
Aroldo I

retorna

do Oeste
FLORIANóPOLIS __, Procedendo de Concórdia chegou

à Florianópolis, no último domingo, o deputado federal' Arolde
Carvalho, que- integrou a comitiva do governador Konder Reis em

sua viagem de serviço dos fins de semana.

Em Itá o candidato da Arena ao Senado assistiu às soleni
dades de inauguração da Agência do BESC, ocasião em que anali-'
sou o crescimento do Banco e a repercussão da sua presença em.Dê

municípios catarinenses.

Ainda em companhia do governadoro do candidato ao go
verno, A�oldo Car.�alho compareceu a uma concentração popular
em Seara por ocasiao de encerramento da semana ruralista promo
vida pela prefeitura local.

Na manhã de, domingo, Aroldo Carvalho compareceu às
solenidades, religiosas da ordenação sacerdotal do padre Inocencio

Rossa da ordem dos capuchinhos na Igreja da Trindade, solenida
des presididas por Dom Afonso Niehues.

No município de Rancho Queimado, distante 80 km da ca

pital, foi fundado o Hospital da Fundação Médico Social Rural,
atendendo antiga aspiração do povo daquele município. O ex-pre
sidente da Federação da Agricultura de SC, Marcos Wandresen
candidato à suplente de senador na chapa Aroldo Carvalho, acom
panhado de Vicente B. Bauer, tesoureiro da Federação, presidiu
os trabalhos.

'

Ao final do evento, Aroldo Carvalho discursou abordando

problemas da região e exaltando a BR-282, que classificou como a

"espinha dorsal" de Santa Catarina.
. �

EM BRASíLIA 11
As 17 horas, de ontem, Arolde Carvalho viajou para Bra-"]:

sílía, onde será recebido, hoje, em audiência oficial pelo futuro
Presidente da República, João Baptista de Figueiredo.

Estão inscritas entre outras as seguintes Candidatas para
a RAINHA DA COOPERAÇAO: Campos Novos, Srta. Elizabete

Terezinha Debastiani; Rio. do Sul, Srta. Salete Dias:; Concórdia)
-

Srta. Maria Margarida Pelezzaro; Saudades, Srta. Veranice Her

mes; Chapecó, Srta. Bernardes Bodanesi; Videira, Srta. Vianês

Zago; Pinhalzinho, Srta. Jeane Schlintwein; CANOINHAS, Srta.
Círene Maria de Morais, filha do, Associado Albaro Dias de Morais,
com 19 anos de idade e cursa o segundo ano de medicina na Faeul

dade de Passo Fundo RS.

====,==CIRENE jfL1RL1 DE J10R/lIS=======

o Baile para escolha da RAINHA DA COOP_ERAÇAO,
será no Club Operário, Baile este que será uma promoçao do MO-

BRAL, de Canoínhas ,
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Assinatura anual: Cr$ 200,00 Número Avulso: Cr$ 5,00 .

Gov, r
err ,

Hoje" o

dor' Kon
Pia ano

Canoinhas, aman� a

cidadeem nossa

o Governador Antonio Car
los Konder Reis, especialmente
convidado, estará hoje, no Pla

nalto de Canoinhas e amanhã
em nossa cidade, cumprindo ex

tensa programação, inauguran
do obras do seu governo e pres

tigiando a 1.a Festa Regional do
Colono, promoção oportuna. �a
nossa Cooperativa Agro-Pecuá-
ria.

Assim, saudamos, 'com as

nossas boas vindas e estada,
o Exmo, Sr. Governador c sua

Comitiva. 'É a seguinte a progra-r

mação da visita em nossa região:

..

( , 17:00 Horas

\
- Chegada em MONTE CASTELO

LOCAL: Residência Fuck
- Recepção
- Cumprimentos
:,- Inauguração do Prédio da EB Franciso Nico ..

-I
lau Fuck

'_ Ato de implantação da 5.a a 8.a séries do 1.0
Grau

- Inauguração da Rede de Eletrificação Rural
de Residência Fuck

18:10 Horas
Saída de Residência Fuck com destino. à se

de do Município
18:30 Horas
Chegada à sede do município
Inauguração do Posto de Saúde (?)

- Reunião do Diretório e Vereadores da ARE-

I, NA - LOCAL: Prefeitura Municipal
20:00 Horas

1- Saída de Monte Castelo com destino a CA
NOINHAS

1-

DIA 21 DE JULHO DE 1978 - SEXTA-FEIRA

17:30 Horas

Saída do Palácio dos Despachos com destino
ao AEROPORTO HERCILIO LUZ

17:50 Horas
Chegada no AEROPORTO HERCILIO, LUZ
18:00 Horas

___ Embarque e decolagem com destino. a BLU-
MENAU
18:30 Horas

Chegada em BLUMENAU
Instalação no Hotel Plaza Hering
Jantar da Lufthansa

- Pernoite
DIA 22 DE JULHO DE 1'978 - SABADO
07:50 Horas .

_ Saída do Hotel Plaza Hering com destino ao

AEROPORTO QUERO-QUERO
08:10 Horas

Embarque e decolagem com, destino a TRÊS

BARRAS
09:00 Horas

Chegada em TRÊS BARRAS

09:05 Horas
Saída de Três Barras com destino a MAJOR
VIEIRA
09:30 Horas

Chegada em MAJOR VIEIRA

LOCAL: Instalações do BESC
- Recepção .

- Cumprimentos
- Inauguração
--- Entrega de Título

11:00 Horas
_ Inauguração do Posto Telefônico

12:00 Horas

Inauguração da Rede de Eletrificação)turaI
de Rio Novo "

Inauguração da Escola Estadual Reunidas
Frei André Malinski

13:00 Horas
- Almoço

LOCAL: Fazenda Paiol Velho

14:20 Horas
Saída de Major Vieira com destino a PA
PANDUVA
15:00 Horas

- Chegada em PAPANDUVA
LOCAL: A decidir

__. Recepção
--- Cumprimentos
- Inauguração a paralelepípedos do acesso

BR-116/Sede do Município
Reunião do Diretório e Vereadores e Lideran

ças da ARENA
LOCAL: Residência do Sr. Pedro Giacomo
de Luca (Candidato a Prefeito)
16:30 Horas
Saída de Papanduva com destino a MONTE
CASTELO

20:40 Horas
Chegada em CANOINHAS
LOCAL: Hotel Scholze

-

.

Instalação e Pernoite

DIA 23 DE JULHO DE 1978 - DOMINGO
08:30 Horas

- Missa Campal
09:30 Horas
Desfile de Máquinas Agrícolas
LOCAL: Praça Lauro Müller

10:30 Horas

Inauguração do Campus da FUNPLOC

12:30 Horas
- Almoço (Churrascada)

-

LOCAL: Campo D'água Verde
Atos Administrativos do Governo:
Convênios SEC: r-

Termo Aditivo no valor de Cr$ 215.000,00 (?)
para a construção de uma escola na localida
de de Agua Verde

-

_ Outros Convênios da SEC
14:20 Horas
Saída de Canoinhas com destino a TR�g
BARRAS
14:30 Horas

Inauguração da Rede de Eletrificação Rural

Campininha-Forex
16:00 Horas
Assinatura do Decreto autorizando o funcio
namento da 5.a a 8.a séries do 1.0 Grau
LOCAL: Colégio Estadual Colombo Macha
do Salles
16:50 Horas
Deslocamento para o Aeroporto
17:00 Horas

-- Despedidas - Embarque e decolagem para
FLORIANóPOLIS
18:00 Horas
Chegada em FLORIANóPOLIS
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CORREIO DO NORTE
22 de julho de 1978

Superintendência Nacional do Abastecimento (SUNAB)
Delegacia em S.nta Ca'.rlná

PORTARIA SUPER N. 54. de 25 de agosto de 1977
o. SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEN

D;ÊNCIA NACIONAL DO. ABASTECIMENTO. _

SUNAB, no uso de suas atribuições legais,
. Co.NSIDERANDO que no exercício da forma

intervencionista do controle do abastecimento pode
rão ser estabelecidas condições de prestações de ser

VlÇOS;
Co.NSIDERANDo. que há necessidades de se

rem revistas as normas estatuídas pela Portaria SU
�ER n.1O 62, de 17 de dezembro de 1976, com o obje
tívo de estabelecer uma disciplina de preços sobre a

prestação de serviços essenciais ao uso da
�

população;
Co.NSIDERANDo. estudos elaborados em

-

con

junto com o Ministério da Fazenda, conforme Decre
to n.lo 79.706, de 18 de maio de 1977;

RESOLVE

Art. 1.0 - Fixar para as lavanderias e tintura
rias, em todo o território nacional, exceto as situa
d�s no Estado do Ri.o Grande do Sul, como preços má-

. xrmos de seus serviços, os vigentes em 13 de dezem
bro de 1976, que são os constantes das relações apre
sentadas as Delegacias da SUNAB na forma exigida
pela Portaria SUPER n.? 61, de 7 de dezembro de
1972, acrescidos de 15% (quinze por cento) a partir
de 1.10 de janeiro de 1977..

'

§ 1.0 - Os preços finais a que se refere este
artigo poderão ser reajustados em até 10% (dez por
cento), a partir de 1.'0 de dezembro de 1977.

§ 2.10 - Para o Estado do Rio Grande do Sul
os preços máximos dos serviços prestados pelas la�
vanderias e tinturarias previstos no art. 2.10 desta
Portaria serão aqueles fixados na Portaria DERS n.?
02, de 16 de março de 1971, os quais poderão ser rea

j�stados em até 10% (dez por cento), a partir de 1.0
de setembro de 1977.

Art. 2.10 - Os estabelecimentos referidos no
art. 1.10 e seu § 2.° ficam obrigados a afixar os preços
dos seus serviços abaixo discriminados em local visí
vel e de fácil leitura, em tabela com' caracteres de
pelo menos,' 2 (dois) centímetros de altura:

'

r - costume de homem - linho
- costume de homem - outros tecidos
- paletó de homem, -- linho
- paletó de homem - outros tecidos

calça de homem. e senhora - linho
- calça de homem e senhora - outros tecidos
- japona - qualquer tecido
- camisa social - branca ou de cor
- blusão 1/2 'manga - branco ou de cor
- vestido' liso s/forro - qualquer tecido, ex-

clusive veludo
•
_ vestido liso c /forro - qualquer tecido ex-

clusive veludo
.

,

- vestid? c/casaco liso -' qualquer tecido',
exclusive veludo

- "tai11er" liso ou forrado
- saia curta lisa - qualquer tecido.. exclusi-

ve veludo '

- saia tipo colegial c Zpregas - qualquer te- f\

cido
- casaco de lã ou "sueter"
- blusa lisa _ qualquer tecido
- .lençol solteiro - liso
- lençol casal _ 'liso
- colcha de algodão - solteiro
- colcha de chenile
- fronha lisa'

Art. 3:° _. Os órgãos de classe représentativos
dos estabelecimentos referidos no art. 1.<0 e seu § 2.0'

poderão pleitear' em junho e dezembro de cada ano,
perante as delegacias da SUNAB, o reajustamento
dos preços dos seus serviços, instruindo o pedido
com estudos técnicos e respectiva documentação com ..

probatória das variações de custos.

Art. 4P - Os estabelecimentos mencionados
Besta Portaria que iniciarem suas atividades após a

sua publicação, ficam obrigadas a apresentar às De

legacias da SUNAB, em 3 (três) vias, a relação dos

serviços que pretendem prestar, com os seus respec
tivos preços, acompanhada de justificativa, no prazo
de 5 (cinco) dias, a contar do primeiro lançamento
de receita em seu livro "Diário" ou da data constan
te do Alvará de Localização para início de suas ativi ..
dades.

Art. 5.10 _ Os estabelecimentos a que 'se refere
esta portaria e que até a data da publicação da Por
taria SUPER n.? 62, de 17 de dezembro de 1976 esta
vam obrigados a apresentar às Delegacias da SUNAB
a relação de seus serviços e respectivos preços, na for
ma do disposto na Portaria SUPER n.? 61, de 7 çle
dezembro de 1972, e não o fizeram, terão a relação
dos seus serviços e respectivos preços fixados pelos
Delegados.

Art. 6.10 - Os estabelecimentos que pretende
rem introduzir processos novos de lavagem. e passa
gem de roupas, ficam obrigados a solicitar às Dele
gacias da SUNAB aprovação dos seus preços, juntan
do estudos técnicos com documentação comprobató
ria das variações de custos e uma cópia da relação
anterior dos seus serviços e respectivos preços.

Art. 7.° _ Os Delegados decidirão, por despa-'
cho, sobre os preços de que tratam os artigos 3:°, 4.°,
5.10 e 6.° no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da
data em que foram protocolizados nas Delegacias da
SUNAB os documentos a que se referem os mesmos

dispositivos.
§ 1.10 _ Se os Delegados fizerem exigência, o

prazo para decidir ficará suspenso durante o que for
concedido para o seu cumprimento, findo o qual, sa

tisfeita ou não a exigência, decidirá, sob pena de

aprovação tácita dos pedidos a que se refere os

artigos 3.10, 4.10 5.° e 6.0.

§ 2.10 - Das decisões dos Delegados caberá re

curso para o Superintendente da .,sUNAB, no prazo
de 10 (dez) dias, sem efeito suspensivo.

Art. 8.10 - Uma das vias das relações dos servi
ços com seus respectivos preços aprovados que trata
esta Portaria permanecerá obrigatoriamente nos es

tabelecimentos à disposição da fiscalização da
SUNAB, não se aplicando à hipótese a regra do art.
12 da Portaria SUNAB n.1O 420, de 3 de agosto de
1976.

Art. 9.° _ Os Delegados da SUNAB ficam au

torizados a baixar Portaria adaptando à terminologia
própria os serviços constantes do art. 2.°, face as pe
culiaridades regionais.'

Art. 10.0 _ o. descumprimento do disposto
nesta Portaria sujeitará os infratores às sanções pre
vistas na Lei Delegada n.? 4, de 26 de setembro de
1962 e demais cominações legais cabíveis.

Art. 11.10 _ A presente Portaria entrará em

vigor no dia 1.0 de setembro de 1977, após sua publi
cação no Diário Oficial da União, revogadas as dis

posições em contrário constantes da Portaria SUPER
n.? 62, de 17 de dezembro de 1976, bem como as Por
tarias DERS n.tOs 01, de 12 de janeiro de 1976, e 02
de 1_6 de março de 1977.

RUBEM NOÉ 'WILKE _ Superintendente

HAS COMPONíVEIS

HI I
ZI

130nitas 80t isticadas auancadas
,

úteis:

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagdmen.to crn
- -'\

KOH BECK & o•

Rua Vidal Ramos, 1146 - Fana: 22-0536 Canoinhas-SC

•

Canoinbas de ontem.--

porque não se dizer - o Paladino dasdboda_sf.ca�dsatd nesta ter

'" d C noinhas vencendo toda sorte e I ICU' a es, comuns

i�er�ê :0 esforç�" do trab�lh� e da dedícação. "CO�REIO DO

NORTE", este brilhante orgao da Imprensa Intefl�ra�a -

,e
aos jornais do interior, completou 0r;ttem ? seu 6. ,a.nlversa
rio de tão proficua quão fecunda eXlstenCIa. Efeméride, sem

dúvidas, por demais grata, quer para os sel!-s fundadores, quer
para os seus atuais dirigentes e, bem �ssIm para o valoroso

e democrático povo canoinhense.

A nós outros que engatinhamos n�s li.d�s da �I?I�ren\Sa, seja
nos permitido associarmo-nos ao justificado júbilo que, �or
certo enche os corações de todos aqueles que, nesta data, vem
coroado de êxito e, merecidamente, colhem as frutos dos seus

esforços.
O nosso fraternal amplexo, pois, ao intrépido jornalist� G�i
lherme Varela, cuja vida tem sido um� con?tante dedlca.çao
à imprensa barriga-verde; ao valoroso idealizador e realiza

dor Agenor Gomes que, pelo seu di.namismo e argúcia muito

tem contribuido para o engrandeCImento e progresso desta

terra: ao bravo e brilhante jornalista Aroldo Carvalho, à. cu

ja intelígencia moça Canoinhense já mu�to. deve e, tenho a

intuição, de que ainda pode esperar; ao SIlVIO May�r, valor�
so expoente da moça geração e da cultura de Canoinhas e fi

nalmente, a todos os que emprestam ou já emprestaram as

sua atividades ao "CORREIO DO NORTE", desde o entrega
dor de jornais até o. corpo redatorial, cmo diziamos, apresen
tamos o nosso fraterno abraço, augurando futuro brilhante

ao não menos brilhante semanário do norte catarinense.

Canoinhas, 30/05/78

Theodomiro Fagundes

- -

D. JULIA B. ZANIOLO
Transcorreu dia 16, o natali

cio da Exma. Sra. Dona Julia
Zaniolo, digna consorte do in
dustrial sr. Modesto Zaniolo.

D. PEARL PROCOPIAK
Aniversariou-se a 21' do cor

rente a Exma. Sra. Dona PearI
Procopiak, digna' esposa do Dr.
Orestes Procopiak, industrial
residente nesta cidade .

D. HAIDÉE - DR. SEGUNDO
OSWALDO DE OLIVEIRA
Transcorreu ontem o aniver-

sário natalício do estimado casal.
D. Haidée Carvalho de Oliveira;
Dr. Segundo Oswaldo de Olivoí
ra, data comemorativa, também
do aniversário de seu casamento.

Parabéns do "Correio do
Norte".

A M A N HÃ:- Sr. Ewaldo
Kreiss.
DIA 25:- Sr. Antonino Nico

lazzi; jovem Italo Bastos; sra.

Delourdes, esposa do sr. Milles
Luiz Zaniolo; jovem Michel Nas
sif Seleme.
DIA 26:- Sr. Ricardo l\lüIler;

Inacia, filha do sr. Walfrido
Gonçalves; sr. Heins Hauffe;
Mario, filho do sr. Carlos Mül
bauer; sra. Leontina, esposa do
sr. Jorge, Bueno da Rocha.
Dia 27:- Sra. Maria Edeltru

des, esposa do sr. Miguel Proco
piak.
Dia 28:- Gastão José, filho do

sr. Jorge Hans Comiti; Enio, fi
lho do sr. Luiz E.' Tack; Noldina,
filha do sr. João Batista da Sil
va; Paulo, filho do sr. Iaroslaw
Sidorak.

'

DIA 2'9:- Sra Isidora, esposa
do sr. José João Gonçalves.
Aos aniversariantes, nossos

efusivos parabéns.
(Correio do lorle, maio de 1953)

ANIVERSARIANTES DA
SEMANA

HOJE: Sra. Sofia, esposa do
sr. Jordano Righetto, de Rio Ne ..

gro.

FOTOCÓPI AS�
o Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado
no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOeOPIA.
DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples

de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

.
••• •

•• ·Á••• ••••
•••• •v•••. e... ..

.
.

� -

• •••••v••••
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CGC 83.166.033/0001-33
.�pdação, Composição e Impressão'
Rua �aula Pereira, 765 - Fone 22�0379Canoínhas - Santa Catarina
Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalh
D"

o
íretor Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORE8:
Pa�anduva: Esmeraldino M. Almeida
Tres Barras: Paulo A. Frank:
Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon
Ca�oinhas: Glauco J: Bueno e Pedro AG..

. rlsa
� 31 anos a serviço da Comunidad

.
e +-a
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pelovai·0 que ensino
Realizou-se de 03 a 14 de julho em nossa cidade, na E. B .

"Sagrado Coração de Jesus" um Treinamento para professores de
1.3 a 4.3 séries do ensino de 1.0 Grau.

. O referido Treinamento constou da divulgação de novos

métodos e técnicas de ensino nas diversas áreas de estudo.

Os Cursistas em número de 150 (cento e cinquenta) .par
ticiparam int�nsamente da programação desenvolvida.

O Treinamento esteve sob a Supervisão das Coordenado
rials Locais de ensino 08 06 Esmeralda S. Buchmann, 08 07 Fléride
Bittencourt, 08 08 Jucy S. Reinhardt, Jeny R. Isphair Coordenado
ra Municipal.

A orientação esteve a cargo das seguintes, orientadoras:
Vera Gonçalves de Lima - Língua Nacional (1.3 a 4.a)
Irma Vieira -- Matemática (La a 4.a)
Alzirinha Corrêa - Alfabetização (La série)
Maria José da Luz - Estudos Sociais (La a 4.a série)
Zelinda Becher _. Ciências (La a 4.a série)
Dilce Zanette - Ed. Artística (La a 4.a série)
O almoço que foi servido durante a estadia dos Cursistas,

foi um patrocínio das Prefeituras Municipais de Canoinhas, Major
Vieira e Três Barras.

(Cursista - Colaborador)

o SESI e- a

«Operário
Campanha

Padrão» '

Estão inscritas para o concurso deste ano as séguintes em

presas: Irmãos Procopiak & Cia. Ltda.; 'Cerâmica Alvino Vogt
Ltda.: Prust & Irmão Ltda.

Devemos ressaltar a colaboração e entusiasmo de nossos

empresários por ocasião da Campanha que se repete anualmente,
os quais tudo fazem para apresentar seus melhores candidatos, pro
va concreta do interesse e do signifiado do concurso, que abrange
todos .osmunicípios: do nosso Estado.

Daí, os louvores que não se calam ante o êxito dessa cam

panha simpática, mantida ano após ano com o mesmo espírito de
comunidade, voltado para a dignificação do trabalho e valorização
do trabalhador. É especialmente notável a maneira como está im
plantado, em todas as regiões do país, esse movimento, que pene
tra nos municípios, despertando em todas as Agências do SESI as

melhores energias.
O "Operário Padrão" será, assim, aquele que possui a

consciência ativa, consagrada ao seu trabalho mais do que energias
e atenções; porque também o vigariza com os próprios estímulos
morais, no entusiasmo sadio que põe ao serviço do bem estar de
todos,

ENCERRAMENTO DE CURSOS

Neste primeiro semestre o SESI encerrou os cursos de:
Corte e Costura; Datilografia; Bordado e Educação Alimentar.

Na Agência local foram entregues os Certificados aos alu
nos que alcançaram aproveitamento satisfatório, num total de 71.
Na ocasião foi promovida urna reunião festiva de confraternização
entre alunos direção e convidados, quando foi servido um lanche

c?� doces e salgadinhos. A seguir, houve a inauguração da expo
siçao dos trabalhos realizados pelas alunas para visitação pública.

Curso de Pintura em Tecido
Pl'ofessora: Cirene Milhoretto, de Rio Negro
Data: Início do mês de agosto
Duração: Seis aulas, das 13:30 às 17:00 hs.
Cus'to: Cr$ 150,00 por participante
Inscrições e Amos,tras de Trabalhos: Todas as terças e qual' ..

tas-feiras : à tarde na

O.A.S.E (Salão da Co
munidade Ey.· Lutera
na) .

o material poderá ser adquirido. durante o curso.

As vagas são limitadas __

(urso de Flores em Tecidos.
1

, Dur.�ão do (urso: 2.4-07-78 I 29-07-78

Ins(rl�ões na BIC (ao lado do (ine_ Jubileu).

Atenção!
-Senhoras e Senhoritas-

ACONTECENDO.....

I
COE'!. isso, e não é só ela, nós tarn-

i

bém.
M?!'cia Ribas Athanázio pro-

met . 1�(�O estar conosco muito em
i dbrev-, Venha mesmo, pois as sau a-

dcs já são muitas.
Calica super fofinha está aí com

um carro. novo que, é uma graça.
Parabéns.

Taisa, uma linda moreninha, é
também uma das debutantes deste

Lembra-te que o coração do
amigo é coisa bem frágil e que se
deve ter com ele o cuidado que se

tem com as coisas frágeis: pois o

coração do amigo, uma vez ferido,
é como o vidro que, uma vez que
brado, não pode ter mais conserto.

Agitos mil para esta noite na

discotheque do Clube. Você preci
sa estar lá para aproveitar os lan
ces.

Varandão um lugar gostoso on

de a gente encontra muitos amigos.
Todo mundo descontraído, num pa
po legal. Só falta você. Apareça lá.

Quinta-feira retrazada muitos
marcaram presença no Clube Ca
noinhense. Motivo. Uma festinha de
despedida para Milena e Cristína,
ç:::J agora vão para Tubarão. Quer:)�
mos sempre a visita de vocês, pois
vocês souberam como ninguém ca

tivar inúmeros amigos aqui.
Muito. se houve falar num al

moço no Pinho, dia 29. Desde já
prometendo muito, e todos bem en

tusiasmados com isto.

E as férias estão se indo, mui
tos garotões e meninas novamente
se empenhando aos estudos. E o

pior são as despedidas...
Marcos Murara e Aliei, um

parzinho que surgiu em grande as

tral. Continuem.
E as menininhas partindo pa

ra acampamentos. Silvinha, Regina,
Mozara, Carolina e Sheila, aprovei
tando bastante.

O Shiminho entre nós novamen
te trazendo muitas novidades. Que
bom.

Beto,
-

Nilton, Edumar, Altamí
ro e Luis, circulando no Mato Gros
so, fazendo muita falta por aqui.

,

....Maria Clara passando uma se

mana em Bariloche e Buenos Aire.::.
Muitas saudades, principalmente o

Beto.
Lúcia e Maria do Carmo, duas

meninas de Curita que agitaram
por aqui. Voltem sempre, gostamos
de vocês.

Tânia W. e Sérgio casalzinho
.
muito fofo que desfila pelai.

Regina Pereira uma bonita mo

rena recebendo lances mil. Dá uma

chance.
Liliane Ferreira junto com a

gente neste final de semana. Muito
bom.

Cláudio Dreveck cada vez mais
fofo deixando muita menina gama
da. Mas você gamou mesmo naquela
menina morena. Pois é Modi, você
está nessa.

Um lanche bem descontraído a

Andréa fez sábado passado em sua

casa. Seus amigos, presentes lá.
E o Astrogildo pensando muito

em dar. um chego em Joinville. :t o'

cupido te pegou mesmo.
,

Angi e Dadado, um namoro su

per legal, contagiando a todos com

suas presenças,
Neto e Tânia voltaram' as boas.

Tudo bem agora.
Marquinhos e Ciça badalando

juntos. Taí um parzinho que combi
na. Vão em frente.

O Ivan dando um giro em Bra
sília deixa muita gente com sauda
des por aqui.

Lilian Friedrich sempre bonita
e simpática passando aqui com a

gente suas férias'. É born ter você .

conosco.

Já a Vanêssa agitando lá em

São Paulo. Muito bem. Mas volta
logo, tá?

,

Zeca P. balançando coretos mil,
está aqui. Aquela morena contente

Responsabilidade ;3. M. , C.

o final de semana aqui. Isto é bom,
O Cine Jubileu com um filme

ótimo a partir do dia 26. Y9cê não
.

podo perder - Guerra nas Estrelas.
Dia 19 próximo passado quem

recebeu os cumprimentos pelo seu

aniversário foi a Sra. Franca Nora
Batista. Parabéns.

É uma pena que certas pessoas
de nossa cidade não valorizem o que
tem por aqui. Se temos uma disco
theque, um lugar para bater papo
e encontrar amigos por que querer
estragar tudo? Olha vão com calma

porque tudo pode acabar e aí gIQ
vocês vão sentir...

o. começo é a metade do todo.

Tehaul!!

Aniversariantes
da semana

HOJE: a srta. Marilda Neu

burger; o sr. Rodol�o B.olauff; I
o menino Walmor EnIO, filho do
S['. Waldomiro Novak.

AMANHÃ: a sra. Rosa, esposa
do sr. Ithass Seleme, residente
em Curitiba.

DIA 24: a srta. Rosângela Dir
schnabel; os srs.: Ludovico
Dambroski e João Silveira.

DIA 25: o sr. Rubens Stulzer;
o jovem Ingo Rolf Todt.
DIA 26: a sra. Ana, esposa do.

sr. Nicolau Burgardt; o sr. Ni
valdo Burgardt; o jovem Guida
Gilmar Michel .

DIA 27: ti sra , Luíza, esposa
do .51'., Argemiro Bosa; a Ma. Ne ..

.reída, esposa do sr. Jair Côrte;
() sr. Viegando Knopp.
DIA 28: a srta, Ingridt Bau..

Top.o:powski.
kat; e jovem Eliseu Job

�.f)S aniversarjantes �S'. e'lUli"1pFl�.ntG! d�te �ma,�r�.

ano.

Biba e Márcia, um parzinho
que aconteceu e faz inveja a mui
tos.

E os meninos e meninas daqui
que fazem cursinho em Curita já
estão curtindo altos estudos. Mas
nem por isso deixam de vir passar

8eRJe
.

importlote, que 8,IS IlslII
Domingo passado, estiveram em Canoinhas, na residência

do casal Dr. Zaiden Seleme e Esposa Dra. Zoé, para um almoço
íntimo diversas pessoas, muito amigas de nossa terra e que em

outras'oportunidades foram alvo de nossos
-

comentários.. Senhor
João Natividade Júnior e sua esposa Maria da Luz Loyola, sendo
ele pintor plástico, homenageado pela OASE no ano que passou
quando ·da promoção Em Busca do Artista Anônimo. Dr. Hamílton
Greca e sua esposa Regina, sendo' el'e empresário de construções
cuja firma nos legou a implantação da rede de água em nossa ci

dade; Dr. Milton Lopes e senhora Constança, sendo ele médico
pediatra; Dr. Armando Miguel Mate e sua esposa Bárbara, sendo
ele engenheiro calculista e que está de malas prontas em viagem
de negócios para a América Central e- Estados Unidos; Dr. João
Armando Mate, da administração da SANEPAR de Curitiba e sua

esposa Eliane; Dra. Ligia NatividadeMate, cirurgiã dentista; Dr.
Carlos Brhum 'empresário e sua esposa Dra. Leda Bhrum sendo
ela engenheira arquiteta e ainda Mauricio Antonello e Gláucia He
lena Seleme" formandos no curso de medicina, sendo ela, a filha
do casal Zaiden e Zoé.

,

Nossos cumprimentos aos visitantes, bem corno ao casal
-

que os recepcionou, dando mostras de Canoinhas de hoje.

CONVITE
A Presidência da Fundação das Escolas do Planalto Nor-:

te Catarinense _. FUNPLOC, tendo em vista a inauguração de sua

sede física, a rua Roberto Helke SjN.o, a ser realizada no próximo
dia 23, domingo, às 10h30min, com a presença do Exmo. Sr. Gover
nador do Estado e Secretários, sente-se honrada em convidar. às
autoridades locais, Associações de Classes, Clubes de Serviços, Es
tudantes, Professores, e o povo em geral, para esse grande aconte
cimento na vida da Fundação.

Com os agradecimentos
PAULO DEQmCH ....._ Presidente

PORMAN·DOS
•

Registramos, com satisfação. mais as seguintes formatU ...

rét)!: Maria. Aparecida de Carvalho Dienner, :filha de dr. Aristides
Dienner e Dirce B. Carvalho Dienner, residente em Florianópolis, ..
em Pedagogia, Habilitação em Orientação Educacional de 2.0 grau,
3.a feira, dia 25, em nossa capital.

Claríce Wrublevski, filha do empresârio sr , Estelano
Wrublevski e Apolonia T. Wrublevski, no Curso de Graduação
em Enfermagem, pela Universidade Federal de Santa Catarina:
solenidades de formatura a se realizarem hoje no Ginásio Charles
Edgar Moritz, em Florianópolis. Aos formandos e familiares, cum,
primentos deste semanário.

EDITAL
Encontram-se em Cartório, 2. o .Ofício, à Rua Vid.l Rsm,.,

Edifício do Foram, para serem devidamente prctestados os Je

guintes 'títulos:
DP N.o 7753/D, vencida em 28.02.78, valor Cr$ 1.700,00.

Contra. - AVANIR TAVARES DA SILVA.
DP N.o 7753/C, vencida em 30.01. 78, valor Cr$ 1. 700,00.

Contra-c- AVANIR TAVARES DA SILVA.
Por não ter sido possível encontrar os referidos responsá

veis, pelo presente os intimo para no prazo de três (03) dias, a

contar da publicação deste no Jornal CORREIO DO NORTE, vi
rem pagar os mencionados títulos, ou dar as razões porque não
o fazem e ao mesmo tempo no caso de não ser atendida esta íntí
mação, os notifico do competente' protesto.

Canoinhas, 20 de julho de 1978.
ALCIDES SCHUMACRER _- Oficial Maio!'

EDITAL
Encontra-se em Cartório, à Rua Vida} Ramos, Edi11trio do

FOTum, para ser protestado o seguinte título:
, I

DP N.? 7949 - vencimento: 26.0.6.78, valor Cr$ 1.M3,OO
(Hum Mil Quinhentos e Quarenta e Três CrUZfllO:5), emitida pol'
Mallón & Cia. CJVITOLDO KRINSKI.

Por não ter sido possível encontrar 6 ref�rid� :r:e:lp�nsâvel�
pele 'presente o intimo, para no prazo de três (53) días, a �ontal' .da,
publicação deste .Jornal "CORREIO DO NORT.El1, vir pa,gar ,f!m.ibo
eíonado título, ou dar as razões porque não o f,az t ao' mesmo (:te�.
po, na caso de não ser atendida esta intimação o' 'notitieo do�
petente protesto.

Canoínhas, 20 de julho de 1.978.

PAV,LJ\' S. CARVALHe ,� GUieie.l i. PltitlY9s
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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f 'fETUO KUSSABA, declara
t:.,•.·. par8: os devidos fins, que ex

r� tr�vlOu o Certificado de Pro

� prIedade do Veículo marca

r RA r Chevete, ano 1976 cor marrou

� ! li � metálico, p aca C'A-4040.
I O mesmo fica sem efeito

"_���:� � I �orha�re��
�:;:m��1lImI

. �

-�.-41..... �, • ..-'_ ;_:.:v.;:;: ..·.,:':.;.J.:::",,���l./.r,:�r;"'-����

CORREIO DO NORTE

Sindicato dos Trabalhadores nas Indúslr,ias da (onstrucáo e do MobHiário de Canoinhas
..

Resunlo da Proposta, Orcamentária ·para o Exeróício de _:1_9_.:,..7_9_· �" _

I D E S P E �RECEITA
-- ._--------_._ - -

--

- .

-e o N T- A S TOTAL, I�DÓdigOI
.

c O NiT A S Por Conta. Por Conta TOTAL
Código Cr$ da Contr. de Rendas

Consíguações C1"$ Designações Sindical Próprias Cr$
.. - , . .

-

RENDA TRIBUTARIA Administracão Geral - 449.200,00 449.200,00
- ..

76.000,00"

76.000,00111 . Contribuição Sindical' (Art. 579) 190.000,00 Contr . Regulamentares -

_

-

30.000,00' 111. 000,00
- .

RENDA SOCIAL
_ Assistência Social .. .. 81.000,00

Outros Serv. Sociais .. 18.000,00 4.000,00 22.000,00
-

-

121 Mensalidades .. .. .. .. .. '-' .. . .
- 515.000,00 483.200,00 658.200,00

RENDA EXTRAORDINARIA
TOTAL DO CUSTEIO 175.00.0,00

l43 Infrações (Art. 600 e Art. 545) .. 1.200,00 Excedente Previsto .. 16.000,00 ·32.000,00
. 48.000,00

. .
_

... .,.,.",.,....,

/ TOTAL DA RECEITA .. . . . . .. . . 706.200,00 TOTAL . .' .. Cr$ 191.000,00 515.200,00 706 - 200,00

Canoinhas,.30 de junho de 1978
..

PEDRO GROSSKOPF AFONSO SCHICK -. Contador
Tesou reiro

.

Reg. no C.R.C. sob N.? 3878
--------------_.------------------------._---------------------------------------�------------------��

HEINZ KANZLER
Presidente

- .
.

Sindicato dos ·Trabalhadores. nas Indústrias da Construcão· e do MobiUário de (anoinhas
. ,

Proposta Orçamentária pa ra o Exercício de 1979
Resumo do Desdobramento dos Se-rvlços por Elen'lentos

1 2 R

Pessoal Material Serviços de
Cr$ Crs Terceiros Cr$

. ,

337.213,30 f6.000,00 36.000,00
I

,

4 5 TO·fAL
Encargos Di Diversas

Cr$
versos Cr$

.

Desp. Cr$

49.986,70 1 0- 000,00 . - 449.200,00 .

76.000,00 76.000,00
111.000,00 111. 000,00
22.000,00 22.000,00

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

·658.200,00

V E R B·A S
Código .-----------------------

Designação
----------_._---.-- -

Administração Geral _ ..

. Contribuições, Regulamentares·
Assistência Social .. .. .. .. ..

Outros Serviços Sociais .. .. ..

T Ó. T A L_ - C�$ 337.213,30 ·16.000,00 36.000,00 ,258.986,70 10.000,00

Canoinhas, 30 de junho de 1978

PEDRO G ROSSKOPF
Tesoureiro

HEINZ KAN-ZLER
Presidente

AFONSO SCHICK _ Contador
Reg. no C.R.C. sob N.o 3878

----------,---------------------------------------------------------------------------------------�----

Sindicato dos Irabelhederes nas I-ndustrias da (o'nstrucão e do Mobiliário de (anoinhas
. . ..

Exercício de 1979.- Orçamento para o

Resumo do Desdobramento dos Serviços por Consignação
Por Conta de
Rend. Próprias

T.OTAL
Cr$

Por Conta da
Contr. SindicalCódigo

1.0 - PESSOAL· -. .. .. .. _ .

2.° - MATERIAL -. _. __ ,,' .. __ .

�. ° _. SERVIÇOS DE TERCEIROS .. .. .. .. .. .. _,

.4.° - ENCARGOS ·DIVERSOS '
,

5. ° -� DIVERSAS DESPESAS .. .. .. .. .. .. ..

TO T A L _ CR$
-----------------------------------------

337.213,30
16.000,00
36.000,00
83.986,70
10.000,00

353.213,30
16.000,00·
36.000,00
166.986,70
86.000,00

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

658.200,00

16.000,00

83.000,00
76.000,00

175.000,00 483.200,00

Canoinhas, 30 de junho de 1978

PEDRO G ROSSKOPF
Tesou reiro

AFONSO SCHICK - Contador
Reg. no C.R.C. sob N.o 3878

H:&INZ ,KANZLER
-

Presidente

BASiliO HU·Mt�iHUK & ,. 4 , ." 4.. h��. � iii •.".".... •

II Revendedor FORD I ta'

1948 30 4N,OS _1
.,.

"'� Passeios: Leva 9até pessoas
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Corcel LDO 1975 - marron

I. 1·:'.···Corcel cupê luxo 1977 - vermelho
-Variant 1975· - bege
Ford F-100 1960 - azul

IRural 1969 - 4x4 - verde

18 ..'ll.·Jeep 1975 - azull
<Adquira seu veículo usado com a mínima entrada. .

Veículos inteiramente revisados, _de ,boa _m'c)(_'cdê �L:�l
aos melhores preços da região.

tonelada. No tra balho: 1 dfj carga-

Pera a próximà aquisi�ão pense I

«

&
- -.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22, 0268, 22-0468, :?;z.-CC:-'·}

Dalmo BatistaDr.
. I DR. ZENO AfV\AR/:·L F!Lf--J:=J

- CIRURGIÃO DENTISTA _
CONSULTóRIO: .Rua 12 de Setembro - esquina CGn1 travessa

15 de Novembro (próximo à Igre-ja Matriz
ao lado da Associação Comercial). d.,'
- Fone 22-0960 -

.

..

MÉDICO _. cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório já aberto.

Rua Caetano 80sta - novo: edifício I da Casa Para - Todos

Atendimento: das 14 às 17 hs., de segunda a se�ta-feira·

Registro Civil�,Editais
.

r ....

NEREIDA C. CÔRTE, Oficial
do Registro Civil ·'do 1.0 Distrí,
to de Canoinhas, Santa Catarl.
na faz saber que pretendem
casar-se:

GEHONIMO CONDRAS e

MARIA,.OLIVIA DO ROSARIO,
ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele,
operário, nascido em Lageado
Liso, Município de Major Viei

ra, deste Estado, em 9 de maio
de 1954, filho de Julio Condras

, e Konegundes Granza Condras.
Ela, do lar, nascida em Barra
Mansa, deste Município em 15
de novembro de 1956, filha de
João Maria do Rosario e Cata
rina do Rosario .

BRONISLAU LEONEL ZE
LAZOWSKI e NOEMI YARE
NHUK, ambos solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cida
de. Ele, militar, nascido em

. Bandeirinhas, Município de La

ges, deste Estado, em 27 de maio
de 1954, filho de José Zelazows
ki e Antónia Maria Zelazowski .

.

Ela, do lar, nascida nesta cida
de, em 10 de março de 1957, fi
lha de Antonio Yarenhuk e

Paula Schreiner Yarenhuk .

JOSÉ ,KUTELAK e MAR
LENE DE. PAULA PADILHA,
n aturais deste Estado, residen
tes em Marcílio Dias, deste Mu
nicípio. Ele, nascido em Marcí
lio Dias, deste Município em 27 _

de fevereiro de 1956, filho de
Alexandre Kutelak e Rosa Mi
randa Kutelak , Ela, do lar,
nascida em "I'aunay, deste Mu
nicípio em 14 de agosto de 1957·,
filho de Izaltino de Paula Padi-

, lha e Elza dos Santos Padilha .

, ;

JOÃO ROQUE TELEGINS
KI e IVANI BIGAS, ambos sol
teiros, dorndcilíados e residen
tes em Santa Bárbara, deste
Município. Ele, lavrador, nasci
do em Divisa, Município de São
Mateus do Sul, Estado do: Para
ná, em 26 de setembro de 1950,
filho de Alfredo Teleginski e

Palmira 'Walter Teleginski. Ela,
professora, nascida em Rio dos'
Pardos, deste Município, em 25
de outubro. de 1945 filha de Pe-, r

dro Bigas e Antonia Prussak
Bigas.

LAUDINOR ALVES DA
CRUZ e TEREZINHA DE JE
SUS VIEIRA, ambos solteiros.
Ele, operário, nascido em Cara
guatá, deste Município em 22'
de fevereiro de 1954 filho de
Manoel Alves da Cruz e Merce
des Alves da Cruz. Ela, do lar,
nascida em Rio da Areia neste
Município em 20 de outubro de
1957, filha de Sebastião Vieira
Biscaia e Maria de Lourdes Al
berti Biscaia.

Cano inhas 18 de julho de
'1978.

'.

Nereida C. Côrte
Oficial do Registro Civil. .

Certificado extrav'iado :

(ertificado extraviado
Brebmer Krzesinski Ltda,

declara para os devidos fins;
que extraviou o Certificado

I .

de Propriedade do Veículo
, marca Chevrolet tipo Camio
I neta PiCk-Up, c�r vermelha,

a;no 1975, placa CA-2751, Chas.
SIS - CI44EBR 1386- P 1

O mesmo fica sem efeito
por haver requerido za. via'.

\ .
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CORREto 00 NOHTE

Prefeit ura
DECRETO N.o 430 DE 03 DE JULHO DE 1978

ODILON PAZDA, Prefeito Munidpal de Três

Barras, Estado de ,Santa Catarina, no uso de
'suas atribuições, etc.

D-E C'R E TA:

Art. 1.0 - Ficam Suplementadas de Acordo
com o .item 1 do Art. 9.° da Lei 419 de 27/10/77, as

dotações orçamentárias, abaixo, por conta do 'excesso

de arrecadação apurada nos meses de Março ...

(Cr$ 244.940,75), Abril (Cr$ 222.132,02) Maio .. --:

(Cr$ 210.236,79), e Jlinho (Cr$ 252.720,84), Totali
zando Cr$ 930.030',40.

Suplementação ,

Câmara Municipal ,

311° . 00-1129�/0001 -

' Vencimentos e

vantagens f.ixas .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 94.000,00
Departamento de Administração
3110.00-1129/043 - Vencimentos e

vantagens fixas.. .. .. .. .. .. .. Cr$ 36.000,00
Departamento da Fazenda
3110.00-1129/058 - Vencimentos e

vantagens fixas.. .. .. .. .. .. 'Cr$ 40.000,00
3130.00-1317/064 - Serviços' de

Impressão e Enc. .. .. .. .. .. ", Cr$ 10.000,00_
3240.00-2404}073 - Juros! da Dívida
Pública .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 20.000,00
3250.00-2503/014 - Contribuições
,de Previdência Social.. .. .. .. .. Cr$ 15.000,00
Setor do Fomento Agropecuário
3130.00-1324/086 - Outras serviços

9M

• II

u n lei
de Terceiros .. .. ." "" • '. o. Cr$
Departamento de Educação e Cultura
3110.00-1129/091 - Vencimentos e

vantagens fixas.. .. .. .. .. .. .. Cr$
3120.00-1227/09'7 - Material Esco-
lar didática .. .. .. .'. .. .. .. .. Cr$
3130.00-1302/098 - Conservação' e
Adaptação Imóveis . '. .. .. .. .. Cr$
3130.00-1310/099 -', Passagens e

bagagens .. .. .' .. .. .. .. ., Cr$
4130.0'03309/114 Equipamento
Escolar didático ". Cr$
4130.00-3320/116 -- Outros Equipa
mentos e instalações . '. .. .. .. .. Cr$

, ,

Departamento de Serviços Urbanos

3120.00-1238/126 - Outros mate-
riais de consumo .. .. .. .. .. .. Cr$

- 3130. 00�1305/127 - Conservação e

reparos de instalações t: .. .. .. .. Cr$
Setor de Saúde e Saneamento

�n10.00-1129/138 - Vencimentos e

vantagen:s fixas.. .. .. .. .. .. Cr$
3130.00-1310}142 - Passagens e

bagagens .. .. .. .. .. ,. "," .
" Cr$

:3140.00-1403}143 - Assistência Mé-
dica legal .. .. .. .. . '. .. .. ., .. Cr$
3140.00-1405/144 - Assistência So-
cial .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$

Departamento Mun. Estradas Rodagem
:3110.00-1129}152 - Vencimentos e

vantagens fixas .. .. .. .. .. . o •• c-s

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

origem, Daí em diante é que começam as

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

exaustivos, envolvendo a participação dos

1,200especia listas do controle de qua lidade
Todo o processo de fabricação é

exatamente igual ao da peça que foi "

colocada no veículo ao longo da linha de

montagem, Por isso quem usa peças
genuínas jamais, deixa de ter um legítimo
Mercedes-Benz.

E a grande vantagem disso é ter um

veículo económico. durável. que faz poucas
paradas por avaria e mantém sempre
elevado o seu valor de revenda.
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Com peças genuínas Mercedes�Benz
você ganha na qualidade e não perde na
manutenção.

Quando você usa pecas genuínas
'

Mercedes-Benz. antes de mais nada está
mantendo a qualidade do veiculo que
comprou.

Em termos práticos, essa qualidade
, j
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na

resulta em segurança, economia: conforto,
desempenho e excelente rentabilidade

-

operacional.
Por outro lado, a pretensa economia

das peças não-genuínas acaba às vezes

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

E você sabe o que isto pode significar
,no ramo de tr-ansportes,

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

Só num concessionâ
rio Mercedes-Benz
você tem certeza de
estar comprando
peças genUi'nas
Mercedes-Benzo

10.000,00

80.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,01)

20.000,00

20.000,00 '

"

30.000,00

20.000,00

227.000,00

Cr$ 100.000,00

Cr$ 50.000,00

Cr$ 5.000100

Cr$ 10.000,00

Cr$ 10.000,00
Cr$ 3.000,00

Cr$, 30.000,00
_'___ ...J

Cr$ 930.000,00

,�",�"'I!'

,í
í Ba rrasA

res
_)

3120.00-1235/156 - Peças e Acessó-
.

rios o ••••

3120.00-1238/157 _ Outros mate-
riais de consumo . o •• ., •• •• ••

3130.00-1307}159 _ Fretes e Carre-
tos , : .. , .

3130.00-1310}160 - Passagens e ba-

gagens , .

3130.00-1324/161 - Outros serviços
de terceiros .. .. .. ., .. .. ..

'3140:00-1437}163-' Seguros ....
4110.00-3102/168 - Ampliação e

restauração de estr .

TOTAL o •••

Art. 2.° _' Este Decreto entrará e:ID vigor na
'

data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Tl feit l\1f1 ',.;' ] ri T
A'

Brre_el urr, �/J.. ,1TIl",lpa , __e res arras

03.07.78 ..

,ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

(SC),

Este Decreto foi registrado e 'publicado no' De

partamento Administrativo desta Prefeitura na data'

supra e_será publicado no jornal "Correio do Norte".

IJlAULO ADAO FRANK -, Diretor Administrativo

C'

então vai ser mais prático e econômico
cuidar da sua rnariutencão.

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

dia em cue saíram da fábrica.
Portanto, não perca tempo da próxima

vez que for comprar peças: venha direto
à nossa loja, ,

Você só tem a ganhar.

Respeite a qualidade
original do seu
Mercedes- Benz:
use somente peças,
genuínas.

.r
"C:)

Concessionário Mercedes-Benz

. .

Aristides Mallon
-

Rua Vidal Ramos, 1036
i Canbinhas � SC

***'WWffi\Mfi@,ilííl!?\\'_M��i@ili\\iiiiMi,;;;t\ft'@!M��be�f�:-:lr�'*;Z;;;lll;W.'''®':!":::Z;;:�i'WIW�'iiW*k;il!jigM4W�'M'2B,;çtit:mfflWl1!�;m:'}if���Ij'@Iil@li!jw:'*".'7',
,

' r,.,

f ta
.

des- smp�e
..

e

do cuando i
�

Sal ·0 quan o com peças numas

ristidesMallon"

Como frotista. provavelmente você
costuma ter seu estoque depeças genuínas.' ,

, Talvez até mantenha uma oficina própria.
Tudo bem. Só que você pode reduzir

seu estoque ao mínimo, pois sempre vai
encontrar as peças de que precisa num

concessionário Mercedes-Benz.
tsso ébom porque reduza imobilização

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

veículos da sua frota .

Não. esqueça também que muitas das
peças principais dos motores Mercedes
Benz são intercambiáveis. Se você

'

padronizou sua frota com a maior e mais
completa linha de veículos diesel do Brasil,

t.;;
';,1
\''::j

1'1
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PreFeitura Municipal de Canoinhas
EDITAL

De conformídade com o Artigo n.? 276 do Código Tributá
rio Municipal o Departamento de Viação e Obras, publica median
te o presente Edital' OS elementos referente a Taxa de Melhoria,
sobre a pavimentação da parte da Rua Roberto Elke esquina com
a Rua 3 de Maio.

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO
A base da pavimentação asfáltica da Rua acima mencionada
será convenientemente preparada. A camada asfáltica far-se
á depois de compactada a base sobre uma camada de sub-base
(pedra apiloada), pó de brita e areia.

b) ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA P/METRO QUADRADO
a) Escavação e remoção .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 28,00
b) Brita (0,25) p/rnâ ., .. .. .. .. ..... .. Cr$ 67,00
c) Emulsão asfáltica 6 kg pjm2 .. .. .. .. .. Cr$ 41,00

_
d) Equipamento p/aplicação .. .. .. .. .. .. Cr$ 27,00
e) Mão de Obra. . ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 32,00

Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ . 195,00
c) CUSTO DA OBRA

a) Escavação e remoção ." .• .. .. '.' Cr$ 27 .154,40
b) Brita .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 64.976,60
c) Emulsão asfáltica .. .. .. .. .. .. Cr$ 39.761,80
d) Equipamento pIaplicação .. .. .. �. Cr$

-

26.184,60
.e) Mão de Obra .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 31 .033,60

Total
, .. Cr$ 189.111,00

d) Área total da obra 969,80 m2, à ser financiada pela Prefeitura
Municipal de Canoinhas 193,96 m2, correspondente a 1/5 da

. Obra em moeda representa Cr$ 37.822,20.
e) A ser fínancíada pelos contribuintes 775,84 m2, correspondente

a 4;15 da Obra, em moeda representa Cr$ 151.288,80.
�1) ENIO E MARCOS TACK .

frente 19,00 m
pavimentação asfáltica
161,10 m2 à Cr$ 195,00 p/m2 .. .. .. ,. ,. t.

meio-fio "7"" 19,00 m à Cr$ 52,00 PI/m .. ..

Cr$
Cr$
=====

Cr$

31.414,50
988,00

Total .. .. ai.� ••' •• .'. '... •• • _, •• •• 32.402,50
2) JOAO ABRAIlAO SELEME & crs.

frente 36:00 m

pavimentação asfáltíca
305,25 m2 à Cr$ 195,00 p�m2 . . ." .

"

meio-fio - 36,00 m à Cr$ 52,00 p/m ..

Total .. .• .. ., .. .• .. .. .. -.. . ....

'3) NIVIA LOEFLER SCHIMANSKI
frente 21,00 m
pavimentação asfáltica
178,06 m2 à Cr$ 195,00 p/m2 ,. ..

meio ..fio - 21,00 In à Cr$ 52,00' p/rn ..

\ .

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

4) REDE FEBROVIARlA FEDERAL S.A.
frente 15,50 rn

.

pavímentação asfáltica
131,43 ml2 à Cr$ 195,00 p/m2 .. •. .. ..

meio-fio - 15,50 m à Cr$ 52,00 p/rn .. .. ..

Cr$ 59.,523,75
Cr$ 1 .872,90-
--=-====

Cr$ 61.395,7�

c-s 34.721,70
Cr$ 1.092,00
Cr$ 35.813,70

c

Cr$ 25.628,85
Cr$ 806,00
Cr$ 26.434,85

. ,

'Total .. -.. ... .;. .. . � • ii•• ', 'I.. •• •• •• ',. , ••

5) PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
pavimentação asfáltíca
193,96 m2 à Cr$ 195,00 p/m2 .. .. .. .. . .. e

SOMA DAS PARCELAS
À ser financ�ada pela Prefeitura Municipal de'
Canoínhas .. .. .. .. •. .. .. _.. .. .. .. .. ..

A ser financiada pelos contribuintes:
pa�im�ntaçã{) .; ..

meio-fio .. ... .. .. .. .. .. ..' .. .. ..
_

..

Cr$ 37.822,20

Cr$ 37.822,20

Cr$ 151.288,80
Cr$ 4.758,00
c-s 193.869,00'T,otal .. �. ... .. .. .. .-! .• •• •. ., •• ..

(cento e noventa e três mil oitocentos e sessenta e nove cruzeiros)"--'.....�
,

Canoínhas, 13 de Julho de 1. 978
LUIZ FERNANDO FUCK

Assessor Técnico do D.M.E.R .

BENEDITO THER:ÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal
JOAO S. ANDRADE

. Fiscal do D. O . P .

FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo

• � c

'PORTARIA N.o 54/78
BENEDITO THERÉZIO

DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições legais,
resolve:

NOMEAR EM COMISSÃO
De acordo com o art.' 17

ítem II da Lei D.O 1. 149 de... .

25./04/74.
A Sra. Leni de Almeida

Rossato, para o cargo de provi
mento em comissão Padrão

, CC-06 de Auxiliar de Coordena
doria, a partir de 1.0 do corren
te mês.

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, 14 de ju
lho de 1978.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
e publicada no Departamento

.

Administrativo, na data supra.
Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal
----------�---------------

Vende ...se
........

Vende-se uma propriedade contendo uma casa paiolI

e água nos fundos, medindorS.900 metros quadrados, � sito à
Rua São José, 1503,�fundos da Rua Curitibanos. Tratar no local.

CaDlara Municipal
de Canoinbas

E dita' de Convocação

--------��,;��------------------------�
Dra. Zoé Walkvrla Hàtividade Seleme

_ CIRURGIÃ DENTISTA -

_ ClC 005589159/DEP -

Llíníca dentária de senhoras e crianças.
_ Especializaç,ão em Odontopediatria -

.

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

,

Sessão Extraordinária Pública de
Escolha dos Delegados e Suplentes

80 ColégiO Eleitaral

Henrique Krzeslnski, Presidente
da Câmara de Vereadores de Ca

noínhas, Estado de Santa Catarina,
usando das atribuições que lhe
são conferidas pelo artigo 14, da
Lei n." 6.534, de 26/05178, em cum

primento ao que determina a Reso
lução n." 10.378/78, do Tribunal Su

perior Eleitoral (art. 4.°, §§ 1.0 e 2.°),
convoca os senhores Vereadores
para a sessão extraordinária públi
ca que este Legislativo r�alizará,
em sua sede, no dia 27 de 1ulho de
1978, para o fim especial de eseo

lher 08 seus Delegados e suplentes
ao ColégJo Eleitoral, às 19 horas.

Câmara Municipal de Oaneínhas,
em 20 de julho de 1978.

HENRIQUE KRZESINSKI
Presidente

Nota de fálecimento
-Maria Leocádia Ribeiro .. VADIGl

Faleceu na madrugada de
580. feira última em nossa ci
dade, Maria Leocádia Ribeiro,
CADICA, que residia com seu

irmão Rubens R. da Silva. Seu
sepultamento, após atos fúne
bres na Matriz Cristo Rei, foi
realizado na mesma tarde no

Cemitério Municipal.

Registro Vivi I - Edital
JACIRA EMILIA PAUL COR
R�A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co
marca de Caneínhas, Estado de
Santa Catarina, fA7. saber. que
pretendem casar:

JOSÉ MARIA ALVES DE LIMA e

MARIA LEONILDA ALVES DE LI
MA. Ele, natural de Rio da Areia,

. deste Distrito, nascido em 18 de a

gosto de 195;), agricultor, solteiro
domiciliado em Rio da Areia deste
Distrito, filho de João Alves de Li
ma e Irací de Souza. Ela, natural
de Rio da Areta do Meio, deste Dis
trito nascida em 1.0 de março de
1961, do lar, solteira, domiciliada
em Rio da Areia do Meio, ttlha de
Valdomiro Alves de Lima e Rosa
Alves de Lima.

Se alguém souber de algum
Impedimento, oponha-o na for
ma da lei.

Pínhetros, 13 de julho de 1978.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

I

VISO
O proprietário da BAR

BEARIA ESTORIL comunica
sua distinta clientela que, por
motivo de tratamento de saúde
e outros cursas 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
FLAVIO DE LOUREIRO

Lãs em novelos

AVISO
Esquadrias São José Itde., avisa
ao sr. Antonio Padilba dos Santos,
portador da carteira profissio
nal n.? 29744, série 426, a apre
sentar se na empresa na prazo
de 3 (três) dias, para regula
rizar,:sua situação.

O não comparecimento im
plicará na rescisão do con

trato de trabalho por abandono
de serviço, nos termos do ar

tigo 482 da C,L T. 2

Blusas - Casacos

I No Departamento de V8í�ulos Usados
de Miguel Procopiak Co�ércio de
Veículos Ltda.,· VQcê encontra'rá
para ·pronta. entrega:
�arca JUR.

Chevette .. .. .. .. .. 197'
Opala 4 portas . . .. 1974:
Opala 4 portas . . .. 1973
Opala 4 portas 1974
Opala 2 portas .. .. .. .. .. .. .. .. 1975
Opala 2 portas .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., 1978

.

Caravan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1975
T·L. .. .. .. .. .. .. .. . 197�

MIGUEL PRO(OPIAK COM. DE VEi(ULOS LTD,A.
. Concessionário General Motora do Brasil S. I.

RUa Major Vieira, 289
�anoinhas _'

. Santa Catarina

I

Oferta do LO J AO C R U Z E I RO
a

F
-

OGOES A LENHA a parUr de CrS 2.130,00

I Lojão CrUZeiro ,

R. Caetano Costa, 793 _ 'pertinho da Rodoviária MunIcipal
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Notícias Esmeraldino
M. Almeida

HOJE GRANDIOSO BAILE DA SAUDAHE,
.

.

Logo :rpais à noi�e se abri:;ã.o as portas do tra-
, dicional salão da Sociedade Hípica Recreativa Pa
panduvense para a realização do grandioso baile da
"SAUDAD�" . Realmente será o baile que marcará
'época na VIda social ?O I?-O'SSIO simpático clube. A
músi�a �'Ontra��da sera- ."LOS GUARANY" da cidade
de VIde�ra, o ja cO'nI:ecIdo e famoso conjunto do sul
do Brasil . O baI!e alem de merecer: destaque por ser
em homenagem a_ velha guarda terá o seu ponto alto
com a participação maciça da mocidade, não só da
eídade, ma� também; de outras vizinhas. A nova Di
reteria eleI.ta to_mara posse solenemente às 22 horas.
Grande arumaçao vem precedendo a alegre noitada

. do Baile da Saudade.

- �ESC, o Estado está sendo representado já na maio
na de seus municípios por uma casa de crédito, a
qual vem atendendo a contento a sua vasta clientela
que tem no "NOSSO BANCO" sempre aberta suas!
portas para atendimento.

Plástic s Santa Cruz·S.I.

Convidamos os senhores acionistas da Plásticos Santa
• Cruz s;A. para se reunirem em assembléia geral ordinária � ex

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

FIGUEIREDO TERA ENCONTRO
COM PAULO VI

O General João Batista de Figueiredo terá ain
da este ano um encontro com o Papa Paulo VI. A da-

.

ta ainda não foi marcada, até porque O'S entendimen
tos nesse sentido estão se processando com o natural
cuidado que requer tal acontecimento. Podemos in
formar, no entanto, que o encóntro será realizado em
data comprometida entre 15 de outubro e principio
de dezembro. (G.P.)PREFEITO AGIA SEM AUTORIDAHE

Um caso não tão raro assim, mas. que mostra o
estágio em que se encontra a política brasileira em
algumas lo��li?ades do interior, aca�a de ser ap�ova
.do no murucipio de Jandaira, na Bahia com o ex-Pre
feito José Alves de .Santana. Intimado pelo TeU a
prestar contas relativas ao exercício de 76 alegou
ele que, "foi e,l�ito para ocupar o mandato 'tampão,
pelo chefe político local, e cUJ as ordens eram obede
-cidas. Simplesmente assinava papéis cheques e re
cebia seus subsídios, pois quem, exe;cícia de fato o
cargo era o chefe político". (G.P. )

COMUNIDADE nEVE AJUHAR
A Peste Suína Afr icana tem se alastrado ulti

mamente ,p�)'r div�rsos Estados da Federação, ainda
agora notícias estao dando conta que Santa Catarina
também já foi identificado focos da mesma. Para que
a- comunidade por justo dever venha a colaborar
transcrevo parte do ofício recebido da "Secretaria d�
Agricultura e Abastecimento Coordenacão da Defesa
Sanitária Animal". Of. Circular n.? 36/78. Prezado
Senhor. Tendo em vista a situação de emergência
sanitária que hora enfrentamos, com o surgimento de
dois focos de PEST'E SUINA AFRICANA no Estado
do Rio de Janeiro, doença esta elevada letalidade e
sem proteção vacinal, vimos a V. Sa.: solicitar o má
ximo de colaboração para que possamos tentar evi
tar este tão terrível mal, que poderá dizimar nosso
plantel suinícola e consequentemente abalar nossa
economia. Aqui fica o alerta: Todo aquele que notar

. sintoma de PESTE deverá imediatamente procurar o
médico Veterinário. que será prontamente atendido.

BESC LIDERANDO COM MAIS 2

O Banco do Estado de Santa Catarina S. A. vem
de inaugurar mais duas Agências no Estado,' sendo a

primeira na Praça de Rio Fortuna a Rua Santa Rosa
n.? 473, fato ocorrido dia oito. do corrente. A segun
da foi instalada na CEASA - São José .- à BR-IOl
no quilômetro 205. Graças a dinâmica Diretoria do-

VENDE-SEDr. JacobMarcelo Fuck
MÉDICO

ESPECIALIZAÇÃO 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

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

Jardim Esperança, a 100 mts.
do asfalto.

Tratar na Casa Santa 'I'e
rezinba.

,

UNGER eelA. LTDA.
.COMÉRCIO - EXPORTAÇAOINO.U' ·.'��T#)I·.. :> �'\ -

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

25 19771952

Esquadrias «UNGER"
max

Janelas

ar, portas, grades para muro,

de correr, em ferro

EM ALUMíl\JIO -
das e portas
'E ':,aUf.\DR'AS

correr, janelas de

de

correr, basculantes,

para banheiro.

Rua Des. fiosta Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.

Reoresentante em ,Canolnhas:
....

Waldernar
, ,

Rua Major Vieira, 360, __ Fon�, 2,2-0336
\

.

,

Canoinhas -' Santa Catarina

- , �

'! _

_. _, ,.,;_ �
1 ... , .....

r ", � ',... _,' I, rI .....:
" ';" I' ,. .'

"" 'v • I ,�� ,.' ,

CGC. 83188771/0001-81

-ÃSSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

EDITAL D� CONVOCAÇAO .

ORDEM DO DIA

Leitura, díscução e aprovação do Balanço. Geral" Cont·. a.
Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Parecer do Conse
lho' Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
maio de 1978.

ANTONIO TRELA - Diretor Gerente

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 24 do corrente nivér da Srta. Cleunice Ma
ria- Furtado,' filha do casal Manoel (Maria Avelina)
Furtado. A aniversariante receberá as colegas do
Magistério para comemorar o evento.

Dia 25 aniversariando o garoto Olimpio, filho
do sr. Olimpio (Hulda) Cardoso, aqui residentes. A.
garotada participará da alegria na data festiva do
colega, que promoverá a festinha.

.

Dia 27 festejando troca de idade nova a Sra.
Lidia Levandoski Almeida, esposa do sr. Nivaldo
Almeida. Cumprimentos estarão na pauta do dia pa
ra a estimada e benquista senhora.

Sr. ROGÉRIO MAR.QUES. Também na mesma
data completando mais um ano de sua prestativa
existência o sr. Rogério Marques, cidadão de raras
virtudes. Na sua data natalícia receberá os mais
merecidos cumprimentos e felicitações.

Dia 29 nossa agenda social registra a passagem
de niver da simpática senhorita Sandra Maria, filha
do casal; Adyr (J'urcyr ) Ciola, res. em. Mafra. Feli
citações pontificarão. em alto estilo ..

Na mesma data aniversariando o Sr. Laudelino
Cardoso, do comércio local. Pessoa bastante relacio
nada na comunidade, será muito' cumprimentado por
amigos e pessoas que lhes são gratas.

JOAO PAULO FURTADO. Ainda dia vinte e

nove, festejando estréia de idade nova, o -sr , João
Paulo FUrtado, grande Agro-Pecuarista Apicultor de
alto gabarito. Amigos e admiradores lhes prestarão
as merecidas homenagens. .

Dia 31 do corrente nossa agenda social registra
com prazer o aniversário da veneranda senhora Da.
ANA TABALIPA, virtuosa esposa do sr. Jovino Ta
balipa , Na sua festiva data na intimidade da grande
família Tabalipa, serão prestadas as mais justas e me

recidas homenagens a bondosa senhora.

A coluna se associa as felicitações almejando
alegria a data festiva e felicidades para sempre.

a) ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
�

...

1)

-

2) Deliberar sobre a destinação do resultado do balanço eneer..

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.

b) ASSEMBLÉIA GERA� EXTRAORDINARIA

1) Aumento do capital social da empresa de Cr$ 5.750. {)OO�OO
(cinco milhões setecentos e cinquenta mil cruzeiros), para
Cr$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos,mil cruzeiros},
com o aproveitamento. das reservas livres e correção mono..

táría especial do ativo imobilizado.
Consequente alteração do' artigo 6.° dosestatutos sociais.2)

3) Outros assuntos de interesse da sociedade.

AVISO 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
"

..

ÓTICA CONFIANÇA
- Fabricamos todos os tipos. de lentes para óeulM, ti....

visão sâmples, bifocais, até lentes Varilux 2._
- Aparelhagem moderna, perfeita montagem, garallti.· ti.
qualidade e assistência permanente.

Responsável 'I'écníco., ENG.o MARCOS WUNDERLICH

Praça Lauro Müller, 514 - Canoinhas SC

-- Luminosos e Placas de Acrílico
.

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

- Espelhos

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

Canoinhas - SC

-----,,---======================-==-�,_.,;

Bar, ,Restaurante e Cb,urrascaria
IIG »; L O) o E o U R 0//'

Espeto corrido todos os dias além das especialidades da easa

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 d. eaa.).

Todos os sábados, boite com início às 22 horas.
'

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

disposição.
Atende-se também pedidos de galinhas, leitões, eabritos • eu
neiros assados e pratos especiais para festas ds anivtWmio,
casamento, etc.

BAR, RESTAURANTE E CHURRASCARIA
"GALO DE OURO"

BAIRRO S.ÃO CRISTÓVÃO - Agora sob nova DireçtJo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Notas
Esparsas
O advogado e empresário, dr.

Hilton Ritzmann, mercê de sua

grande gestão como �residente
da Associação ComlercIal de <?a
noinhas ACIC foi reconduzIdo
ao post� para �ais um período,
num ato de justiça e alta com

preensão.

Governador estará presente na

Festa do Colono
.

. a Festa Regional do Colono organi�ada pelaOs preparatIvos para a 1.
Canoinhas Ltda., estão em fase fmal, tudoCooperrativa AgropecuarIa de

. damente 350 visitantes entre os quaispreparado para recepcionar a§['o�m�rnador do Estado, Dr. Antonio Carlos
tá confirmado a presença do. r.

d
ov

Jorge Konder Bornhausen; do SecreKonder Reis';. do futuro Gover�a O�ambuja Lock ; do Coorde�ador do, IN·tário da AgrIcultura, s-. Car��s tolíticoS e AutorIdades e �als de 300 co
eRA, Sr. Renato OdeclO Koc

�starão participando da segumte programa-operativistas do 'Estado, que
.ção: '

.' io do T'orneio Intercooperahvo de Fute-,

Dia 22 às 8,30 ,.,hor�s. Inic s nas canchas do Ginásio de Esportes;bol de Salão, que ser�o. d�f1a�oe do Arep _ as 21,00 horas: Entrega dedo 3.0 Batalhão de PolIcIa 1 12� 00 horas: Baile com o 'Concurso "RainhaTroféus aos y��cedores z: as
Clube Operário.da Cooperaçao , nos saloes do.

Cam aI no pátio da COOPERCANOI·Dia 23 às 8,30 ho�asdM��aquinasPAgrí'colas e delegações visitantes,NHAS - 9,30 horas Des�Ile e a,
los __ 1130 horas: homenagem ao

�

bencâ das máqUInas e veICU. , .

d 3 o . ,.com a ençao FECOAGRO, pela passagem o . �mve.rsanoColono e Homenage� a
D' t ib

.

ão de prêmios para os proprietártos de
de, fu�dação :_'l SO'rte� l�I�tIh'�:�s churrascada. _maqumas e CO' onos.,

\

FUTEBOL DE SALÃO.:
.

21 equipes assimEstão inscritos para participação do TornelO

distribuídas:. . rto U�ião, Pinhalzinho,-Joaçaba,
, CooperatIvas: Canomhas, Po

N vos São Miguel D'Oeste, SauAbelardo Luz, Desc�nso! �afra, Cam��s Ri�' d� Sul e Concórdia. E aindadade, Içara, Chapeco,1 VRIdoeIroac��ê��NCC' INCRA e ACARESC de Fpolis.as eqUipes da FECOAG '
, "

.

tt
.

iros colocados serão entregues valiosos rooPara os qu� ro prlIr:e.
tes uma medalha e ainda uma medalhaféus é para. as eqUipes parJIcIP�ma medalha para o artilheiro .

para o goleiro menos vaza o e

�:�:!��s a serem sorteados por. ocasião da homenagem ao colo
no ultrapassam o valor de Cr$ 180.000,00 ..
F· - Rigoni ,& Cia. Ltda. - Palmeira
P���IO _ 1 Pulverizador Costal-manual
Firma - Soe. Indl. Com. SICOL S/A.
PREMIO - 1 Misturador Ozorio 600 Kg./hora
Firma _ Inds. Luchsinger Madorin S/A. (Adubos Trevo)
PREMIO - 2.000 Kg. Adubo
PREMIO - 2.'000 Kg. Adube
Firma _ Fertilizantes do Sul SlA (Ipíranga)
PREMIO _ 1.000 Kg. Adubo
Firma _ Ancora Tratores Ltda. - Filial Canoinhas
PREMIO - 1 Plataforma para trator
Firma - Comércio Ind. Schadeeik Ltda.
PREMIO - 1 Cultivador trazeiro M.F. 567
Firma - Comercial Pedrassani Ltda.

.

PREMIO - 1 Motoserra Mcculloch modelo .250 - 93 cilindradas
1 Pulverizador Costal Older Tnlhotero

Eirma - Buschle .& Lepper S/A
PREMIO - 18 Kg. Herbiton
Firma - Paraná Defensivo
PREMIO - 1 Aparelho 8..520. p/herbicida em. linha
Firma - BASP. Ind. Químicas Brasileiras S/A.
PREMIO _' 1 'Balde Nitrofosca .

1 Balde Perfection
1 Caixa Caligran

Firma - Cia. Riograndense de Adubos CRA - (Rota Transporte)PREMIO _ 5.000 Kg. Adubo
Firma - Bayer do Brasil SlA
PREMIO _ Diversos produtos valor de Cr$ 16.000,00
Firma - Inácio Rezin Sonego (vendedor)
PREMIO _ 1 Pulverizador Costal Motorizado
Firma - Torkarski.& Cia. Ltda.
PREMIO _ 1 Liquidificador
Firma -. Rohn And Haas Brasil SlA
PREMIO - '50 Kg. Dithane m 45
Firma '- Paulo A. Wagner
PREMIO - 1 Triturador de Cereais IBL

BANDA
Está confirmada a presença da Banda da Polícia Militar do Estado, que sem sombras de dúvida será uma grande atração e irá 'dar maisbrilho a nossa festa.

22-07-78
N.o 1480
Ano XXXII

Três
Govern

ecebe o
.. I

do E tado xxx

Hoj e e amanhã, a la. Fest.a do

Regional do Colono a reahzar
se em nossa cidade numa arro

j ada 'e oportuna prom?ç�o da

Cooperativa Agro-Pecuana de
Canoinhas contando com a hon
rosa prese�ça do Governador do
Estado Antonio Carlos Konder,

Reis.
xxx

Esteve semana passada em

nossa cidade, por solicitaç,ão .do
Prefeito Municipal, um tecníco
da Comercial Correia de Curiti
ba afim de verificar in locum o

no�so Estádio Municipal, o Di
tão, para projeto de sua ilumi
nação, se possivel, ainda no cor
rente ano.

xxx

Esteve ern nossa cida
de, procedente de São Paulo,
em visita a familiares, o sr. Mo
desto Zaniolo Netto.

xxx

Fundada em nossa cidade a

Associação Médica dr. C?s�al�o
, de Oliveira sob a preSIdencIa
do dr. Osv�ldo Segundo de Oli
veira.

CHURRASCO
A carne para a churrascada foi doada pelos cooperados e amígos, são os seguintes os doadores de bois para o Churrasco:
"Dorcelio Crestani, Albaro Dias de Morais, Adenir J. Machado,Alfredo Scultetus, Agenor Christofoli, Miguel Fontes Procopiak, OdilonPazda, Oldemar Mussi, Eraldo Luiz de Carvalho, Kazuomi Inushi e PedroTyska, Lincoln Nagano, Bernardo Tokarski, Luiz Fernando Freitas, Benedito Therézio de Carvalho Netto, Derbi Machado Saul Crestani R.obertoSchimoguir i, Akio Takahashi, Fumia Iagarashi .

' ,

LOCAL
As solenidades de homenagem ao Colono e a FECOAGRO e' daCHURRASCADA" serão no Bairro da Agua Verde saída para Major Vieira, na propriedade do Sr. OSMAR NEGOSEK.

'

COMISS'õES DE TRABALHO:
CENTRAL: Luiz. Fernando Freitas, Dr. Alfredo Scultetus e Agenõ'TChris-tofoli . �

CHURRASCO: Adenir José Machado, Albaro Dias de'Morais Dorcélio D..

Crestani, Rimão Seleme, Wiegando Wiese.
'

DESFILE: José F. Centeno de Carvalho.
DIVULGAIÇÁO E PRÊMIOS: Agenor Christofoli.SOCIAL, ESPORTIVO, HOSPEDAGENS: Eloi BonaRECEPÇÃO: Evaldo Ziperer.
INSCRIÇÃO: José C. R. Zan.

r
.

Três Barras recebe hoje o Excelentíssimo Senhor Dr. An
tônio Carlos Konder Reis, nosso mui digno Govérnador. Sua che
gada deverá ocorrer às 09,00 horas, no aeroporto de nossa cidade:onde autoridades e' povo não só de Três Barras mas de toda nossa
região, o estarão aguardando. Dalí partirá de automóvel, acompanhado de grande comitiva, para Major Vieira, indo posteriormente para Papanduva e Monte Castelo. Naqueles três Municípios,cumprirá extenso programa de inaugurações. e receberá homena
gens' de seus munícipes. Pernoitando na vizinha cidade de Canoi
nhas, alí participará amanhã das festividades do Dia do Colono,devendo na parte da' tarde retornar ao nosso município, onde às
14,30 horas inaugurará a Rede de eletrificação rural CampininhaForex. As 16,00 horas estará no Colégio Estadual "GovernadorColombo Machado Salles", para assinar o Decreto de autorização
para funcionamento da 5.a a a.a séries do 1.0 grau naquele Educandário. Na mesma oportunidade procederá a entrega e inauguraçãodas instalações do Laboratório de Análises Químicas e da Biblio
teca implantadas pela Secretaria da Educação e Cultura. Ais 17,00horas o Excelentíssimo Senhor Governador estará embarcando noavião governamental para retornar à Florianópolis.

"A visita do GOVERNADOR"
Grande alegria cerca a visita do Excelentíssimo Senhor

Governador, ao nosso município, especialmente porque Dr. Antônio Carlos Konder Reis goza entre nós do carinho e da admiraçãoque (soube conquistar do povotresbarrense, e porque para Três Bar
ras é motivo de orgulho receber a visita do Governador de SantaCatarina. Entremeando a alegria e a' admiração, será com grandejúbilo que assistiremos a inauguração da Rede de eletrificação rural "Campinínha-Forex", que representará mais um ponto de integração' para 'nossas comunidades. E se esta, conquista para o povo de nosso interior representa mais um passo para nosso desenvolvimento, além de uma grande obra 'governamental, a ação. doGoverno Antônio Carlos. Konder Reis encontrará eco quando daassinatura do Decreto de implantação definitiva da Escola BásicaColombo Machado Salles, uma reivindicação justa de nosso
povo, atendida pela Secretaria da Educação e Cultura na pessoado Excelentíssimo Senhor Secretário Dr. Mario Cesar Moraes e
que agora se concretizará no ato do Senhor Governador. Complementarrdo o atendimento de nossas necessidades, deverão ser inauguradas as instalações do Laboratório de Análises Químicas e emtrega da Biblioteca de Qufm,ica destinadas ao Curso de 2. o Grau
que já funciona naquele Estabelecimento de Ensino, no períodonoturno. Estará assim a ação governamental do ExcelentíssimoSenhor Governador Dr. Antônio Carlos Konder f,Reis, marcandomais um passo em favor de nosso progresso e participando de nos
so desenvolvimento. N08lS0 agradecimento sincero ao Ilustre Senhor Governador, e nossa saudação e as boas vindas do povo tresbarrense.

COMITIVA DO "BESC" HOJE DE PASSAGEM
POR �rRÊS BARRAS
Descerá hoje no aeroporto de Três Barras, o avião que trará a Comitiva do "BESC", que dalí rumará para Major Vieira onde será inaugurada a Agência "BESC" pioneira naquele município. Liderando a Comitiva, estará o futuro Governador de nossoEstado, Dr. Jorge Konder Bornhausen, que mesmo antes de assumir a governança estadual já participou conosco de nossas reivindícações junto ao atual Governo, especialmente com referência aassinatura do Decreto de autorização para funcionamento da Escola Básica no Colégio Governador Colombo M. Salles. Nossa satisfação em recebê-lo e a Comitiva do BESC se traduz nas boasvindas que aqui consignamos, lembrando ainda que graças ao dinamismo do Senhor Dr. Jorge Konder Bornhausen à frente daDireção do BESC.; é que Três Barras conta hoje com sua "Agên-,cia BESC" também pioneira em nosso município.
DR. AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO
CANDIDATO AO SENADO VISITA TRÊS BARRAS
Participando das inaugurações que se efetivarão em nos

so município, estará entre nós o candidato ao Senado Federal pelovoto direto, Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, grande amigo deTrês Barras e incansável batalhador pelaf,], causas de nossa terra.Aroldo Carvalho que tem acompanhado o Prefeito l''I:unicinal Odilon Pazda quando de nossas reivindicações junto ao� Órgãos Governamentais, aqui estará revendo seus amigos e correligionários.
DIA DO COLONO
Homenageamos aqui o Colono de nossa terra, bravo batalhador de nossa agricultura, que na lLta do dia a dia, prepara a ter

ra, lança a sem,ente, cultiva, colhe· a sua produção para ajuda1' anlimentar nossa gente.
No dia do Colono, o nosso abraço.

gr
° Dr. José Geraldo Batis··

ta, Juiz de Direito, ·à oportuni
dade de sua transferência para
a cidade de Tubarão, em virtu
de de promoção, por si, e em no
me de sua família, na impossi
bilidade de fazê-lo pessoalmente
quer agradecer a todos os seus

amigos e à comunidade canoi
nhense, a boa acolhida que re

cebeu enquanto aqui exerceu o

cargo 4e Juiz de Direito, e colo
car à disposição de todos sua
residência na cidade de Tubn
rão, onde exer cerá o cargo de
Juiz Criminal e dos Feitos da
Fazenda Pública.

A todos, os agradecimen
tos sinceros.

Canoinhas, 17/07/78.
JOSÉ GERALDO BATISTA

xxX

Dia 25, terça-feira próxi��,
Bodas de Prata do. emp;resano
agrícola sr. EugenIO NeItzke e

exma. esposa, com os nossos

cumprimentos.
xxx

O futuro Presidente, Gal.
João Batista Figueired�,. em
nosso Estado, dia 2? p;OXI!ll0'
devendo visitar Flonanopohs e

Lages.
xxx

Esteve em nossa cidade, 4.a
feira última, o Secretário de Se

gurança e Inform�ções, C;l. Ary
de Oliveira, seguIndo apo� para
o vizinho 'município de Porto
União.

xxx

Hoje, nos amplos. salões da
SBO o anunciado BaIle do Co

lono,' com a eleição da respec
tiva rainha, havendo grande
animação para o grande even-

to.
xxx

Estiveram em nossa cidade,
visitando familiares e tratendo
de assuntos comerciais, os srs.

Basilio Hun'lenhuk e Leopoldo
Fallgater, agora resi��ntes 110

Balneário de Camborlu.
xxx

A famosa Banda da PoHcia
Militar do Estado, graças aos

esforços e prestígio do Prefeito
Therézio Netto junto ao Gover
no do Estado, estará hoje e ama,

nhà em nossa cidadt� abrilhan-,
,

tando a Festa do Colono.

xxx

A \Sra. Doracy Seleme, espo
sa do médico dr. Antonio l\![erhy
Seleme é outra patronesse das
debutantes do corrente ano do
Clube Canoinhense.

xxx

Formou-se na carreIra de

advogado, o jovem canoinhense
dr .. Francisco Vital Pereira, fi
lho do Deputado Estadual Acá
cio Pereira e exma. esposa Geny
R. Pereira.

xxx

Sexta-feira, dia 14, colou
grau e'm engenharia florestal, o

jovem dr. Gabriel El Kouba, fi
lho de Gebrael e Luiza El Kou
ba' da vizinha cidade de Três
B;rras., Aos formandos e fami
liares, cumprimentos deste se

manário.

Serralheiros ProFissionais
Precisa-s�

,UNGER Esc. elA. LTDA.
�

AFIM DE COMPLETAR SEU QUADRO DE FUNCIO-NAR_!0S, A FIRMA UNGER 1& CIA. LTDA., SEDIADA EMUNIAO. DA VITÓRIA, ESTÁ ADMITINDO SERRALHEIROS PROFISSIONAIS, PAGANDO ÓTIMOS SALARios.
l\'IAR ���_HORES INFORMAÇÕES COM O SR. WALDE..� UPPEL, NA RUA MAJOR VIEIRA 360 EM CANOINHAS. ,-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


