal Ramos da Silva, mostrando mui

ta confiança no próximo pleito, disse que "dese

jo trazer o meu apoio ao dr. Jorge Konder Bor

nhausen no trabalho que ele vem desenvolvendo

nesta campanha e a minha confiança no seu go

verno que se instalará em 15 de março de 1979".

O ex-governador lembrou a necessidade

de que o partido caminhe unido rumo às elei

\�ões, dizendo. de sua vontade de ver em ,praça
pública, unidos, todos aqueles: que em epocas

passadas defenderam diferentes siglas partidá
rias e também aqueles que hoje, levados pelos
seus próprios ideais, defenderam seus pontos de

vista no processo sucessório". "A luta agora �

de nós todos, unidos. O inimigo é um só, por is
so ternos que nos transformar num todo em bus

ca de vitória", afirmou Aderbal Ramos da Silva.

A campanha que a aliança Renovadora

Nacional vem realizando em favor dos seus can

didatos ao. Senado da República, Wilmar Dalla

nhol e Aroldo Carvalho, também mereceu refe

rências especiais por parte do ex-governador
catarinense, que enfatizou na oportunidade, a

necessidade de se intensificar, em todos as sen

tidos esta campanha, visando dar à Arena a vi

tória no próximo pleito.
Na visita 30 escritório a renista, Aderbal

Ramos da Silva, foi recebido, por Jorge Konder

Bornhausen, Aroldo Carvalho e Wilmar Dalla
nhol e pelos coordenadores da campanha Jair

Hans, Fernando Bastos e Cláudio Ramos.

la. Festa Regional do Colono em nossa!
cidade, agora de cunbo Estadual I

mas 22 e 23 de julho, sábado e domingo próximos
Numa promoção da COOPERATIVA AGRO-PECUARIA

DE CANOINHAS LTDA., com a colaboração das Prefeituras de

Canoínhas, Três Barras, Major Vieira e Irineópolis e todos ?s de

mais setores 'lligados à agro-pecuária, teremos em nossa cidade,
dias 22 e 23 de julho, sábado e domingo próximos, a Sexta Festa

do Colono, agora de âmbito Estadual, contando com a honrosa. pr�:
sença do Exmo. Sr. Governador Antonio Carlos Konder Re:s, ja
confirmada. A garantia do sucesso da festa prende-se tambem a

colaboração expontânea de cooperados e amigos da nossa Coope
rativa que já ofertaram nada mends de 27 bois gordos para a gran

de churrascada. A programação prevê a eleição da Rainha das Co

operativas do Estado em número de 20 que já confirmaram suas
, .

presenças, Torneio de Futebol de Salão entre as coopera�Ivas par-

ticipantes, Homenagem especial ao Colono, Homenage:n a Federa

ção das Cooperativas Apropecuárias de Santa Catarina, (FECO

AGRO), em seu 3.° aniversário de fundação

/
Tudo está sendo feito, pelas várias comissões encarrega-

dás dos diversos setores, para que tudo corra bem e a contento

de todos-
Possivelmente, dependendo ainda d� confirr;nação, a .fa-:

mesa Banda da Polícia Militar do Estado, abrilhantará os festejos.

.JORGE CONTINUA O

PROGRAMA DE VISITAS

Acompanhado de candidatos da Arena ao

Senado da República, Câmara Federal e Assem

bléia Legislativa, o futuro governador do Esta

do, Jorge Konder Bornhausen dará sequência ao

seu programa de visitas aos municípios catari-

EWV Wlõ6' ] ==

FsicolécnicoCARlflRIl revalidada sempOderá ser

dinâmicaAdministr,A resolução foi acolhida por
esta Pasta face a inúmeros pro
blemas e ínjunçôes administra

tivas, cujas soluções, fogem da

alçada do Governo. do Estado.

Também as implicações so

ciais dessa conjuntura contri

buiram para esta decisão, pelos
sérios embaraços causados aos

candidatos à Carteira Nacional

de Habilitação, principalmente
aos residentes no interior do

Éstado. A nova medida entrou

em vjgor no dia 3 de julho do

corrente ano, para todo o E3t;;�-
I

do de S8nt3 Catarina.

FLORIANÓPOLIS (Do Cor

respondente) - A Secretaria de

Segurança e Informações, tendo
em vista a solução da consulta
feita à Procuradoria Geral do

Estado, informa que o Conselho
Estadual de Trânsito - Cetran

se, órgão normativo e integran
te do Sistema Nacional de Trân
sito, aprovou a Resolução n."

20/78, supendendo em

J

todo o

Estado de Santa Catarina a exi-
'gência do exame psicotécnico
n,as categorias amador e profis
slOnal, nos processos de revali
dação da Carteira Nacional' de

Habilitação.

..
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OSVALDO WRU8l EVSKI assume Presidência do ROTARY
mermann, Presidente do Clube

do Sigilo, sr. Egon �hiem. re

presentantes do 1:1OU5 .Club�,
Hád�o Santa Catanna, Jorn.a�s
da cidade e rotarianos dos VIZl··

nhos municípois de São Mat�_us
do Sul Rio Negro e Porto União.

, .

Nossos cumprin1entos ao JO\�em
presidente e seus companheIros
de diretoria, com votos de pro

fíqua gestão.

_.

O sr. Osvaldo Wrublevski,
.1. :.3, 5 último, em, reunião festiva

I

! 'J Clube Canoinhense, assumiu
n presidencÍ<1 do Rotary de Ca ..

nOinh,as. ,

.

Ali compareceram, presti= ]
g:a�à.o o evento, o Prefeito The- Ire.zIO Netto, MM. Juiz de Direi

�, dr. José Geraldo Batista;
•O�andante do. 3.° BTL. da Po
hC1.a Militar, Major Guido Zi-

S:d seíro, construída em convemo com a Secre

taria de Educação e Cultura, já concluída, de
vendo ser inaugurada na próxima visita do

[j) .,.

Governador Konder Reis em nosso_ffiunlclplO.

A atusl adrnirristraçâo.f com todo o seu

dinamismo e esforço, muito deve do seu êxito

a colaboração e auxílios recebidos do Governo

Estadual. Na foto.Tnova escola da localidade de
.

-- -�
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CORREIO DO NORTE

Estamos pretendendo lançar em nossa cidade, um jornal
zinho literário, onde possamos valorizar os talent()s· da casa.

Como bem disse o Mário Tessari, em seu artigo intitula

do "O Trombone", publicado nos jornais Barriga Verde e Gazeta,
aliás este o nome dado ao nosso jornalzinho, estamos iniciando po

bremente, sem auxílio de ninguém, apenas com a boa vontade de

servir a arrebanhar novos membros e incentivando a comunidade

para expandir sua cultura.

Se tudo correr como esperamos, até o final do mês sairá
o primeiro número. Não é fácil .. Muitos fatores concorrem ao lan

çamento de algo que seja de boa aceitação entre o público. Muitos
imprevistos surgem no jnício da caminhada. Somos apenas três

pessoas a começar a luta pela divulgação da parte literária de nos

sa cidade.
Mário Tessarí, Fernando Luiz Tokarski e eu, estamos há

muito nos esforçando para lançarmos à semente do que hoje pare
ce pequeno, mas amanhã poderá ser grande, devido aos novos

adeptos do movimento literário que por certo surgirão.
Para'muita gente, talvez, o que estamos querendo fazer

seja considerado bobagem ou alguma coisa de quem não tem o que
fazer. No entanto, é na base do sacrifício, dando nós tudo que po
·demos., para levar avante o que propomos, ou seja, a divulgação

, de valores novos na literatura. As críticas desde que construtivas,·
aceitaremos de boa vontade.

A arte de escrever não é fácil. Muitos fatores entram na

composição de uma' matéria. Seja nós artigos, crônicas ou poemas

que escrevemos, tudo depende do momento, da inspiração ou da

própria pessoa humana, muitas vezes inspiradora do assunto.

Cada üm de nós possue uma maneria própria de se ex-o
.:_ 'f':' :��

pressar.
Canoinhas possue três jornais semanais todos muito bons.

Cada um 'apresentando o que vai no momento.

Faltando, no entatno, um, onde possamos colocar novas

idéias no campo literário; daí porque, como j á dissemos, queremos
modestamente nos introduzir na difícil batalha da arte literária.

Sendo neta do pioneiro em jornalismo, nesta cidade, Emí
lio G. Wendt, quando lançou o primeiro j-ornal, aproximadamente
em '1902, intitulado à época "O Canoinhas", certamente trago nas

veias a herança de gostar tanto de escrever.

Sei que neste instante, muita gente estará fazendo comen

tários a respeito deste assunto; mas' é assim mesmo; poucos não

acreditam nos valores da casa, no entanto, muitos aplaudem sem

cessar.

Aguardaremos anciosos o meado do mês' de Julho, quan
do lançaremos "O Trombone", afim de que o público julgue aquilo
que estaremos fazendo em pról da coletividade.

Canoinhas, Julho de 1978. ,.,

IVANITA SCHIVINSKI

Servico
:t

Protecão
,

- S.P.(.de Créditoao
Assembléia Geral Ordinária

Convocaçã.o
. Ficam convidados todos os usuários do Serviço de Proteção ao

Crédito. S.P.C., obedecendo o seu regulamento, Título 11, artigo 2.°, para.
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
do dia:

.

1.° - Prestação d.e contas da Tesouraria e relatório da Diret-oria"
2.° - Eleição do Conselho Diretor para o biênio 1978/1980.
NOTA: - As chapas dos candidatos que irão concorrer às eleições,

deverio ser apresentadas para registro, até o dia 17 (dezessete) de julho,
às 17 (dezessete) horas.

NOTA: - A referida assembléia realízar-se-ã na sede da ACID, à
:RY8 Fellpe Schmidt, 83.

Oanoinhas, 29 de junho de 1978

ass, ALFREDO EIKE BACH - Presidente

Declara�ã
Eu, NIVALDO ROEDER, brasileiro, casado, residente nes

ta cidade de Canoinhas, Estado de .Santa Catarina, declaro que
estão p.xtraviados os títulos ,e ações da COMPANH[A COMERa

CIAL SCHRADER, de Blumenau, Estado de Santa Catarina, de

míahe propriedade, conforme a seguir especificado:

Ações Ordinárias ao Portador

N. ti) do Titulo N.o das Ações QU8nt. Cupons Anexos

168 1.626.635 a 1.626.884 250 01 8 12

l.g54 4.682.177 a 4.682.344 168 07 a 12

Ações Preferenciais ao Portador
9&5 4.954451 a 4.954.618 US8 07 8 12

Ações Preferenciais Nomjnativas
136 1.926.301 a 1.926.550 250 sem CUpODE

Declaro, outrossim, que o extravio dos títulos acima rê

lacionad.os já foi devldamsnte comunicado a COMPANHIA CO
MERCIAL SCHRADER, a qual está providenciando a emissão

de· novos títulos e ações ficando 08 sctma relacionados sem ne

nhum valor. 1

NIVALDO ROEDER, Cart. de Ident. n.? 137.0947SC· CPF 104813209

•

sal novidadesOpala 500.000 'com
ravan: a Caravan SS e a C�ra
van Comodoro, com as quais a

GMB' atinge agora a meta dos

500.000 Opalas, produzidos em

sua fábrica de São Caetano do

Sul.
Atualmente, a família Opa-

la é constituída dos seguintes,
modelos: Chevrolet Opala, Che-.
vrolet Opala de Luxo, Chevro
let Comodoro (todos com 2 e 4

portas e motores opcionais de 4

e 6 mílíndros), Chevrolet Opala
SS (unicaménte cupê, com 4 e 6
cilindros) ,.

Chevrolet Opala Ca
ravan, Caravan S8 e Caravan
Comodoro (3 portas, com motor
4 ou 6 cilindros) .

O Chevrolet Opala com as

modificações de acabamento. in.
terno j á está à venda nos con

cessionários GMB, sem qualquer
custo adicional.

OTICA CONFIANÇA

Comemorando a produção do

Chevrolet Opala n.? 500.000,que
saiu da linha de montagem no

último dia 29 a General Motors
, -

do Brasil está lançando a versao

básica desse modelo com novo

acabamento interno, tornando-a
mais luxuosa e confortável. A
cobertura dos bancos inteira
mente de vinil foi substituída
por vinil e cotelê e a forração do

assoalho, antes de borracha, a

gora é de carpete de buclê. Com
essas modificações, a versão per
deu a disignação "Especial",
passando a] 'denominar-se ape
nas Chevrolet Opala. A versão
De Luxo do modelo não sofreu

qualquer' alteração, continuan
do como opção normal de linha.

A meta do meio milhão de

Opala produzidos em São Cae
tano do Sul foi comemorada pe
la GMB com uma solenidade na

fábrica, da quaf participaram. o

diretor-executivo da GMB, An
dré Beer, diretores dos diversos

departamentos envolvidos na

produção e técnicos e trabalha
dores da linha de montagem. O

Opala 500.000 foi um modelo,
duas portas, 4 cilindros, de cor

branca. Esse marco a empresa
atinge após 9 anos e 6 meses de

introdução do modelo em produ
ção normal. O projeto do Opala
começou a ser desenvolvido em

novembro de 1966 e a primeira
unidade foi montada em agosto
de 1968, sendo apresentada ofi
cialmente ao público em novem

bro desse ano, no Salão do Au
tomóvel.

Até então em modelo único,
, de 4 portas, com motores de 4 e

6 cilindros, a produção do Opa
la atingia a meta das mil unida- I
des menos de 6 meses depois
(janeiro de 1969), passando a 10
mil em julho desse mesmo ano

e a 50.000 em agosto de 1970.

No Salão do Autom.óvel de
70, a GMB apresentava mais
uma versão do modelo: o SS, 4
portas com motor de 6 cilindros.
Com essa versão, somada às: de
mais, a 'produção chegou a ...

100.000 em maio de 1972, ano em

que foram introduzidas na Ii
nha as versões coupê, -"G!'an Lu
xo", 2 e 4 portas com motor de
6 cilindros e o Opala 8S-6, duas
portas, que substituiu o ante
rior, de 4 portas. As metas se

guintes de produção, das200, 000
e 250.000 unidades, foram alcan
çadas pela GMB em fevereiro
de 1973 e janeiro de 1974.

Na linha 75, o Opala passou
por grandes modificações de es

tilo e teve a família aumentada
com mais dois modelos: o Che
vrolet Opala Caravan, com mo

tores de 4 e 6 cilindros, e o Che
vrolet Comodoro, que. substi
tuiu o Opala Gran Luxo, lança
do em versão única de 6 cilin
dros, à qual veio se somar, em

77, a versão mais econômica de
4 cilindros.

Em 1977, incluídas na linha
78, foram lançadas pela GMB
mais duas opções do modelo Ca-

_ Fabricamos todos os tipos de lentes para óculos, desde

visão simples, bifocais, até lentes Varilux 2.

- Aparelhagem moderna, perfeita montagem, garantia de

qualidade e assistência permanente.

Responsável Técnico: ENG.o MARCOS WUNDEKLICII

Praça Lauro Müller, 514 - Canoinhas se

1

O proprietário da BAR
BEARIA ESTORIL comunica
sua distinta clientela que, por
motivo de tratamento de saúde
e outros cursos. no Rio e São
Paulo, se ausenta até o dia ...

04/11/78, continuando porém a

atender normalmente com os

substitutos Adão e Luís.

O proprietário
FLÁVIO DE LOUREIRO

- Luminosos e Placas de Acrílico

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

- Espelhos

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

Canoinhas - SC

I

V SO

,

F01'�OCOPI AS�
O Cartório do Regístro Civil, de Nereida C. eôrte, instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna
.

"FO'PQ€OPIA-
.

DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
de qualquer documento em diver-sos taraaahos.

.

Em apenas 5 segundos

Dr. JacobMarcelo
MÉDICO

ESPECIALIZA'ÇÃO EM APARELHO DIGESTIVO
CLíNICA E CIRURGIA

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

Rua Major Vieira, 846 . (ao lado da Retífica Canoinhas)
Fone, 22-0734 - CANOINHAS - SC

: ·Be mm ...
" ew ESA.PM& ',i •

_

Passeios: Leva até �9 pessoas
No trabalho: 1 tonelada de carga

Para a próxima aquisi�ão pense!

MBI 78»
(

elA.MALLON &
Canoinhas - se
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H O t í ( i a s de P a p·a n d u v a Esmeraldino M. Almeida

GOVERNADOR ATENDE REIVINDICAlÇãO
.

Assunto. que tem merecido especial atenção por par-te' d tori
." 1 d ti

r
as au ori-

dades e.a pro onga a es Iage� no sul do paIS. Nosso Governador rece-

bebu, �do de aJ�d� do rre.:�.to de Papanduvn e tomou as providências
ta IVe.IS �<? caso. s e co unista que e pres1dente da Arena recebeu o se

guin.te OflC�O do Exm�. Senhor Governador, ':Of. n.? GG-3102. Ilmo. Esme
raldmo Mala de Alrneida-DD Presidente do DIretório Municipal de ARENA

de papanduva�SC. Assunto: Prejuízos causados pela estiagem. Para conhe

c1fl�nto de V. Sa.. e� d�s demais companheiros desse Diretório, e, anexo

cop�a da correspo�dencla trocada c0!ll, o Senhor Prefeito Municipal Na
tamt:;l ,�zende Rl.bas, �obre os preJUlzos causados pela estiagem nesse'

tnuntClplO. Renovo-Ihe, a oportunidade, me�s protestos de estima e apre

�o., $ubsçrevendo-me atenciosamente. Antomo Carlos Konder Reis Gover-
;fador do Estado.

I

RESPo.STA AO PREFEITO.

.O!. :A.IO GG-302Ó/AA. Ilmo. Sr. Nàtaniel Rezende Ribas-DD Prefei

to l.«ul1.lcI�1 �e Pap:al!-duva-SC. Assunto: Prejuízos causados pela estia

.fem:., R�ferencIa. �Of:ClO de .15.6.78. Data: 22.6.78. Senhor' Prefeito. Em a

tenç�Q e sua solicitação co�tIda. no expediente acima citado, comunico a V.

Sa. que, nesta d�ta, encaminhei o assunto aos orgãos competentes do meu

,�verno. Cumprimentarrdo-o, subscrevo-me Antonio Carlos Konder Reis

G0ve_rnador do Estado. As despesas com as prejuízos. foram estimados

em Cr$ 38.830 ..620,00 assim distribuídos: Pecuária, Cr$ 192.00n,Oo; AGRI
CULTURA: Ar:?�Z, Cr$ 20.599.920,0'0; Milho, Cr$ 12.355.200,0'0; Soja, c-s..
3.578.500,00; Fel]ao, Cr$ 3.105.500,'00 totalizando o valor já mencionado' a..

eíma, esta relação foi extraída da xerocopia enviada pelo Exmo. Sr. Go-

t.-nador do Estado a este colunista. .

/
FUTURO GOVERNADOR EM MAFRA

, Dia peimeiro do corrente esteve na cidade de Mafra o Dr. Jorge Kon-

tier Bornhausen que veio acompanhado dos candidatos a senador Dr. Arol

€lo Carneiro de Carvalho e Wilmar Dallanhol, inclusive' outros candidatos

dentre outros notei os seguintes: Esperidião Amim, Prefeito de Florianó

polis, candidato a Câmara F�eral; Dr. ZaDY: Gonzaga, também postulan
se a uma cadeira: Dr. Altenir Werner, candidato a deputada Federal-de

putado Moacir Bertoli em campanha para sua reeleição para a AssembÍéia
Madua't, Inclusíve outros candidatos e autoridades integrantes da comi

�iva do Dr. -JO'rge Konder Bornhausen. Em reunião informal com repre

sentantes de diversos municípios da região abordou um abalizado e crite-'

1i080 esquema. que deverá ser seguido para o pleno êxito da campanha.
roi realmente uma verdadeira aula de democracia, tanto o futuro Gover

:nador assim também dos candidatos a Senador que afinados com a fina-

lidade única da vitória. .

.

.

MORRE PADRE MAIS VELHO DO MUNDO
.

.�

O bispo Antonio Teutonico, o padre católico mais velho do mun

••i mU--reu ontem, aos 104 anos de idade, numa aldeia próxima a Campo
ba�o. DO'm Antonio tinha iSido bispo de Aversa, Sul da Itália, por 3'0

allCilI � de'Poi� da aposentadoria foi morar no interior. Com a mOTte de

DQm Antonio, o padre mais velhO' do -mundo passa a ser DO'm Edward

JIOl'l_dJ que fDi bispo da cidade de Portland, EstadO' de Oregon, Estados

l)f,}lnM. Dom Edward tem 100 anos e sete,meses (G. P . ) .

./

SINAL DOS TEMPOS
. Cem.e, não ba1!!tasse a pe'ste suína africana que se alastra ameaça

tiel'amente por. todo o p'aís, agora os cafezais poderão ser atingidos pür

uma Qoênça; também proveniente da Africa. Trata-se da doença africana

do Qaté� já localizada numa lavoura no 'sul de Minas Gerais. e que poderá

.

�fetat 100 milhões de pés de. café em todo o Brasil. A doença só ocO'rre

em lfJeais .acima de mil metros de altura, tendo sido ,constatada na locali

ila:de de Ouro Fino, com 6 milhões de' pés respúnsáveis por 60 mil sacas

,di> p,r�uto. (Entl"eHnha� G.P. ) .

PROMESSÀS IRRITAM ELEITORES

J'f)Í f!ó um dos candidatO's da Arena a prefeitura' de São José dos

@,am�l(I, Re;berto Costa, anunciar que se eleito doaria terrenos para fa

!elados ·construir casas e instalar plantações, para que dezenas de famí

.liaS rec�be'Ssem informações de que no bairro "Torrão de Ouro", a cinco

quilôm.etro:s do centro urbano, havia começado a distribuição de lotes. A

eorrida .nãü f'Oi muito lünge, todos foram. parar na delegacia d� polícia,
. �e:ndo em vista que aquela área é considerada de Segurança NacIOnal, fa

je .que irritou os humildes que foram ao local. (G.P. ) .

,.

_ ';--:;�
.

,�;.J;:,,;.�.::....,:,:�
, ...."

P_ETRiÓLEO DA CHINA AO BRASIL

,
.'

O Bra$il poderá c'Omplrar até cem. mil barris de petróleo chinês

:Por dia I l5e forem, coroadas de êxito as negociações que se iniciarão nos

'P)'óxim.oll dias entre autoridades dos dois países. Esta informaçãO' trans�

Pirou C!>:ntem em Bras.íIi.a, com a obServação, de 'que, nos contratos in.iciais,
aventou-se que, posteriormente, além de minérios de ferrO', o Brasil po

.e:tia t�rnecer também produtO's industrializadO's àquele país (G. P . ) .

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 20 do corrente niver dO' jovem DINO JOSÉ, filhO' do casal

Dl'. PaulQ Teresa Camargo, ele Diretor do Canal 12. Cumprimentos cir

tmla:rão em alta :rotação para o jovem estudante.

.

.
Dia 22 com.pJetando mais um. feliz ano de vida a

Vit1uO&a e�.pü:sa do Sr. José Antonio Corrêa, func. federal.
ftada muitolS .serão o� cumprimentos que receberá.

I
.

. I
Sra BELINA, I
Na sua festiva

i

ENLACE MATRIMONIAL
.

Hoje logo mais na Igreja Matriz São Sebastião estar�o se unindo

pelos sagrados laços- dO' matrimônio o jovem RICARDO e a �rta. �URE
NI, filha do casal João Gualberto Wiliczinski e Sra. Ele fl�ho da Sr�.
Tone Antonioazzi da Silva. Após as cerimônias legais os convIda�os serao

. :r�cep'cionadQs no Salão Paroquial. O colunista agradece o convIte rece

\;>ldo" almejando perenes felicidades ao jovem casal.

UM POR SEMANA

,�

O espirita medíocre condena muitas coisas, porque muitas coü;as

�l'!tQID 1')'Pa de 52U al,cance. (Peirônio)

ACONTECEND 0. _
Re=ponsabtlidade J. 1.11 � c.

Há pessoas que adquirem o há
bito de lamentar-se, julgando as

sim obter a bondade dos outros é
um engano, pois muitas vezes estão
dando grande satisfação a quem as

ouve .

Para se descontrair mais, para
bater um papo com os amigos, pa
ra não deixar um sábado virar ro

tina, muitas pessoas marcaram pre

sença no Clube de Bolão Democrata

na semana retrazada num jantar
bem movimentado. Gente boa lá,
mas sempre faltando alguém.

Carolina Carvalho, uma garo
ta que é sempre alegria, foi muito
cumprimentada no último dia 7 de

julho, por ocasião de seu aniversá
roi. Tudo de bom. à você.

Mais uma vez a Boutique Lá na

Modinha. apresentou coisas novas

e lindas num desfile que aconteceu
domingo (dia 2) no Clube, Silmara,
Cuca, Sandra, João Abuda e Gé, fo
ram os manecas que se saíram mui
to bem. Esperamos mais desfiles pe-
Iai.

,

Quarta Redenção estará se apre
sentando hoje à noite nos salões do

Canoinhense, num, baile que é pro

moção do Grêmio XV de Julho, e

eles contam com você .

Um domingo mais movimen

tado promete ser o de amanhã,
com discotheque à noite no Clube.

Apareça lá e se divirta.

Rosane e Jair circulando por aí
.

de alianças na mão direita. l}ara
béns.

Um garoto muito fofo c!epois de
passar muito' tempo longe de nós, I
no Projeto Rondon, esteve aqui e

Imatou saudades. Sempre assim, Ivo.
. Edumar e Beto enfrentando I
vestiba em Bandeirantes. Boa sor-

Ite. .

Caio e Viviane num astral mui- I
, to bom, contagiando a todos com,

suas presenças, estão conosco nova- Imente. É muito bom vê-los assim.

E o Shiminho dando um giro
'

até O' Mato Grosso, fazendo muita

falta a todos, especialmente para

certa menina. Confere Jayce?
O Tagami, se amarrou mesmo

na menina de olhos azuis, seu nome

é Margareth. Você está' certo Jorge.

Eliziane, uma bonita morena de I
olhos verdes esteve aqui, deixou Isaudades e voltou para Porto União.

Falando em Porto União, está I

conosco Paulo Ferreira, sempre fo-

/'finho. Vê se desencuca e aparece

mais pela city. Todos acham ótimo;

Quem está curtindo amor anti- /
go é a Inha. Püis é Hilário, agüra I

tudo depende de você. IAcampar parece uma muito

boa mesmo. Entraram nessa na se-

Imana passada Tânia, Jô, Isabella,
Sônia e Janja.

Carmem Pazda uma amiga que I
não esquece da gente, onde se

en-Iicontra é sempre destaque. Realmen

te voeê é uma graça, continue as:

sim viu.
RoseU S. tomando doses de su

miço. Que é isso garota, gostamos
de ver sua carinha circulando sem-

.

pre. Saia mais tá. .

Ah Edu, se você soubess.e como

certa meniria gamou em você não fi

cava assim.
Nossa cidade envolvida por no

vos parzinhos: Maria Clara e Beto,
Tânia e Dega. Isto é bom, vão em

frente que vocês combinam, e mui

to.

JUVENAL DE SOUZA
PRESTES e MARIA DIRCE I HAMILTON DE' CAMPOS

DOS SANTOS, ambos solteiros, : e DAVINA JOS�TE GONÇAL
nascidos, domiciliados e residen- , VES DO ROSARIO ambos sol

Carlos Mikus está aí, trazendo tes em Salseiro, deste Município.
'.

teirds., domiciliados 'e residentes
novidades e mat.andO' as saudad� de Ele, operário, nascido eln 2 de I·

t 'd d El
.,.

I todos nós daqui, piríncipalmente da I
nes a CI a e. e, operarlO, nas-

Nívea.
setembro de 1956, filho de AI-' cido nesta cidade, em 26 de ja-

I CaÍica balançando o eoreto de fredo de Sbuza Prestes e Maria
I

nelro de 1959, filho de José Ale.,.

1"-,-
.

.

. """_.....

_)
'"

; certa memna. 'É isso aí. de Souza Prestes. Ela, do lar:
'

xandre de Ca'mpos e Jorgina de

06 de, Julho - CASTRO ALVES - (O poeta dos e�CraV6S Ele chegou paralizou o coração nascida em 4, de agosto de 1954,
I

Melo Cezar. Ela, do lar, n:aeel"

.. A vida dé Castro Alves é um exeluplo para a mocIdade. ,".1 de cer:él �irl, e

s.e1
mandou. �eh'Sara. ; filha de Pedro dos Santog\e' An�

,

da em Rio dos PQ�{)Sl de�te Mu..

El
' t

.

t �
MarclO e Lei a um parzm o que tonia Pieczontkows.ka dos San- nidpio em,3 de �utubr�,) de 19Ba..

. '-t::.. fei poeta social. Ele elevou a sua voz como va. e.on�n a-
I' I aconteceu e agradou, é isso aí. t

"

dG:!' de rnultidôes. a con:_:a,grar o bem; a ftl'lm:.nar U1]UStlÇas.
os. filha de TibureiQ Gon"alves, do

,

d d
I Com as férias 05 menino� da PEDRO NUNES DE LIMA Rosário e Maria Joam :8011!1.

.

. AnlOu, de an'lor subUm,e, a pátria e a libef a, e.. mat cap aderiram a jogüs de futebol e HILDA LOURENÇO DE SOU,. II do Ro!-ári0.

F'oi precurtor ,da abolição e d�, República. Era a pr?pna v�:" no ginásio. Tudo bem, ma� cümo fi-
I

ZA b l' d I

de Ul'nia ra.r�a m'toira, I·e....f:;ls,urgindo e ressoando, depOIS de tres cam as meninas nessa? ' é!lm o.s so telfOs, . o�ici ia· I eal'1oildi&!, 12 d. '9"""1..:'" lie

'::' Ç..l , � I dos e reSIdentes nesta cIdade... J�

séculos de silêncio.' I'
E a L.ú não aPareçe mai�. O fllJe El' ,

1 �?8

S d' '." '1'
é isso menina? Só pode ser sauda-

.

e operario� nascido em Gua-
I

�.' .'

. igâmO-lo, s.e quisermos ser livres, se qujJsermos se 19nos no
des de um certo m.enininho que es- I

rapuava, Estado do Paraná, em
Nereida e. Côrte

���__, �B�r�as_i_l. --� �"q�. ���n�� Nhr4dej�ho�1�1,filli0��-1 OOci�.R�.�

É Modi, você continua barati

nando os meninO's. Com esse seu

jeitinho todO' diferente de se.i', não

há coraçãO' que resista.
.

No' d�a 6 próximo passado Q

Heraldo esteve comemorando seu ./
aniversário um bocado, longe de'

nós. Mas agora está aí e muito fofo� !
Parabéns.

Pareee que as sO'rtistas avisam

que vai haver muitos' casamentos

na city. Não é mesmO' Jô?

E o Bolha tri fofinho andando

por aí. Muita menina de olho, pois
nenhuma dúvida, você é demais.

Zico' e Soli, um namO'rO' com

fO'rca total. Muitos com inveja de

vocês. Vão em frente.

guarde constância, queremos você
junto com a gente.

Luciano é Cláudio, dois fofi
nhos de Curitiba que pontificaram
aqui na semana retrazada, Voltem

sempre.
Um FIAT azul traz dentro um

dos parzinhos maís querídos da ci
dade - Luz Marina e Bêne, muito
amor liga esses dois.

Nilton, Nilton, Nilton, seus en

caracolados cabelos ouriçam certa

girl. Vá' em frente.

O Generoso trocando olhares
com muitas meninas entre elas al

guém muito especial. Conta prá
gente Gê,

Rita de Cássia e Lícia, dois bro
tinhos de Floripa circulando por aí.
Isto é bom,

.

Elen está conosco deixando o Mi

chel contente com isso.

Muitas pessoas estiveram aqui f'.!

deixaram saudades. Entre eles Sir
lei Lorenzon, uma graça de meni

na que gostou' e promete voltar.

Voltaram d�" Ponta Gro;s'ã:-�-
de estiveram enfrentando vestibu
lar: Caltca, Nato, Cario e Henrique,
agora só na espera do resultado.

Pois é, e o m.enino louro de

olhos azuis não toma nem um pou

co' de cuidado com a língua. Vá com
'

calma que as paredes tem ou,: idos,
'

e os outros vão ficar te conhecen�o.
'

E O' Januário não levou sorte
em Camboriú onde teve que deixar
seu carro. Isto não há de ser'nada,
logo logo ele estará novinho nova-

.

mente.
.

.
Gabarito 10 para as patrones..

ses 78 D.a Ceci Allage e D.a Doraei
Seleme. Parabéns às debutantes

° Grupo Paiol responsável pela
músicalidade do Baile das Debu-:
tantes 78, já enviou ao Clube Ca

noinhense, o Roteiro musical para
a aprovação.

Cláudia Budant e Carmem Bea
triz circulando em ares joinvilen
ses. Muito bom.

Nardo super fofinho balançan
çando coretos mil. Continua assim
Nardo.

Regina Miranda uma graça de

menina, uma grande amiga com

quem podemos contar sempre. e
isso aí.

Josiane e Luis.voltando as boas.
Isto é bom.

Somente sua falta de vontade

pode superá-lo, ninguém mais.

Tchau.

.

Notícias de' Major Vieira Francisco Krisall

MAJOR VIEIRA RECEBERA A VISITA no GOVERNADOR

No dia 22 de julho, Major Vieira terá a honra de receber a visita

de Sua Excia. Dr. Antonio Carlos Konder Reis - DD Governador do

EstadO'.
\

.

A chegada da comitiva Governamental está prevista para as g.SO

horas.
Juntamente com O' Governador também virá O' candidato ao Go

verno Dr. Jorge Konder Bornhausen, Dr.. Victor Konder Reis, Esplridião
Amin - Prefeito de Florianópolis, além de candidatos ao Senado; Cãma..

ra Federal e Assembléia Legislativa. Durante a estada em nosso municí

pio será inaugurada a Agência do BESC, o poêto telefônico, á rede de

eletrificação rural, o prédio escolar de Rio Novo e a ponte
.

de concreto

sobre o Rio Bonito, na localidade de Pulador . Através desta coluna que

remos convidar a todos os majorvieirenses a se fazerem presentes em Major
Vieira no dia .22 afim de recepcionar a comitiva governamental, pois a

mesma ficará em nosso meio desde as 9,30 horas até as 15 horas, e neste

momento dará para todos .conhecer pessoalmente o Governador, o candi-

dato a governador e os demais candidatos.
.

PREFEITO E COMITIVA EM FLORIANóPOLIS

Estiveram terça-feira última na capital catarinense o Sr. Clau

'dia Gadotti - Prefeito Municipal, o Sr. João Batista Ruthes - Vice Pre

feito, Adir Francisco Veiga - Vereador, Percy Hengel - Gerente do

BESC e o Sr. Reinaldo Crestani - Diretor da Fazenda Municipal de Ca- .

noinhas
.

»r- .f,,(�,]lÇ���,1'Ii'I"'�-<�
.

•

\ . ,.�,�."y:_t,

Na capital os mesmos mantiveram entrevista com o Sr. Governá:
dor do Estado, SecretáriO' da Saúde e Diretor da Carteira Agrícola do

BESC.
" fl.1'\'':''''$'''� ,

.

JuntO' ao Secretário da Saúde foi solicitado auxílio ao HO$Pií81
Santo Estanislau, pedido este que ficou em .estudo para a Uberação .. Tam
bém foi solicitadd a nomeação dO' médico :pará atendimento no 'Posto de

Saúde, cuja nomeação sairá no mês de agostO' ..

Junto ao Governador foi solicitado auxílio financeiro 4'Fundt)

,Perdido" para a Prefeitura Municipal e também fO'i tratado do programa

da, visita governameIltal ao nosso municípiO'. .

.
JuntO' aO' diretor da Carteira Agrícola foi solicitado a autorizaçfi.Q

para financiamento da carteira agrícola no BEse desta cidade. Todos 0(111

pedidos são de caráter prioritário e temos certeza que as autoridades go

vernamentais atenderão todos estes pedidos ..

ANIVE'RSARIOS

Aniversariou dia 11 o garotão LAÉRCIO D4VET, !ilho do casal

GuidO' eLidia Davet" residente nesta cidade.

Dia 11 também aniveTsariou b jovem LUIZ BOSSE; instrutor da

cümpanhia de tabacos Blumenau.
'

. Dia 12 aniveTsariou o garotinhO' CARLOS ABl1:L KRISAN, filho

dO' casal Maria de Lourdes e Francisco Krisan, residente nesta cidade.

Dia 12 também aniversariou a Sra. MARIA DE JESUS MARON

dileta esposa do Sr. Antonio MarO'n, residente nesta cidade.

Dia 19 aniveTsaria o nosso prezado vigáriO' FREI ABEL SCHNEI

DER, ao qual desejamos muitas felicidades.

Também aniversaria dia 19 o jovem PEDRO TISKA, secretário

.
da JSM de nossa cidade.

Dia 21 ·aniversaria a garotinha DORIANI SUDOSKI, dileta. filhi·

nha dO' casal Marli e David Sudoski desta cidad1:!.

Também �:üversaria dia 21 a garcJ_.�::1ha RUTH MARY RUTHES,
dileta filha do casal Ana Zélia e João Batista =:uthe:::, residentes nesta

cidade.
A coluna cumprimenta os aniversariantes desejando felicidades.

Civil EDITAIS

NEREIDA C. CÔRTE, Oficial
do Registro Civil do 1.0 Distri
to de Canoinhas, Santa Catarij I

na faz saber que pretendem
I
I

na Hortência Nune's' de Lima.

Ela do lar, nascida em Paciên

cia do Rufino, deste Municipio
em 11 de agosto de 1940, :filha
de dona Ercilia -Lourenço de

Souza.
.

-casar-se:

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



15 de julho de 1978
CORREIO DO NORTE

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

Art. 3.° r: � despe�a decorrente coI? a execuçã_o do pre- I 1
sente. decreto legislativo, sera custeada através da dotaçao 3.0.0.00 _

Despesas Correntes - 3. 1 . O . 00 Despesas de Custeio - 3.1.1. 00
PEtssoaI- 1117/004 representação, do orçamento vigente, devendo
ser suplementada em época oportuna.

,

Art. 4.° - Este decreto legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação,' revogadas as disposições em contrário.

.

Câmara Municipal de Canoinhas, 29 de junho de 1. 978.

HENRIQUE KRZESINSKI -. Presidente
SELMA C. PIECZARIKA - La Secretária

I

'. . ,
.

Câmara _ Municipal
de Canoinhas

�� o:�"",�","': .. i'l' j�--::::' _ _;.�

DECRETO LEGISLATIVO N.o 30/78
Fixa a verba de representação ao Sr. Presidente da Câma
ra Municipal.
O Vereador Henrique Krzesinski, Presidente da Câmara

de Vereadores de Canoinhas, no uso de suas atribuições, faz saber
que a Câmara Municipal decretou e, eu promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO: '

, Art. 1.0 - Na presente legislatura, caberá ao Sr. Presi
dente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, uma verba de re

presentação no valor de Cr$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos cru

zeiros) mensais, a partir de 1.0 de janeiro de 1.978.
Art. 2.° - A verba de representação de que trata o ar

tigo 1.0 do presente decreto legislativo, deverá ser paga 'indepen
dentemente de comprovação de despesas.

•• r'

,

Este decreto legislativo foi registrado e publicado no De-
partamento Administrativo da Secretaria da Câmara <je Vereado
res de Canoinhas, aos vinte e nove dias do mês de junho do ano de
um mil novecentos e setenta e oito.

NELSON BAYESTORFF
.

'

, Diretor da Secretaria da Câmara Municipal

.

•• - •• ·Á· ......, .·.v.· ..•••• e..
e ••

.

.... . . . ..

: .. :<>:.:..•.• s.- •.•.

CGC 83.166.033/0001-33
'. iiedação, Composição e Impressão:

'

Rua Paula Pereira, 765 _ Fone 22-0379
.',

Canoínhas ._ Santa Catarina
; Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva "

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

; l\i(ajor. Vie�ra: Francisco Krisan
Monte Castelo. Lidio Seccon
'Cariomhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

� 31 anos a' serviço da Comunidade

Clube Conoinbense

•

Os senhores associados do

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, na se

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

Canoinhas, 04/julho/t978
A DIRETORIA

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

Jardim Esperança, a 100 mts.
do asfalto.

Tratar na Casa Santa Te
rezinha.

Documentos Extraviados
SIMÃO MARON BECIL, de

clara para os devidos fins que
extraviou o Certificado de

Propriedade, TRU e Bilhete,
de Seguro do caminhão marca

Chevrnlet, ano 1960, cor bege,
placa N V-0036, eh. G60B 1963M .

.
,

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

-

VENDE-SE

Você já pensou em
,. .

ser socro

contribuinte da

'APAE

I de Canoinhas?
----_,_

..

INOOSTR COMÉRCIO - ,EX ORTAÇAO-

Telet.: Escrítôrío' Z3-1770. Loja 23-2014

1952 9 7

Esquadrias «Uí\JGER») Janelas de correr, basculantes,
max. 'ar, portas, grades para muro, portas da rolo, gradea
das e portas da correr, em ferro simples e . perfilado.
ESQUADRIAS E�\J1 ALUMíl\1I0 - Portas simples e de

'correr, janelas. da correr, basculantes, max, ar e box
" para banheiro,' ( .

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

.. t".;.- ......� *

Representante em Canolnhas-

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

"

;.cooperativa de EletriFicação' Rural do

Planalto' Norte' Ltda. - CERPLANA
Rua t� de Setembro, 378 - CaDolnhas-SC

I

Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Convocação
I

o Presidente da Cooperativa de Eletrifica�ão .R_üral do
Planalto Norte Ltda. - CERPLANA, usando das atr�b�uçoes, que
lhe confere o artigo,32 da letra "E" dos Estatutos SOCIaIS, resolve:

CONVOCAR:

A Assembléia Geral Extraordinária, dos associados à rea

lizar-se na sede da Cooperativa de Eletrific�ção Rur�l do Pla�a!to
Norte Ltda., a Rua 12 de setembro, 378, _!lo dia 15 (quinze) de Julho
do corrente ano, às 12:00 (doze) horas, em PRIMEI�A CONVOCA�

CÃO 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
qFECOERUSC".

2.0 _ Outros Assuntos de interesse da Cooperativa.
Não havendo número Iega'í' - 2/3 - dos associados presen

tes em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO para a instalação da Assem
bléia fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO, para às
13:00' (treze) horas do mesmo dia e local. Se desta vez ainda não
houver número legal - 50% mais um dos associadas presentes em

SEGUNDA CONVOCAÇÃO, fica desde já feita a TERCEIRA E
úLTIMA CONVOCAÇÃO para às 14:00 (quatorze) horas do dia
15 (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.

Duílio Cornelsen
Presidente '1

Associação Comercial e 'ndustrial
de Canoinhas

Assembléia Geral Ordinária

Convocação
.

. D� conformidade com os artigos 33 e 34 dos Estatutos Soeíats,ficam convidados todos os associados da Associação Comercial e Indus-:trial de Canoínhas, sita..a Rua Felipe Schmídt
'

n." 83,' para a Assembléia
�eral, Ordinária, a realizar-se no próximo dia 18 (dezoito) de julho de
.. 978, as 20,00 ho_ras, em primeira convocação ou, às 20,30 horas em se
gunda oonvocaeao, quando deliberará com qualquer número de sócios
presentes, obedecendo a geguinte ordem do dia: . .1

1.0 - Relatório da Diretoria e prestação de contas da Tesour8�ia;
bi

A '.
2.0 - Eleição da nova Diretoria e seu Conselho Consultivo parao remo 1978/1980. '

, Obs.: ....... A fim de obedecer o artigo 39 dos Estatutos Sociais fazsaber que t;ts chapas dos candidatos que concorrerão as eleições dev�rãoconter obrIgatoriamente a aquiescência dos candidatos aos re'spectlvoscar�os e serem apresentadas ao l.º Secretário até o dia 17 (dezessete)de Julho, quando serao encerradas as inscrições às 17 {dezessete) horas .

Oanotnhas, 29 de j unho de 1978 1
asso HlLTON RITZMANN ._ Presidente

DR. ZENO AM/\R/\L Fll.HO � i

- CIRURGIÃO DENTISTA _
'CONSUI�TÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina cemtravessa

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

- Fone 22-0960 _
.

em ovelos
lusas Casacos

r
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Reiniciando o campeonato
da cidade, tivemos no D}tão, do
mingo passado, o Imaza golean
do o Três Barras

.

pelo elástico
placar de 8 tentos a um. Lamen
ta-se neste jogo a indisciplina

. por parte de alguns atletas do
Três Barras.. sendo que houve
duas expulsões quando deveria
haver mais, porque o que temDia 23 as 8,30 .hot-as -. Mis- de indisciplinado este time do

sa Campal- no Pátio da Coper-' Três Barras.não é normal, destacanoinhas; maneira não pode um time j0-
.

9,30 hor�s - Desfile de Má- gar bOIIl1J futebol, já o 'Imaza não
q�I?aS Agncolas e delegações jogou tudo o que tem, mas jogouVísítantes: .

o suficiente para golear esta fra-
. 11,00 horas - homenagem ca equipe do Três Barras.

ao Col�no; - h�mena.ge� a .F:- No outro jogo desta rodada
coagr�" -. sorteio e .dístribuíção em Marcílio Dias houve um em-
de Prêmios: '-

.

' •

I pate de zero a zero entre Sao
12,30 horas - CHURRAS- Bernardo e C . A . Industrial.

. CADA. Nos aspirantes tivemos aqui no
A DIRETORIA Dítão Imaza 6 x Três Barras 1 e

em Marcílio Dias, São Bernardo
3 x e.A. Industrial 3. COIn es

tes resultados temos agora na

La Divisão a liderança entre
C.A. Industrial, Botafogo e'
AREP todos com 2· p.p. \e para
este domingo teremos o encontro
sensacional entre Imaza e C.A.
Industrial, estará o Industrial
disputando a liderança deste
turno.

15-07-78
N.o 1479
Ano XXXII

(ooperativa Aglo ..Pe(uária de (anoinhas Itde,

Convite
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.° ANIVERSARIO 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 - Iní

elo 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" ..

r
Cartaz

. .,
Jubileudo. Cine

Hoje às/20,30 horas:
Sensacional programa duplo:

1,° filme: "MACISTE, CONTRA OS CICLOPES"
2.{) filme: "O BOXEADOR CHIN:E;S DE UM BRAÇO"

.

Amanhã àls, 14 horas em matinê:
I

"MACISTE CONTRA OS CICLOPES" _. Colorido

Amanhã em duas sessões às 19,30 e 21,30 horas:
Uma' nova dimensão de suspense ... Um tipo' diferente'

de terror:
"A MENINA DO FIM DA RUA" _. Colorido

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

4.a e 5.a feira às 20,30. horas:
Havia outra no' coração do homem que amava.

Mas poderia ela conquistar esta paixão quase Impossível'?
"CATIVA DE UM ÀMOR" - Colorido

A partir de 6.a feira às 20,30 horas:
.

Mais um grande sucesso do cinema:
uGUERRA NAS ESTRELAS" .: Colorido

ATENç.ÃO: Colabore com o seu Cinema, apresente a sua Car-

. L..J .' teira de Estudante 1.978 ou Identidade,Militar._J

o�

*''\.?,
0*

�
o

�

'!\�
.

o

�
o

. JJ. .Brey

IMIAZ,\ goleia o

.T .és Ba r ras: 8x 1

2.a Divisão: Tivemos 9 j 0-
gos com os. seguintes. resultados:
no estádio velho Ipiranga 5 x

Jardim Esperança 1; no campo'
do Parado, Fricasa O x Beira Rio
1; no campo . da Agua Verde,
Primavera ° x Estrela Azul 1;
no campo do São Cristóvão, Vas
co 5 x Comercial O; no Rio da
Areia, Juventude 5 x Major
Vieira 1; em Arroio Fundo; Co",:
rintians 2 x Caxias O; em Lagoa
do Sul, Sto. Antonio 4 x São
José O; em Rio do. Pinho, Mira
)s.ol 1 x Flamengo O; em Serrito,
Palmeiras 6 x Vila .Nova 1. Pa
ra este domingo estão mareados
mais ,9 jogos dando prossegui
mento ao campeonato do Inte
rior ou 2.a Divisão, o qual dare
mos os resultados na próxima
edição .

t Agradecimento

\

u

Os familiares de

ainda consternados com o seu falecimento, ocorrido no

último dia 02, vem por este intermédio agradecer sen-.

slbíhzados aos médicos do Hospital Santa Cruz.. em es

pecial ao Dr Haroldo Ferreira bem como às enfermei
ras pelo carinho e dedicação, ao Pastor Guinther Rue
ckert e também aos vizinhos e amigos.

A todos sua eterna gratidão.

MunicipalPrefei tu ra

'-de
(contínueção do número anterior)

Tabela de Vencimentos dos (digOS Isol.,:1 (JS de
: Provim � nto em (omissão e de Pro vim@nto Efetivo

Provime'nto Ffetivo II Provimento em ('omisJoo:ão

Padrão' I Uepcjmento Mensal- Cr$ I! Padrão I VeíJ"imeJ�to Mensal- Cr$

C.E.-01 1.450,00 C.C.-OI 1.700,00
C.E.-02 . 1.600,00 C.C.-02 :2.000,00
C . E. -03 1. 800,00 C. C. -03 :2.500,00
C.E.-04 ' 2.000,00 C.C.-04 :3.000,00
C.E.-05 2.450,00 C.C.-05 :3.,500,00
C.E.-06 2.900,00 C.C.-06· -4.000,00
C.E.-07 3.400,00 C.C.-07 ,4.800,00
C . E . -08 3.900,00 C . C. -08 :5.400,00
C.E.-09 4.400,00 C.C.-09 :5.800,00
C.E.-10 4.900,00 C.C.-10 \6.400,00
C.E.-11 5.400,00 C.C.-11 '7�Oo.O,00
C.É,.-12 5.900,00 C.C.-12 �8.000,00
C.E.-13 6.500,00

.

C.C.-13 �9.200,00
C.E.-14 7.000,00

. C.C.-14 '9.700,00
C.E.-15 '7.500,00 C.C.-15 10.300,00
C.E.-16 8.000,00 C.C.-16 11.500,00
C.E.-17 8.500,00 C·C.-17 12.400,00
C.E.-18 9.200,00 C.C.-18 13.000,00
C.E.-19 10.000,00 C.C.-19 14.000,00
C.E.-20 10.200,00 C.C.-20 15.000,00

Canoinhas, 03 de julho de 1. 97?

Dalmo Batista Soares
I

MÉDlCO - cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório já aberto.

Rua Caetano ;ost"a - novo edifício da Casa Para Todos

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

o

,.(�,...." ' "', j l' 'f fJ ", 1,;' ':. �'-, >;.'" ,

Ao C:cmercianfe,

nacional,
'

as

artífice da
..

economiae suporte
homenagens merecidas da
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15 de julho de 1978

CORREJO no N�RTE � --------------�---------�------��--------

Prefeitura
LEI N.? 1.438 de 03 de julho de 1978

AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM O
INSTITUTO NACIONAL DO LIVRO

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, no uso de suas atribuições faz saber que
a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a

seguinte
L E I :

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a firmar Convênio corru o Instituto Nacio
rial do Livro, órgão do Ministério da Educação e Cul-

.

tura, para manutenção de uma biblioteca pública.
Art. 2.° - A presente lei entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Canoinhas, 03 de julho de 1.978

BENEDITO THERÊZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departa
mento Administrativo, na data supra.

FABIO NABOR FUCK
Dir. de Administração
Vice Prefeito Municipal

LEI N." 1.439 de 03 de julho de 1.978 -:

AUTORIZA DOAÇÃO DE IMÓVEL A EMPRESA
BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA.

Benedito Therézio de,Carvalho Netto, Prefeito
Murricipal de Canoi;nhas, Estado de Santa Ca
tarina, no uso de suas atribuições faz saber que
a Câmara Municipal decretou- e eu sanciono a

seguinte
L E I :

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a doar à Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária EMBRAPA, a área de vinte e dois mil
e quatrocentos metros quadrados (22.400m2) necessá
ria à sua expansão e acesso, sita no Bairro Industrial
N.? 2, no Campo da Agua Verde.

'

Art. 2.'0 - A presente lei entrará em vigor na
data de sua. publicaçâo, revogadas as disposições em
contrário _

Canoinhas, 03 de julho de 1.978
BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO'NETfo

Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departa
mento Administrativo, na data supra-

FÁBIO NABOR FUCK
Dir. de Administração
Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.440 de 03 de julho de 1.978

AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina no uso de suas atribuições faz saber que

, �.

a Câmara Municipal decretou e eu sanCIOno a

seguinte
L E I :

Artigo 1.° - Para fazer face a despesa autori-·
zada no § único do artigo 1.0 da lei n.? 1.110 de ...

01/11/73 fica o Chefe do Poder Executivo autorizado
a abrir o crédito especial até a importância de Cr$
100.000,00 (Cem mil cruzeiros) .

Artigo 2.° - O crédito constante do artigo an

terior correrão à conta do excesso da arrecadação ve

rificado em março e abril.

Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em

contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua

publicação ..
Canoinhas, 03 de julho de 1.978

BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departa
mento Administrativo, na data supra.

FÁBIO NABOR FUCK
Dir. de Administração
Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 26/78
APROVA LOTEAMENTO

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito
Municipat de Canoinhas, Estado de Santa Ca-

I

tarina, no uso de suas atribuições legais e de
conformidade com a Lei n,? 8�O de 04/06/68 e

.

Lei n." 1.135 de 04/03/74,
DECRETA:

Art. 1.0 - Fica aprovado o Loteamento proce
dido pelo sr. PEDRO PAULO KOZESINSKI, de um

terreno urbano com área de 24.199,50m2, situada no

Bairro Água Verde, registro municipal 171-174, carta

94-95. parte dos lotes 154-157, sendo a
.

de aforamento, , 26 1 t
, 9 125 35 m2 distribuIdo em, o es e ...

�re,a de 1 .

desÜnado a abertura de ruas; em �ecor
t.J; 07�,15m2d ho do sr. Engenheiro da Prefeitura,
rencIaddo eSePqaUCe�imento protoc.olado sob n.? 414 de
exara o no r

23/03/78 e nas re1spectivas plantas.
.

A t 2 ° - A área destinada a abertura de ruas,r. "

a de 1 633 40m2 deverá ser doada a
bem como a are . '. .

'bl'
Prefeitura Municipal; medIante escntura pu ica ,

Art. 3.0 � O prO'prietário ficará isento do ,imi-
t t it ial urbano por três anos de conformida-

pos o ern ori ,

de com a legislação vigente -

.

Art. 4.° - Este Decreto entrará .em ,,:iffor .na
data de sua publicação, rev_ogadas as disposições .em

. contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
em 06/07/78.

BENEDITO THERÊZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

.

Este Decreto foi registrado e publicado no De

partamento Administrativo, na data supra.

FABIO NABOR FUCK
Dir. de Administração
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.IO 5�/78

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito
Municipal de Canoinhas.: Estado de Santa Ca
tarina no uso de suas atribuições Iegais, resoI-, .

ve:

PRORROGAR PRAZO

Fica a pratir desta data, prorrogado por mais
30 (trinta) dias O' prazo para que a Comissão consti
tuída pelas Portarias n.os 182/76 e 38/78, dê prosse
guimento aos trabalhos respectivos -

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
11 de julho de 1978.

BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada no De
. partamento Administrativo, na data supra ..

FABIO NABOR FUCK
Dir. de Administração
Vice Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de
.LEI N.o 448 DE 05 DE JULHO DE 1.978

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇÕES
ORÇAMENTARIAS E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições; faz saber que a Câmara Mu

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

Art. 1.0 - Fica O' Chefe do Poder Executivo
autorizado a Anular e Suplementar, as seguintes do
tações do Orçamento Vigente:

.

4100 00 - Investimentos
4130.00 - Equipamentos e 'Instalações

33 02 - Aparelhos de Comunica
Cr$ 12.000,00çoes ., _ ..

33 17 - Máquinas de Tipo Domés-
tico _ .

4140 00 - Material' Permanente
34 09 - Livros e publicações. téc-

Cr$ 9.000,00

. nIcas .'. .. . _ .. ., .. .. Cr$ 1. 500,00
Total das .Anulações . .. Cr$ 22.500,00

Art. 2.° - Por contas das anulações constan
tes no artigo anterior, fica o Sr. Chefe do Poder Exe
cutivo autorizado a suplementar as dotações abaixo
discriminadas.
4140 00 - Material Permanente

34 15 - Mobiliário em geral .. Cr$ 12.000,00
3120.00 - Material de Consumo

12 38 Outros materiais de Con-
Cr$ 9.000,00
Cr$ 1.500,0012 21

sumo
_ ..

Limpeza e higiene
Total das Suplementações

.
-

Cr$ 22.500,00
Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.
Prefeitura' Municipal de Três Barras (SC),

05.07.1.978

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departa-
.

mente Administrativo desta Prefeitura na data supra
�) será publicada no Jornal "Correio do Norte".

PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administrativo

LEI N.o 449 DE 05 DE JULHO DE 1.978

AUTORIZA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO
TÉCNICOS, APROVA CONTRATO; E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.
ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu

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

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a contratar técnicos, digo, os serviços téc- .

nicos profissionais do Sr. Orestes Galatri - Eletro
técnico para fins de assistência técnica aos equipa
mentes de retransmissâo de imagens e som dos canais
4 e 6 de Curitiba-Pro para Três Barras.

Art. 2.° - Fica aprovada a minuta do contrato a

ser celebrado entre a Prefeitura Municipal e o Sr'.
Orestes Galastri, para fins aludidos no artigo 1.0.

Art. 3.° - As despesas decorrentes da presen
te Lei, correrão à Conta da Dotação Orçamentária 07
- Departamento de Serviços Urbanos - 3130.00 -

Serviços de Terceiros - 1305 - Conservações e Repa
ros de Instalações.

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

trário, com efeito retroativo a partir de 1.° de junho
de 1.978.

Prefeitura Municipal de Três Barras- (SC),
05.07.1.978

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal.

Esta Lei foi registrada e publicada no Departa
mento Administrativo desta Prefeitura na data supra
c será publicada no Jornal "Correio do Norte".
PAULO ADÃO FRANK - Diretor Admini1strativo

Três Barras
LEI N.o 450 DE 05 DE JULHO DE' 1.978

REAJUSTA F1D"NÇÕES GRATIFICADAS; E DA
OUTRAS PRÓVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuiçõas, faz saber que a Câmara Mu-.
nicipal decretou e eu sanciono a. seguinte:

L E I :

..

Art. 1.0 - Ficam reajustadas as Funções Gra-
tificadas desta Prefeitura Municipal, como segue:
Gabinete do Prefeito
Secretário da Junta do Serviço Militar Cr$ 1.500,00
Departamento Administrativo
Encarregado de Serviços Eleitorais .. Cr$ 1.000,00
Depart. Mun. de Estradas de RodagemMecânico Especializado .. .. _. .. .: C· $ 4.500,00
Departamento de Educação e Cultura
Coordenador Local de Educação .. ..

Supervisora Mun. de Alimen. Escolar
Bibliotecária Municipal .. .. _. ..

Supervisora Locaíl do Mobral .. ..

Setor do Fomento Agro-Pecuário
Coordenador Municipal do INCRA
Departamento da Fazenda
Enc. de Fiscalização e Tributos

Cr$ 2.000,00
Cr$ 1. 800,00
Cr$ 1.500,00
Cr$ 1. 500,00

Cr$ 1.500,00

Cr$ 2.000,00
B,'rep EU .IO��:'- lli_a �.m.I+ua �a'1 E+S� - 0.'(; 'PV.

ct� �ua pubhca�ao, revogadas as disposições em con
t!ano, com efeito retroativo a partir de 1.0 de junho.de 1.978_

05.07 . r.�;�eitura Municipal de Três Barras . (SC),

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal:
.

Esta ��i foi :-egistrada e publicada no Departament? Adm_1nIstratIvo desta Prefeitura na data suprae sera publIcada no Jornal "Correio do Norte".
.

PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administrativo
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 15, de -julho., de.' 1,9.78,:

"

Superintendência ,Nacional do Abastecimento - <,

, '.

'. , Delegacia em Santa Catarina

Art. 1.0 � Somente os restau
rantes, churrascarias, bares, lan
chonetes, boates, hotéis, estabe ..

lecimentos similares ou' de qual
quer outra natureza, com músi
ca ao vivo, ou qualquer outra a

presentação de artistas, .pode...
rao cobrar "couvert artístico"

"consumação mínima" "mesa';
"

'

ou. reserva de mesa" e "entra-
da" ou "ingresso".' ou que outra
denominação tenha, e desde que
para cada período de 4 (quatro)'
horas de funcionamento do es

tabelecimento, haja realização
contínua " ou intercalada dessa

apresentação, por' um período
mínimo de 60 (sessenta) . mi-
nutos.

.

. § 1.0 '-'
,

A' cobrança a que' se
refere este artigo, só poderá ser

pleiteada pelos 'estabelecimentos
que possuírem contrato' de 10-

.cação de serviços com artistas' e

ou' músicos, registrado na res

respectiva Delegacia Regional
do Trabalho, ou, onde esta não

existir, no respectivo Sindicato
de Classe..

.cobrado por pessoa, e numca por art. 1.0, terão de ficar no respec-
' vistas na Lei Delegada n.? 4, de

"grupo" ou "mesa", e será fixa- tivo estabelec:iJmento à disposi- r 26 de setembro de 1962 e demais
do pelo Delegado da SUNAB na ção da fiscalização da SUNAB, cominações legais cabíveis,

respectiva unidade federativa, não se lhes aplicando o disposto
no prazo máximo de 1'5 (quinze) no art. 12 da Portaria SUNAB

,. Art. 7.° - Esta Portaría será

dias a contar do dia seuinte ao n.? 420, de 3 de agosto de 1976. publicada no Diário Oficial da

que' o' interessado ,protocolizar. , Art. ,4.0 _ Os estabe'lecimen-
União e entrará em vigor no dia

na Delegacia da 'SUNAB, o' seu b
. "

'

,'. 1.00 de setembro de 1977, revoga..

pedido fundamentado e' instruí-
tos que co rarem couvert artís-

do, sob pena de ser praticado o tico" ou que outra denominação" das as disposições em contrário,

preço-por ele pleiteado. -.

tenha, ficam obrigados a fazer
constar o seu preço no cardápio,

§ 1.0 - Os menores de 11 (on- ou, na falta deste; a afixá-lo em

ze) anos de idade 1S.ó pagarão lugar visível e' de fácil leitura, ,

50% (cinquenta por cento) do corri letras e algarismos de pelo,
preço fixado pelo Delegado da

menos 2 (dois) centímetros de
·

SUNAB.- altura, bem-como-díscriminá-Io
I

§ .2.° _ O prE!1�o a que se refe- na nota de venda ao consumi-

re este artigo, só poderá ser pra- . dor.
tícado no período em que hou-'

" '. . Documentos extraviados
·

ver música ao Vivo ou. qualquer
Art. 5.° ',-Quando houver á '.' I'

cobrança de "couvert artístico", .1, Rigesa, Celulose Papel e Em"a.
outra apresentação de artistas,

·

e a cada programação correspon,
ou que outra denominação te- I

lagens ttda., declara para' os
·

derá um pedido de fixação de nha,. na forma autorizada por
.

dev ído s' fins que extraviou

preço, ficando sujeita a nova a- esta Portaria, no seu preço já I ti Certi fi6âdo de Propr í.e-

preciação pelo Delegado da SU-
estará obrigatoriamente incluí- dade , TRU. Bi lhete . de Se.

NAB, qualquer alteração nele do o serviço ou "couvert" a que guro e Vistoria. do .Veícu�

introduzida.
se refere o art. 2.° da Portaria. 10,Pi ck - Up For-d F -75. cor

SUPER n,964; de 17 de dezem- • verde. ano 1975', Placa ..•
Art .. 3.° � A autorização do bro de 1976.

.

GR. 0239�. eh' .
LA3BPR _ 56813.

Delegado da SUNAB para a
..

'

. ." 'v",

· prática do preço mencionado no
,

art. 2.° e o contrato de locação'
de serviços previstos no § 1.0 do

Portaria Super N. 48, de 09 de a,gosto de· 1977

o SUPERINTENDENTE DA
i SUPERINTENDÊNCIA NACI
l aNAL DO ABASTECIMENTO

; SUNAB, no uso de suas atribui

: buições legais,
. ,

CONSIDERA�DO a necessida-
.

de de ser disciplinado '0, "couvert '.

artístico", tendo em vista o supe

rior objetivo em que se empe
nha o Ministério 'de' Educação

. e Cultura, no sentido de ser es

.. timulada a programação de mú
,

síca ao vivo ou de qualquer ou
.

tra apresentação de artistas;

" CONSIDERANDO que no or

: denamento da prestação de ser

: viços 'devem ser resguardadas as

relaGões sujeitas à' legjslação
trabalhista, e atendidos ÓS réLe-'

,

vantes interesses do Ministério

do Trabalho;
CONSIDERANDO que cabe à

SUNAB proteger o público con-'
I ,

sumidor contra os' abusos que.
, vêm sendo cometidos a título
:

de cobrança de "couvert artísti

co", dcons��ação mínima", "me-
.

sa" ou "reserva de mesa" e

"entrada" ou "ingresso" ou· que
,

outra denominação tenha. .:

RESOLVE:

Art. 2:° � O preço do "cou

. vert artístico" ou. que. outra de
. 'nominação tenha, só.poderá ser

C A N: O I N H A· S
IDftuguràda

É com satisfação que registramos
,
mais esse importante acontecimento

.

em nossa cidade, 'qual se] a o da
. inauguração da nova torre da Igre
, [a Evangélica Lutherana desta cída

: da. Representa esse fato mais uma'
: realização, desse denodado lutador
, pelas nobres causas de Canoínhas.
i o cidadão honorário da' cidade que
.

tanto. ama, Revmo. Pastor Jorge
) Weger. Coadjuvado 'pela Comuna
: Lutheraria, "noasos sínceros amigos
,integrantes da Comissão. Diretora

:. Sra. Paulo -Wiese,' Presídente- de

: Honra; Harry Schreiber, Presidente;
: Adular Wíese. Tesoureiro; Johannes
'�Rothert, Secretário; membros: Alví

J no Voigt, EmHio Lemke, Guilherme
'Quandt, Adolfo Hedler, Guilherme

.

Prust e Alfredo Knüppel..
: Há cerca de 30 anos que foi cons-

: trufda a Igreja Lutherana, tendo no

: decorrer do tempo havido melhora
( mentos, porém o que agora se faz,
foi a realização de um velho sonho

; do emérito Pastor..Um 'pugilo de

: ebnegados se projetou na luta, e'
"

conseguiu
.

não sem ingentes esfor-

ços realizar essa obra, que custou
.

além do 200.000 cruzeiros.
.

"

Merecem destaque, .. pela ,rapidez
com que foi acabada a obra. 4 me- .

,ses apenas, os srs. Jacó GraU, o.
,�mestre carpinteiro, sr. tJarlos Ben-

,
,

t '.' �

..... �. ' :: I

o
.

. ,..,;._,

.

'1 .,\'
l'

,�.

DE
ft Torre d� Igreja
kendorU, "e os pedreiros que não

descançaram sem que vissem seu

serviço terminado. Uma referência

especial, no entanto,' cumpre que
se dedique ao construtor da obra,
sr. Francisco Wíttusehnígg. Sempre
com aquele seu espírito observador,
afim de apresentar algo de bom,
eficiente e seguro, o que lhe tem

grangeado em Oanotnhss um ele

vado conceito de construtor cons

ciencioso. Suas obras ai atestam es

se mérito! Pena que já esteja de

malas prontas para.iem outras plugas
.

tentar melhor sorte. perde assim

canotnhas um de seus homens de

.valor, mas. que lá fora saberá ,dig
ntíícá-la, disso estamos certos. -.

Esteve presente às solenídades :

o dinâmico Prefeito Municipal, que
foi levar ao Revmo. Pastor Jorge
Weger e a Comunidade Evangélica,

.

o seu abraço e a satisfação do povo
de Canoíahas por tão '8,uspicioso a-

oontecímento.
.

.

«Correio do . N�rt� se assoclando
às demonstrações de apreço, felicita

.

ao ilustre Pastor Weger e sua di

nâmica Comuna .

Nolv��do

Ajustaram núpcias dia 8 do cor

rente, a srta. Maria Dolores,' fpha

Ruben Noé Wilike

Superintendente

Publicada no D. O. U. de 9/8/77.

.Art. 6:00 _
..

'0 descumprimento
do disposto nesta Portaria su

jeitará o infrator às sanções pre-

Os mesmos ficam sem erei.
to por haver requerido' a
2. a via. ,.

' .

2

o N'T E M�
Evangélica

do sr Ubaldo R. da Silva e sra'

Julieta Machado da Silva. com o sr'

Pedro Carlos, estudante em Curitiba

e funcionário do Banco da Lavoura

de Minas Gerais S.A:, filho do sr.

Oscar de Oliveira Negrornonte e

sra, Maria dos Prazeres Megromon
te, residentes. em Recife

Aos noivos nossos parabéns, bem
como aos seus dignos pais

(Correio do Norte, março/1953)
,

.

,

. 'Certificado extra.fiado

Brehmer Krzesinski Ltda.,
declara para os' devidos fins,
que extraviou o Certificado

de /Pfopriedade do Veículo

'marca Chevrolet, tipo Camio

neta Pick-Up, co'1" vermelha,
ano �!J75, placa CA-2751, Chas
sis - CI44EBR1386- P 2

O mesmo fica sem efeito

por haver requ�rido 2a. via.

-

indüstriál' dó mundOm

Pi'oneiro no Brasil

"

-
.

��gora.', éoln '8;ssistência
:vigia' �'de parede,

s disco 'de

técnicá e venda de relógios
.

,

fitas" cartões. ponto

relógio, vigia ..>.f I

ponto,

Bar. Restaurante e, Churrascaria
I

' '"
'

,

"GALO DE. OURO"
Espeto corrido todos os dias'além das especialidades da ean'

\ '

..
..

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 ea:nt.e).'
Todos os sábados, boite com início às 22 horas.

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

'

• ..lo. . � ..

-
•

Atende-se :ta:rhbém pedidos' de galinhas leitões cabritos e ear-:
neiros assados e pratos especiais para' festas 'de aniversário,;
casamento, etc. :;,

.

.

BA�; RESTAURANTE E CHURRASCA:RIA;'�;" ')

"GALO DE :OURO"

BAIRRO SÃO CR:ISTÓVÃO -"Agora sob
.. p.qya-;Di.re,ção I

..

1

,")

Oferta do LojA Cruzeiro:

i
,FOGÕES A LENHA a partir de Cr$ 2�.:SO,��:

I:· .... ,.' .'. Loja:o. Cr.,uzeiro ..

'.':.' :: .

.

' R.'Caetano Cos'ta, 793· _' ·perti�ho d�'R6'dov-Útri� ,M�nlcip�l
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CORREIO no N,OR�E
15 de <julho de 1971

,

PLASTICOS CRUZ s. A.SANTA
CGC/MF 83.188.771/0001-81

»i'D' I'T 8
I :mtiP@5�� ,Gercüs - Conta Balanço, Despesas A.d'.i�

,�is]tação - Conta Balanço, Provisão para Devedo
:r�� Duvidosos, Manutenção do Capital' de Giro PrÓ'
prio, Previsão para imposto de renda, fundos de re-

.
sê-tya e saldo a dísposição da AGO .'. ", .. .. .. ..'

Senheres Acionistas

.

"

. .. "". 1· t de L, ro. e Perda,s relativos àe ,exetcí-
Cumprindo o. dever legal e estatutário, trazemos para devida apreeraçao o. Balanço. Gera , con a . e uc s :

'. �. ,.1 . I' di
.

'

. , . . - d t t de resultadoe das de.elsoes tODlaa8S pe a l-

cio. seeial, encerrado em .31 de MaIO de 1.978. Numa rápida aprecraçao dos. valores, Po. em ser cons a,a 6S os ''.

:
, ., "!

retorâa, no deco-rrer do. exercício.
'

'

,

' '��

. .'. 'd' '1
.

. t .

que fo·rem J'ulasdos oportunos e neees&al"l9Ii
Entretanto, colocamo-nos ao inteiro dispor dos p!re;� os aCle DIStas, p,ara os e,se areCImen os. ,"'.' .' , '

Iii
'

.

e" esperamos poder, no próximo. exercício, melhOlrar (i) resultado de nossas operações.

ad/Canomhas (Se) 12 de Julho. de .1978

I

Balanço
•

de 1978deencerrado 31 maioem

• T,J:V'O

f)l$rE),NCVRL
"Cii'iXa .. .'. .. .. .. ..

Bancos ..... , ......

PASSIVO

NAo E,XIGtVEL .

Capital, Fundo de Reserva Legal�. Fundo de Depre
ciações, Fundo de Reserva Especial, Fundo' de Re
serva para Aumento de Instalações, Fundo. de Cor

reção Monetária, Manutenção do Capital de Giro

Próprio) Previsão para Imposto de Renda. .. �.
3 Jl•.-_�•.

EXIGíVEL
Credores por Fornecimento, Contas Correntes C;re,.;:

doras, Lu-cro a Disposição da AGO, Bancos conta

empréstimos da Lei 388 do Baeen, Bancos. conta fi
nanciamentos, Obrigações a Pagar e Obrigações de
Terceiros - Duplicatas .. :. .. .. ,. .. .. .. .. 5.Mi. 014,_
COMPENSA'ÇAO
Diversas contas de compensação
---------------.�

5�.927}48 .

189.879}72.. .. � ..

REALlZAVEL_A CUR.TO PRAZO
Devedores por Duplicatas (-) Duplicatas Desceu
tadas (-) Provisão para Devedores Duvidosos, Du-

{ plieatas de Terceiros a Receber e Contais Correntes
Devedoras .. .. .. .. .. .. ..: ., .. .. .. .. .. .. ..

Matérias Primas, Materiais Secundários e Produ
tos Fabricados .. .. ." .. .

"
.. .. .. .. ',' ., .. .,

Imposto de renda na fonte e Depósitos a Prazo Fixo

BEALIZ,AYEL A LONGO PRAZO

.�I\etrobrás Lei 4156, Adicional BNDE e FGTS não

optantes ." ... .. .. . � .'. .. .. .. . .. " ',' .. .. ..

}(arc.as e Patentes, Ações e Parficipaçôes, Aplicações
em Incentivos Fiscais .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

',IMOBILIZ-ADO
I�óveis, Maquinário, Móvei� e Utensílios, Ferra
'l!qentas, Veículos e Correção Monetária (_.) Depre-
:c-l.ações .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ..

RESULTADO: PBNDENTE
.Despesas bancárias e, Maquinárie em Fabrfeaçãe

2 . 2>« . S(16,9S

� • 52.2 .183,2'5
25.589,00

.

() . 792 . 2'73)3

8.&85,4t

.�·.G64;81

.. ,
,f . ,�G . 70_,07

IIt.790,2I

, ,'.457. 794,@7

.:COMPENSAÇAO
Diversas contas .de compensação ..

da « Lucros e Perdas»

CRÉDITO

Ações, e Participaçôas, Fabrtcação -. eont:a b:ala.nço
e fundo para devedores duvidosos .. " " " » '.. 7. 6.0,g. (112,_

.,

... - ,'_I

ANTONIO TRELA _' Diretor A.RGEMIRO DUMKE _. Técnico) em Contabilidade
com registro no CRC;SC sob TI.o 4.064 _ Dec ;3.326

Parecer Conselhodo Fiscal

,. Os., abaixo. assinados,.membros de conselho fiscal da firma Plásticos Santa Cruz. S.A.,; t�ndo �e reunido neeta data, na fg.l'nl& le,al e

estattl�arIa, para apreciar e exammar o b�!anço �eral, \ conta de lucr.os e perdas e cont:s da dlretoria relatIvas ao. exereície, social c'llc.rr.ad,o, etJR. 31
de Ma�? de 1.�7�, .encontraram tudo na mais per�eJta ordem e regularidade e, portanto. s,ao de pa�ecer, que os mesmos devem ser aprovades :pela As-
seMbleIa Ordinária a ser convocada para esse fim, Para constar, lavram a presente ata que assinam. .

Ca:noÍnha5 (Se) 12 de Julho. de 1978

ZAIDEN EMILIANO SELEM!E
CPF 005589159-�9

MARIO ARTHUR FERRA.RESI
CPF 104 814359-72 SAULO CARVALHO

i�,_==� � �C�PF�'�O���.7�55�OO�·9��5�:3__�___J

REGISTRO CIVIL - E D I. T ,A I S
IEREIDA C. CORTE, Ofiflial de Re ,

aistro Vivil do 1.) Dlstrlto de ca
B.inhal, Santa Catarina, faz saber
que J)retendem casar-se:

, I
OSMAR JOSE BOHGES

DE LIMA e MARIA LOURDES
l<ONDRAS, ambos solteiros, do
miciliados e residentes nesta ci

dade ; '- Ele, pedreiro,·' nascido
nesta cidade .em 19 de junho de

1950, filho de Primitivo Borges
de Lima e Maria� Vieü.a· 'Ela,
Elo lat, nascida em Floresta, Mu

hieípiQ -dtr MQ.nt.e Cast�19', deste

Estado, em 20 de agosto de
1960, filha de Boleslau Kondras
e Maria Gutas Kondras ,

março de 1953, residente Pro!
Rancho Grande, Município de
Monte Castelo, filha de Emilio
Greim e Leontina Deffeek IGreim.

Edital recebido da; cidade
I

de Monte Castelo, deste Estado,
em data de 8 de julho de 1978,'1
Canoínhas, 12/ [ulhon 978 I

lIereld" r .�.COrte-'· Oficial R Civil I

Major Vieira, Comarca de C
noínhas, Estado de Santa

a- n�seida em Campo Mo3fão, no

tarína ,

Ca- dia 23 de [unho de 19.62, do lar,
,solteira, domiciliada e residente

Faz sabe� que pretendenl n/eidads, filha de Domtngos
casa r: Beker· 'e Sebastiana Becket' ..

SALVADOR MARTINS· e I
Apresentaram os documen-

l\.1ARIA JOANA 13EC'KER._ Ele tos exigidos pelo Código Cíví!
natur�l ?est� EstadOI nascid� I' art. .180 .. Se alguém ti ver co
em Inneopobs, no dia 1-4: de de- j �heCl�ento de existir algum
2e�bro d� .1�51, lavrador, 501-

.

·lnlp�dlmento legal, acuse-o �pa.
teIT-?, domICIlIado e residente ra fIns de direito.

'

UCI�ade, filho. de Leopold6 :.Major Vieira, 11/julb0 '} fr78

na����S �{)d�$%� P:�il� .. El�, SEB��TIAO GREIN COSTA
arana, OfICIal do Registro Civil

, LOURIVAL SCHPAK e

VILMA DE APARECIDA IGREIM, ambos solteiros. Ele, I

operário, nascido em' Valões, I

'Município de Porto União, des
te Estado, em 8 de maio de 1958,
residente em Canoínhas, filho
de Bazilio Schpak e .Josefa Mar� ,

tün Barbosa. Ela? do lar, nasci- I
à� em Rancho G:r,ande, MunicÍ- IF)lQ de Monte Ca�teIQ, @ID 28 de

Sebastião Greín Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil do município de

r;» '1
,

!

.\.
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CORREIO DO NORTE 15 de jull �o de 1978
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------------------------�---------------------------------------------------
� Mm XX5 52.

o T R O M 8·0 N E_.....__,
o homem só alcançou o progresso material

"
. - . .. ,

graças a comurucaçao, pOIS sena Impossível a cada

um, na sua curt.a passagem pela vida, inventar e de
senvolver toda índústria e conforto que hoje desfru
ta.

A maioria dos inventos baseia-se em. inventos
anteriores. Assim" a. geladeira, a tele�isão, .,o telefo

ne o barbeador elétrico, so foram possíveis de inven
ta� após a invenção da eletricidade . Na mesma Iinha
estaria o "sapato quente" do Haroldo Machado ba

seado nos acumuladores de Galvan, nas resistências
de Ohm e no próprio sapato, que não foi ele a inven

tar.
Aproveitamos a cada etapa todos Ü'S conheci

mentos anteriores, nossos ou de terceiros. Pessoas,
indústrias e países usam esse estratagema a milênios.
ATRAVES DA COMUNICAÇÃO.

Canoínhas e seus inquilinos usaram e abusa
ram dessa herança, mesmo na contribuição. de esla

vos e libaneses.

Estou a dissertar todas essas afirmações, para

abrir contraste com a paupérrima comunicação artís

tica. Nossos jornais, um. orgulho por 'certo .. pautaram
sempre pelo conteúdo administrativo, ideológico, po
lítico e publicitário, quer de entidades, quer de pes

soas. Nem mesmo o esporte (que "também é cultu

ra") conseguiu seu lugar ao sol.

Convém um aparte. Geralmente cidades como

a nossa possuem 5 estações .de rádio e um jornalteco)
Prova autêntica da elitização de Canoinhas, temos 5

jornais e uma estação de rádio.

As brigas e querelas políticas se impuseram ao

tempo e à sensibilidade. Debates' violentos sempre

compuseram os j ornais, com revanche na edição se

guinte. Perdoem-me, não quero dizer que o debate

político não seja importante e indispensável, nem

mesmo o homem vive sem seu oposto. Mas, nem só de

política vive o Homem.

O que não encontrei foi uma suficiente presen

ça artístico-cultural, condizente com o avanço políti
co e econômico.

O ser humano é composto de elementos físico

psico-sociais, que trazem a "felicidade" quando em

equilíbrio e harmonia. Analisando estes aspectos, não
nos resta muito além do físico. Lutamos com com

pra-venda-produção-consumo-reprodução. Pouco mais,'

Ou nada mais.
.

A música se isolou nuns poucos e está sendo su

focada pela fumaça tão característica em nossas tar

des, que todo visitante se surpreende com O. elevado

número de "incêndios", levando para casa O' cogno

me, bastante lisonjeiro para nós de CIDADE CINZA.

Algo parecido com o Inferno de Dante: chamas, fuma

ça, gases, sufoco, tosse e lágrimas. A:lém é claro, de
leves partículas de fuligem, presas a roupa, pele e

cabelos.

As promoções artísticas não criam vulto ante �'s
majestosos encontros politico-econômicos. O canÜ'�
nhense está morrendo por dentro apesar de ser eXI

mio contador de dinheiro. Pintores de talento, como

o Getúlio se conformam em pintar placas, para man-
.

, .

ter um padrão de vida.

.

CanÜ'inhense lê pornografia ou bate-boca polí-
tico . Raros lêem Veríssímo, Bandeira, Lobato, Ran

gel, Drumond, Queirós., Euclides da Cunha, Maugham,
Tolstói ou Sojenitki . Está na base do cinema nacio
nal.

Contemos nos dedos os que conhecem esta afir

ma.ç.ão de Carlos Drumond de Andrade: "Chega mais

perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil
faces secretas sob a face' neutra".

A juventude classifica a música, em ordem

crescente, proporcionalmente ao alarido que pode ou

não produzir. Talvez não se encontre quem conheça
uma letra a fundo e se dê ao trabalho de interpretar
a mensagem que o autor tentou. Buscam novo rítmo

para um sacolejo mais à direita, mais à esquerda
(quem sabe, para trás).

\

./

Em anos mais recentes, ENÉAS ATHANAZIO

e PEDRO A. GRISA (de passagem, o que lamenta

mos) vieram cerrar fileiras com os FILHOS DO

E ID EN. Restam outros nomes, como PAULO

DEQUÊCH e EDERSON MOTA, além de jovens es

critores, que junto buscam dar à Canoinhas uma lite
ratura condigna. Dos dois últimos, Canoinhas espera
um trabalho literário mais ativo e público, enquanto
que os dois primeiros tudo fizeram para a criação de

um grupo literário que alojasse e protegesse nossos

valores, que sabemos são muitos.

Pois, esse Grupo Literário foi criado p�r Fer
nando Luiz Tokarski Ivanita Schivinski e MarIO Tes

sari, com denominação " O TROMBONE" em alusão

ao papel desse instrumento na orquestra.

Certamente não é inédita essa união, haja vis

ta, que no Brasil' é comum essa formação, desde a

Independência. Pela proximidade física e cronológi
ca, lembramos o "CORDÃO", o "PANE," e a "GALE

RIA AICU-ACU" do nosso LINDOLFO BELL. Como

eles também criamos um veículo de comunicação,
jorn'al Iiterário, que possivelmente esteja à venda em

meados de julho. Este terá o mesmo nome: O TROM·,

BONE, emprestado de uma coluna já mantida por
um dos integrantes.

Nele descrevemos as paisagens, sentimentos, ri
sos e lágrimas que o canoinhense vê, mesmo que te

nha vergonha de tornar público. Trans�itiremÜ's nos

sa mensagem e tudo faremos pelo surgimento de no

vos escritores, para que todos leiam mais e melhores

autores, para que possamos suprir a parte do se;- flu
mano abandonada esquecida. Sua alma, seu�espírito..
Seu desenvolvimento mental. Sua maturaçao espm

tual.
Não temos nem aceitamos objetivos políticos.

Da mesma form� que nos faltam condições. econômi
cas para confecção de um jornaI convenclO�al. 9
TROMBONE será mimeografado em folha tipo OfI

cio em embalagem similar a outros jornais literários

do estado. Não nos importa a aparência mas o .co�
teúdo. E principalmente, que O TROMBONE seja Ii

do sublinhado riscado criticado, e interpretado.

Q�e a mensag�m saia do invólucro e caminhe pelas
suas mentes. E que produza frutos.

MARIO TESSARI

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
� CIRURGIÃ DENTISTA '_

- ele 005589159/DE'P-

t.ííníca dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediàtria _

'HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
Impressora OU(O Verde

Material escolar e de

escritório você encon-

tra na loja da

�""""""""""""""""""••
""""""_""P".'''''''''''''''Ba·B9''''''

..an..a.....E:�...

- avançadas - úteis
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Venha conhecer as vantagens e BS condições de pagamento Em
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Demonstrativo de Ocor rêncla!.

Mapa Demorstrati17o de Ocorrências atendidas l"3r esta' lR P. durante
o mês de junho de 1978
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COZINHAS COMPONíVEIS

D SCHINI

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

'01

02 -

- S01isticadás130nitas

&

08

Auxílio à Autoridade . . . . . . . . . . . . ... . .. · . · .

Auxílio à Doentes . . . . . . . . .. .. ' .. .. • ! • • • •

Policiamento Preventivo (Rondas) · . . ..

TOTAL . . . . . . .. . . . . . . . . . .. • • · .. ."_,,

Dr. Lincoln Simas
==========�========---=--=---�=-��,=-------

Médico especialista em crianças, comunica -

a população de

Canoínhas e das cidades vizinhas, que já �fftá atendendo no

Hospital Santa Cruz e em seu consultórío, 'situado à praça

Lauro Müller n.? 85, ao lado do IDDF.

AGORA ATENDENDO TAMBÉM PELO IPESe

84SIltO HU�ENHUK &i (I •

I Revendedor

1948
�_)R_D_I

1978
.

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Corcel LDO 1975 - marron

Corcel cupê luxo 1977 .,: vermelho
Variant 1975 - bege
Ford F - 100 1960 - azul
Rural 1969 - 4x4 - verde

Jeep 1975 - azull

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada,
Veículos inteiramente revisados, de boa procedêncía.
aos melhores preços da região.
Vhdte-nos sem eompromísso, em nossa loja à

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

I No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., vDcê encontrará

/

para pronta entrega:
Marca

Chevette

Opala 4 portas
Opala 4 portas
Opala 4 portas
Opala 2 portas
Opala 2 portas
Caravan .

TL .

Ala.
1974
197'

.. , . . . . 1973
.. .. .. :. . .197·1

..

- 1975
1978
1975
1>974.. .. .. .. .. .. ..

MIGUEL PROCOPIAK (OM. DE VEitUlOS LTDA.
ConcessiODário General Motor. do 8rlsll S. I.

289
Santa Catarina

Rua Major Vieira,
C a n o i n h a s -:-
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BAZAR patresse rlbera

SESSÃO DO RISO

Que estás fazendo hoje, meu filho?
Estou a procurar o mínimo múltiplo comum.

_ Ué, será 'que ainda não o encontraram? Desde o meu tempo de
escola j á o. procll;I'avam ...

Colação de Grau é quando o estudante já -nâo tern mais nada
para colar l

,

A MARSELHESA, AS NUVENS CIRROS E LAGRIMAS
A Marselhesa, ou o admirável "Canto de Guerra" como, lhe

chamou seu autor Ruoget de Lisle, foi executada pela primeira vez
em 29.04.1792, em Estraburgo, onde recebeu o nome de "Canto
do Exército do Reno".

.
Já as nuvens mais altas, chamadas cirros, atingem uma al

tura de 16.000 metros. São aquelas branquíssimas, vistas em dias
muito claros. Dão-nos a impressão de estarem paradas. Erro to
tal: podem estar andando à razão de 150 quilômetros horários.

As lágrimas, entretanto, são poderosos antissépticos. Mesmo
diluídas 6.000 vezes, ainda conseguem matar vários tipos de rni
cróbios.

O NOIVO QUE MORREU DE SUSTO
Ê hábito, nos casamentos realizados em Canguassu, RS, o

noivo ser recebido com uma salva de tiros. Um ta! de Barbosa
Pereira, homem da cidade, achou uma gaúcha e não teve dúvidas:
resolveu que a moça fctsse noiva. Entre bolos, assados e muito vi
nho o noivo era esperado: E foi ele aparecer na porta da estância
e o céu berrou pela boca de muitos revólveres. Era tanta fumaça
que ninguém podia ver ninguém. Quando o tiroteio serenou, pro
curaram Barbosa. Onde está o Barbosa? Que fim levou o Barbosa?
Havia morrido de susto, caído no chão, todo bonito, todo enfeitado
de noivo.

ENTRE ASPAS

015 _ VINCENT VON GOGH: A diferença que há numa

pessoa antes e depois de apaixonar-se é a ITIeSma que há entre uma

lâmpada apagada e uma lâmpada acesa. A lâmpada estava no lu
gar e era uma boa lâmpada, mas agora está espargindo luz, e essa
é a sua verdadeira função.

016 _ dó livro FABíOLA, do CARDEAL WISEMAN: A
derradeira página do livro deste mundo pode estar no meio do vo

lume, onde quer que esteja escrita a palavra morte. Mais, na pági
na seguinte comEt�a o livro glorioso de uma nova vida ... que não
tem últirna página.

017 _ HONORÉ DE BALZAC: Melhor que a vida são as ilu
sões da vida.

O· GUARDA CHUVA - por MilIôr Fernandes
O guarda-chuva foi uma coisa que começou com o guarda

sol, mas aí choveu. Ê feito de um cabo, um pedaço de pano e uma

porção de varetas que entram nos olhos das outras pessoas que pas
sam e, se elas não se desviam e dizem um palavrão, vão ficando ce

gas. O pano é preto no de papai e colorido no de.mamãe e serve

para deixar a chuva escorrer toda prá dentro do sapato. O prin
cipal do guarda-chuva de mamãe, que é novo, é que ele nunca abre,
e o de papai, que é velho, é que não fecha nunca!

Plásticos Santa Cruz S.I.
CGC. 83188771/0001-81

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os senhores acionistas da Plásticos Santa

Cruz S;A. para se reunirem em assembléia geral ordinária e ex

traordinária, cumulativamente, no dia 24 de agohto de 1978, às 16
(dezesseis) horas em sua sede social, à rua Expedicionários, 304
nesta cidade de Canoinhas (SC) para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

1) Leitura, discução e aprovação do Balanço Geral, Conta de
Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conse
lho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
maio de 1978.

2) Deliberar sobre a destinação do resultado do balanço encer
rado em 31 de maio de 1978.

3) Eleição da nova diretoria para o biênio de 1978 à 1980, por
término de mandato e, a fixação dos respectivos honorários.

4) Outros assuntos de interesse da sociedade.

10) ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) Aumento .do capital social da empresa de Cr$ 5.750.000,00 I(cinco milhões setecentos e cinquenta 11.1.il cruzeiros) para ICr$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos ITIil cruzeiros),

com o aproveitamento das reservas livres e correção mone- jtária especial do ativo imobilizado. I
2) Consequente alterapâo do .artigo 6.0 dos estatutos sociais. I
3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

1'-VISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos acionistas da empresa, os do
cumentos a que se refere o artigo 133 da Lei n.? 6.404 de 15/12/1976,
relativos ao exercício encerrado em 31 de maio de 1978, na sede
social à rua Expedicionários, 304 nesta cidade.

Canoinhas (SC), 12 de julho de 1978

ANTONIO TRELA - Diretor Gerente
8
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Novo grupo de colonos gaú
chos em nosso município, com o

objetivo de adquirir terras e au

mentar a nossa área de cultivo.
xxx

Enquanto uma turma local!
já se encontra no Mato-Grosso
para temporada de pesca, duas
outras já se preparando com o

mesmo objetivo.
xxx

Esteve em nossa cidade o

Deputado dr. João Candido Li
nhares, V ice-Líder da maioria
na Câmara dos Deputados, man
tendo contato com o Prefeito
Therézio Netto e líderes da
ARENA.

xxx

Vem aí, sábado e domingo
próximos a 1.a Festa Regional
do Colono, agora de âmbito Es
tadual, com muitas atrações e a

honrosa presença do Governa
dor Antonio Carlos Konder
Reis. O local da festa, um ter-
rena amplo, está sendo todo pre
parado no bairro da Agua Ver
de.

xxx

Passando uns dias em nos
sa cidade, o dr. Harley Avaí dos
Santos, agora titular da Dele
gacia do Estreito, em Florianó
polis.

xxx

A sra. dna. Cice Allage, es
peca do farmacêutico dr. Adau
to Nunes Allage, a patronesse
das debutantes do corrente ano
do Clube Canoinhense, O con
vite foi formulado e aceito na
semana passada.

xxx

Hoje, mais um aniversário
do Grêmio XV de Julho, com

grande baile,' shows e outras
atrações, bem boladas pela jo
vem guarda.

xxx

O empresário agrícola Célio
Crestani e agrônomo dr. Ozan,
deram um giro pelo sudoeste
paranaense, especialmente em

Palotina.

O sr· Fábio N. Fuck, nossa
Vice-Prefeito, aniversariou -.se
3.a feira última sendo m�ll�o
cumprimentado pelos seus inu-

meros amigos:
xxx

Esteve alguns dias em nos

sa cidade revendo familiares. e
amigos, o' empresário .dr; .

GIl
berto Ritzmann, propnetano de

urna rede de farmácias e distri
buidoras em Cascavel e outras

cidades do sudoeste e norte do
Paraná.

xxx

O novo Delegado de Polícia
do nosso município já foi no

meado conforme ato publicado
já no Diário Oficial, dr. He�ci
lia Nolli, que vem tranferido

de Mafra, amigo da nossa cida
de e aqui bastante relacionado.

xxx

Também visitou a nossa

cidade no último fim de sema

na, para. compromissos sociais,
o sr. Saul Roeder, Fiscal da Fa

zenda, -

agora residente em Join
ville.

xxx

O sr. Leonel Barcelos (Bo
doque) ,

o conhecido zagueirão
do antigo Ipiranga, com proble
mas de saúde está internado em

Curitiba, para tratamento.
xxx

Mais um lançamento. da
Brahma, a partir de 2.a feira,
Sukita, o laranjão.

Dr. Sizenando Ribeiro da
Silva Nello

'I'erido corno Paraninfo o dr.
Victor Fontana. ex-Secretário
da. Agi_'kultura e Abastecimento,
cola grau hoj e na carreira de
médico veterinário, pela Escola
Super-ior de Medicina 'iletcr iná
ria de Lages, ESMEVE, o canoi
nhen.«.. dr. Sizenando Ribeiro
da S:lya Netto, filho do saudo
::30 S.izenando Ribeiro da Silva
lrlho, Nandinho e v it.va Deve
te B. R. da Silva. AJ nóvel for- I
man "lo e seus f'arníla .res, 'os me
::1OL'é". '.' cumprirnento s deste se
manarto, com votos de brilhan
te carreira.

Associação Comi. e Indl. de (anoinhas
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
De conformidade com ·os artigos 33 e 34 dos Estatutos So

ciais ficam convidados todos os associados da Associação Comer
cial � Industrial de Canoinhas, sita à Rua Felipe Schmídtc.Bâ, para
a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 18 (de
zoito) de julho de 1978, às 20,00 horas, em primeira convocação ou,
às 20,30 horas em segunda convocação, quando deliberará com

qualquer número de sócios presentes, obedecendo a seguinte or

dem do dia:

1. o _. Relatório da Diretoria e prestação de Contas da
Tesouraria.

(

2. ° _ Eleicão da nova Diretoria e seu Conselho Consul
tivo, para � biênio 1978/1980.

'

Nota: A fim de obedecer o artigo 39 dos Estatutos Sociais)
faz saber que as chapas dos candidatos que concorrerão às eleições
deverão conter obrigatoriamente a aquiescência dos candidatos aos

respectivos cargos e serem apresentadas ao 1.0 Secretário até o dia
17 (dezessete) de Julho, quando serão encerradas as inscrições às'
17 (dezessete) horas.

Canoinhas, 29 de Junho de 1978.
A DIRETORIA

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

Fórum, para ser protestado o seguinte título:
..

DP n.? �5.24/77-F, vencida em 26.03.78, valor Cr$ 1. 000,00,emitida por Basílio Humenhuk & Cia. Ltda. Contra NIVALDOMARQUES.
Por nã� t�r sido possível encontrar o referido responsável,pelo 'pre�ente o intimo, �,ara 'no 'prazo de três (03) dias, a contar c]n

p_Ubllcaça? deste Jornal CORREIO DO NORTE", vir pagar o men
clOnado·ü!1.Ilo ou dar r.azão por9-U� não o faz e ao mesmo tempo, nocaso de nao ser atendida esta IntImação o notifico do competenteprotesto.

Canoinhas, 13 de julho de 1978.
ALCIDES SCHUMACHER - Oficial Maior

- Editais
v �1O, desta Comarca .. Ele, ope
rá�.iG, nascido em S .seiro, des
te M.unicípio em 29 de junho de
J 858, filho de Maria Francisca
Soares de Carvalho. Ela, do lar,
nascida em Fartura, deste l\,[u
rjcípio, em 15 de Janciro de
1°(10, filha de Alfredo Carlos de
Castro e Cecilia da Sil vc: Castro

I�E::REl�)!\ C. CÔRTE, Oficial
{.�o RegisÍl"o Civil do 1.0 DistriwESQui!drias 8�o José Lílla., avisa � • C· .

hfi f •. n .!I·n. � (I
ro GC anUIU as, Santa Catari-ao sr ..<n�onm � íh..dw3 nos I1dufost na Iaz saber que pretendemportauor da carteira proftssío-

I 2( 7
' casar-se:

na. n.o,! J 44, serie 426, a apre-
sentar-se na empresa na pr s z o CLEMENTINO RAIMUN·
de 3 (três' dias, para regula DCo DOS SANTOS e SUELI TE-
r izar sua aítuacão. }.(EZINHA CALISTRO, ambos

O não com par-ectrr-euto írn- srItei'ros, domiciliados (:; resi
plicará na resciS11n do con-

d: ntes no Bairro São Cri"tóvão
tra to de tra balho po r aba n dono

(_h.:�;lé..t Comarca. Ele operário'
de serviço, nos termos do ar-

{ nascido ern Três Barras dest�
tigc 482 da C L T. �1 : Fstado, em 14 de dezeInl)ro de

I 1955, filho de Simíão Haimundo
-_.....

, (tos Santos e Maria Ot.Iia .dos
Santos. Ela, do lar, nascida em

�t�o. Claro, Município de Major-,\TlfJrá, em 26 de dezembro' dej J54, filha de Izaltino Calistro
8 Olivia de Carvalho Cahstro

,

_,
PEDRO PAULO SOARESi/E CARVALHO e ARILDA DF

JE�US DA SILVA CASTRO.:J
(�Jü?O'S solteiros, domiciliados f� Ifi. sídentes no Bairro Sã .o Crístó-

AVISO
t�y1 egistro Civil

LAURO HAABE e IRACI
DE �ATIMA PETER$, ambos
solteiros, domiciliados e residen
tes nest� cidade. Ele, carpintei
ro, naSCIdo em Rio Vermelho,deste Estado, em 20 de dezembrode 1948, filho de Amandus Raabe � �udith Braga Raabe. Eh,
cperana, nascida em Canivete,�este Est�do, em 27 de junho
ue, 1959, filha de Nestor Peters
e Lourdes Peters.

1 Canoinhas, 12 de julho de
..,978.

Nereida C. Côrte
Oficial do Regüstr0 Civil,

Certificado extraviado
1 E ruo KUSSAB \, declara.

para os devidos fins, que ex Itraviou o Certificado de Pro
priedade do Veículo marca IChevete, ano 1 g76, cor marron

Imetálico, p aca CA-4040.
O mesmo fica sem efeito Ipor haver requerido 2.a via. 2 I
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