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a annense
Pela primeira vez na história política do nosso Estado o

Norte catarinenlse, de São Francisco do Sul e Joinville 'a Porto
União e Matos Costa têm a chance de eleger o seu Senador da Re

pública, eis 'que toma vulto em toda Santa Catarina a candidatura
do nosso conterrâneo AROLDO CARVALHO.

Realmente, desde passado distante, jamais a extensa e prós
pera região fronteiriça com o Paraná teve oportunidade igual. Lí
deres do quilate de João Colin, Plácido Olimpio de Oliveira, Hans
Jordan, Nilson Bender e outros não disputaram, jamais, eleições
senatoriais.

, Coube ao filho de Canoinhas, coube ao nosso irmão e nossa

conterrâneo AROLDO CARVALHO a alta responsabilidade. de re

presentar-nos num pleito majoritário de amplitude estadual, fa
dado a repercutir em toda Nação, tal é a importância da eleição
de Senador.

A alta função de Senador da República, no atual regime, é
a mais destacada que um homem, público pode attingir pelo voto

popular, pela decisão direta do povo. Presidente e VIce Presidente
da República, Governador e Vice Governador do Estado são elei
tos em pleitos indiretos, pelos colégios eleitorais. Enquanto isso,
os senadores, representantes dos Estados � dois de cada unidade
da Federação - são eleitos pelo voto- direto do povo, em urnas li-
vres e democráticas.

.

A, importância da alta e dignificante função, o prestígio e a

força política que o cargo empresta, menos ao seu titular que à re

gião da qual seja provindo, estão expressos no interesse que todos
atribuem à eleição majoritária, aquela que realmente irá traduzir
a expressão e a força dos partidos e das regiões geopolíticas da
terra catarínense ,

E a candidatura de AROLDO CARVALHO - "à princípio
,

encarada com certa dose de pessimismo - depois de dojs meses de
intensa campanha já chegou a todos os quadrantes da terra barri

ga verde e é tida, hoje como vitoriosa.

Nós já conhecíamos a garra de AROLDO, o seu espírito de
luta, a sua disposição para o trabalho, a sua oratória, o. seu pas-

, sado Noutras áreas do Estado, à despeito dos êxitos que AROL
DO sempre obteve nos programas de televisão, não era ele tão
conhecido. Agora que percorre todo o Estado, município por mu

nicípio, têm levado a sua palavra aos catarinersses dos mais longín
quos rincões. Ao lado do futuro Governador Jorge Konder Bor

nhausen, cuj a candidatura adotou desde a primeira hora, tem pal
milhado as terras de Santa Catarina e varado noites trabalhando
pela sua vitória que será a vitória no Norte catarinense.

E como o Norte têm necessidade de eleger o seu Senador é
de se projetar no cenário político de todo Estado e da Nação!

Queremos e temos direito a participar no primeiro escalão
administrativo no país; queremos e temos direito de participar no
Secretariado do futuro Governador; queremos e temos direito à
,conclusão e ao asfaltamento da BR-2BO de Porto União a- São Fran
Cisco do Sul; queremos e temos direito a mais auxílios para as

nossas fundações universitárias; queremos e temos direito a mais

eletrificação rural, mais telefones, telex, mais hospitais regionais,
em Joinville e no Planalto Norte; queremos e temos direito a me

lhores condições de vida para o nosso povo, a mais indústrias, a

maior número de oportunidades de trabalho para a nossa mocida-
de. _/_

E o nosso "caboclinho", o nosso "jagunço", o nosso conte
râneo AROLDO CARVALHO leva em suas mãos hoje, a bandeira
de todo o Norte Catarinense. E a tem conduzido com honra e com

altivez, dignificando as nossas mais caras tradições de povo bravo,
altivo e lutador. Humilde sem subserviência; bravo sem bravatas;
generoso sem ser bajulador AROLDO simboliza neste momento
mais alto de toda sua vida pública, a própria terra e a própria gen
te canoinhense, a terra e a gente de Santa Catarina!

O Norte Catarinense haverá de entender a mensagem que se

contem nessa candidatura e acima de injunções partidárias ou de

mesquinhos interesses eleitoreiros, haverá de colocar a oportuni
dade única que se nos ofereceu até hoje, como a hora e a vez do
Norte Catarinense, tantas vezes preterido.

Mensagem de Konder Reis
aos Co onos

"Neste dia em que co;mlemoramos o dia do Colono e o

3.0 aniversário' da Fccoagro, chegamos ao Planalto Norte, pa-
.ra cumprimentar o homem do. campo, com o nosso. propósito
de corresponde'r a confiança de agricultor cata-rinense 110 Go

verno do Estado. Creio. que mais do que minhas palavras,
mais importante é a minha presença. A presença de Governan

dor do Estado, igualando-se aos Colones, participando de sua

festa, como um homem' de povo. que é. Hoie, os colonos dese

jam cenversar com os seus nesta churrascada monstro. Não
,

.

vou tomar o tempo. dos que labutam no campo., dos que parfi ..

cipam ativamente de progresso do nosso Estado". Konder

Reis, Canoinhas, na Festa. Regional do Colono.

Assinatura anual: Cr$ 200,00 Número Avulso: Cr$ 5,00

A gran Festa do ('olono
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o Governador Konder Reis e comitiva calorosamente aclamados no Planalto de CanDinhas
Filho e Deputado Wilmar Dalanhol, seguido do
Governador Konder Reis.

Depois, como o previsto, tudo agora no

seu horário inicial, rigorosamente aqui cum

prido, a comitiva deslocou-se para o local do

grande churrasco, no. bairro da 'Agua Verde"
quando foram feitas homenagens ao Colono e

FECOAGRO, pelo seu 3.° aniversário, falando o

Presidente da nossa cooperativa e dos festejos,
empresário Luiz Fernando Freitas, entregando
uma placa de prata ao Governador do Estado,
uma homenagem de todos os colonos do Planal
to de Canoinhas, ao. nosso Governador. Fala
ram a seguir o dr. Victor Fontana, candidato a

Deputado Federal, Deputado Arolde Carvalho,
candidato ao Senado e filho da terra, Prefeito
Therézio Netto, Secretário da Agricultura e

Abastecimento, dr. Carlos Antonio de' Azambu

j a Loch e Governador Konder Reis. A II Festa

Regional, foi decidido, será no próximo ano na
'

cidade de Concórdia.

As 14,30 horas, também corno o previsto,
a Comitiva seguiu para o vizinho município. de
Três Barrais, hóspedes agora do Prefeito Odilon
Pazda, inaugurando-se a rede de eletrificação
rural em Campininha e Forex e no Colégio Es
tadual Colombo Machado Salles, .o Laboratório
de Ciências e assinatura do decreto autorizan
do a implantação das 5.a e B.a séries do primeiro

-

grau, uma grande e importante conquista da

juventude tresbarrense, retornando O' Governa
dor e parte de sua comitiva, de avião, para Flo
rianópolis, falando em Três Barras além do Go- '

vernador, o Deputado Federal Aroldo Carvalho,
pedindo veementemente ao Governador uma

nova frente dos trabalhos do asfalto para Mafra,
afim de possibilitar sua conclusão em março
próximo, e candidato a Deputado Federal Lau-
ro Salvador, além de lideranças locais.

A Festa do Colono, contudo, teve o seu

início no sábado em nossa cidade, com o Torneio
de Futebol de Salão, vencido pela equipe local
da cooperativa e o grande baile nos salões da
SBO, para a indicação. da Rainha da Coopera
ção, com o seguinte resultado: 1.0 lugar, Rose
mary Pereira, de Xanxerê agraciada, pela con

quista, de viagens a Florianópolis e RiO' de Ja
neiro; 2.° Ilani Schlintwein, representando o

município de Pinhalzinho e 3.°, a nossa candida
ta Cirene Maria de Morais, filha do empresário
agrícola Albaro Dias de Morais. O [urí foi com..

posto pelo Secretário. da Agricultura, que presi
diu os trabalhos e mais sra. Ernesta Pedutti,
Deputado Federal Aroldo Carvalho, Prefeito
Therézio Netto, Lauro Salvador, srta. Celína
Maria Becker e srta. Vera Lúcia Dalsasso, sob
a coordenação de João Francisco Mattos, Ivan
Ramos e Lothar Sussmann.

Assim, com alguns senões, naturais pelo
'

vulto da iniciativa, muito trabalho, alguns tro

peços, pela chuva reinante, mas benéfica para
todos, principalmente aos colonos e pecuaristas,
realizou-se a l.a Festa Regional do. Colono,
com resultado dos mais positivos, mormente na

divulgação do nosso município e região, tidos
agora como importante celeiro. da nação.

Valeu pelo esforço e a iniciativa, corajo
sa e difícil, foi válida, pelo que, os nossos cum

primentos e aplausos aos seus organizadores',
incompreendidos por alguns poucos e aplaudi
dos pela grande maioria.

Motoristas e Colonos Salve - o Dia 25 de Julho

Como anunciamos, O' Governador Anto
nio Carlos Konder Reis e sua comitiva aqui vie
ram no último fim de semana, cumprindo ex

tensa programação, recebendo várias' homena
gens e inaugurando várias obras do seu gover
no, participando também da La Festa Regional
do Colono, aqui realizada, com todo o êxito es-

perado. .

O roteiro da visita, devido as chuvas rei

nantes, foi apenas alterado à última hora em

seu horário, iniciando-se em Papanduva, pelas
16 horas, com a inauguração do acesso da ...

BR-116 à cidade, obra executada pela Secreta
-ria dos Transportes e Obras, falando na ocasião
o Presidente do Diretório Municipal da ARE
I_� ii., Sr. E;c;;ruE:yaldino Maia de Almeida e Pre
feito Nataniel R. Ribas.

Em Major Vieira, já a noite, foi inaugu
rada a agência do BESC, falando o Prefeito
Claudio Gadotti, Presidente do Banco do Esta

do, Elmar Heinac.k, Espiridião Amin Helou Fi

lho, Prefeito de Florianópolis, candidato. a

Deputado Federal, Arnaldo Schmidt Junior,
também candidato a Deputado Federal e dr.
Helio Juck, candidato a Deputado Estadual e o

Governador Antonio Carlos Konder Reis. Pro
cedeu a bênção das novas instalações o Pe . An

gelo Villa, pároco de Monte Castelo.

Após, em sessão da Câmara Municipal,
o Governador recebeu o Título de Cidadão Ho
norário do Município, seguido das inaugurações
do Posto Telefônico da TELESC, quando o Go
vernador falou com sua rnâe, sra. Elizabeth
Konder Reis, em Florianópolis, conversando
ainda com a aludida sra, o Prefeito Claudio Ga
dottí e Presidente da Câmara, Augusto Pape,
inaugurando-se ainda a Escola de Rio Novo, co
mo as novas linhas de eletrificação rural.
, "-

De Major Vieira a comitiva seguiu para
o município de Monte Castelo) procedendo a

inauguração da Escola Básica Francisco Nicolau
Fuck, em Residência Fuck, linha de eletrificação
rural e Posto de Saúde na sede do município.

Já tarde da noite, a comitiva chegou em

Canoinhas, hospedando-se em apartamentos re

sérvados no Hotel Scholze e os outros visitantes
em residências particulares>, de amigos, pela ca

rência absoluta de acomodação na cidade.

Domingo , já cedo, iniciou-se a programa
ção em Canoínhas, parte integrante da l.a Fes
ta Regional do Colono, constando de missa cam

paI na Cooperativa Agro-Pecuária, seguido do

grande desfile de máquinas agrícolas, mais de

500, muitas de grande porte, mostrando a pujan
ça de nossa agricultura e as perspectivas a res

peito em nossa região, sobressaindo-se no desfi

le, os pelotões das Fazendas Crestani e Schimo

guiri, desfile que tomou um novo colorido e en

tusiasmo, com a participação dos acordes da
Banda da Polícia Militar do Estado.

Seguiu-se a inauguração do Campus da

Fundação das Escolas do Planalto, FUNPLOC,
ao som do Hino Nacional, quando foram hastea
dos OIS Pavilhões Nacional, Estadual e Munici

pal, respectivamente, pelo Governador Konder

Reis, Deputado Federal Aroldo Carvalho e Pre
feito anfitrião, Benedito Therézio de Carvalho
Netto, falando, com muita objetividade e tam.-'
bém agradecendo, o Presidente da entidade,
advogado dr. Paulo Dequêch, o Vereador e can

didato a Deputado Estadual, Francisco de Assis

que lhes é consagrado, a homenagem da Pre
feitura lVfunicipal de Canoinhas.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal
Fábio N. Fuck
Vice-Prefeito

Aos
Num dia só, colonos e motoristas festejam

o seu dia, os primeiros lavrando a terra, pro
duzindo para o Brasil e agora também para o

mundo; os segundo transportando, pelas estra
das do Brasil, a nossa produção, as nossas ri

quezas.
Assim, aos colonos e motoristas, no dia
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Caixa' Econômica FedeJ'o]
------------------- ------

A partir de 21 de agosto de 1978, a CAfXA ECO
NOMICA FEDERAL, e a rede bancária autoz-izada pas
sarão a efetuar aos' participantes vinculador., ao PIS o,

pagamento do ABONOj78 e dos rendimez.itos (juros)
correspondentes ao exercício 1977/78,. do, Fundo PIS/
PASEP.

Terão. direito ao saque de AB(�NO, somente os

participantes cadastrados no PIS em; 1$)71, 1972 e 1973,
flue percebam (Salário mensal �gual ou. "inferior a 5 (cin
co), vezes o respectivo salário mínimo regional. Os par
ticipantes que fazem jús ao saque de ABONO não têm
direito àO saque de juros, pois estes já estão incluídos
naquele benefício.

Terão direito ao saque somente das. juros, os par
ticipantes cadastrados no PIS há menos de 5 (cinco)
anos (1974}75 e 76), ou que recebam mais de cinco salá
fios mínimos regionais mensais.

PERíODO DE PAGAMENTO
E ESCALONAMENTO

O período de pagamentos de ABONO E JUROS
será de 21.08.78 à 30.03.79, obedecendo o seguinte es

quema, de acordo com a data de nascimento, a saber:

Nascidos em Recebem a I Nascidos em Recebem a

Partir de Partir de

.Ianeiro
Fevereiro
Março.
Abril
Maio
Junho.

21. 08 Julho 02.10
28.08 Agosto 09.10
04.09 Setembro' 16.10 ,

11.09 Outubro 23.10
18. 09 Novembro 30.10
25.09 Dezembro 06.11

As solicitações de saque' de quotas, serão a�colhi
das a partir de 01.12.78 até 30.m). 79.

O pagamento de quotas de participação encerrar

se-á em 31. 05.79.I

Dr. .l e cob FuckMarcelo
MÉDICO

E5PE€IALIZAÇAO EM APARELH8 :BI&fiTIVe
CLíNICA E CIRURGIA

'

HORARIO: 1e às 12 horas e 13:30 às 11:3' laeras

:rt,ua Majer Vieira, 8�6 (ao lado da Retífica Caneinhas)
Fene, 2·2-f)734 - CANOINHAS - SC

AGORA ATENDEN110 TAMBÉM PELO IPESC

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

Jardim Esperança, a 100 mts.
do asfalto. -----.--------------------=
Tratar na Casa Santa Te-

rezinha.

I Aviso
O, proprietário da BA:R

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
FLAVIÓ DE LOUREIRO

AVISO·
Esquadrias São José Ltda., avisa
ao sr. Antonio Padilha dos Santos,
portador da cartetra 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 J..
482 da C.L,T. 1

Do(umentos extraviados
Rigesa, ColulGse Papel e Eml'a

laveIS Ltda., de c Lar a para os

devidos fins que extraviou
o Certificado da Proprie
dade, TRU, Bilhete de Se

guro e Vistoria, do Veicu
lo Pick-Up Ford F-75, cor

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

Os ml1smos ficam sem s fei·
to por haver r sque r t do a

2.a via. 1

VENDE-SE

.�-
. ,�.' . '. . --' ,- .' : ...

LJ�GER & elA. LTDA.
�.l.f .: ElIeritório 23-1770. Leja �S-2014

Esquadrias «UNGER» Janelas de correr,' basculantes,
rnax, ar, portas, grades para muro, portas de rolo, gradea
das (i portas de correr, em ferro simples 8 perfilado.
ESQUADRIAS EM ALUMíl'-JIO - Portas simples 8 da

correr, janelas de correr, basculantes, rnax, ar e box

para banheiro.

Rua Bes. (f8sta earvalhe, 41 e 44 - UNIÃf) "A VITÓRIA - PR.

Representante em- Canolnhas :

Waldernar Knlippel

INDÚSTRIA - COMÊRCIO

1952 25

- EXPORTAÇAO

'1977

Rua Jy.tajer Vieira, 360 - Fone, 2,2-0336 Canoinhas ,_
Santa Catarina
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Lãs em novelos
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Blusas ..
' Casecos

de Produtores
Ltda.

Cooperativa
de Mate (anoinhas

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

Rua Paula Pereira, 698 - Canoinhas - SC. Reg. INCRA
n.? 386/73 - CGC n.? 83.190.678/0001-01

Edital de Convocação

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARTA

o Presidente da Cooperativa de Produtores de

Mate Canúinhas Ltda., usando das atribuiç�es que lhe

confere o Art. 35, letra "e" do Estatuto �oc}a.l resolve:
C O N V O C A R a Assembléia Geral' OrdIn�na dos A�
saciados, a realizar-se na respectiya sede SOCIal, no pro
ximo dia 16 (Dezesseis) de setembro, do corrente ano,

às 08' (oito) horas, em PRIMEIRA-CONVOC�ÇAO, a

fim de deliberar da matéria constante da seguinte:
, ORDEM DO DIA

1 _ Deliberar sobre o Balanço Geral encerrado em ...

31-05-78 Relatório do Conselho de Administração,
Parecer' do Conselho Fiscal e Demonstrativo da
conta de Sobras e/Perdas;

2 - Destinação das sobras;

::5 - Eleição do Conselho Fiscal _. Eretívos e Suplentes,
para o exercício de 1978/1979;

4 ---' Outros assuntos de interesse da Cooperativa:
Não havendo número legal - 2/3 - dos associa

dos presentes em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para a

instalação da Assembléia, fica desde já feita a' SEGUN
DA CONVOCAÇÃO, para às 09 (Nove) horas do mesmo

dia.
Se desta vez ainda não houver número legal ---=

50% rnais um - dos associados presentes em SEGUNDA
CONVOCAÇÃO, fica desde já feita a TERCEIRA E ÚL
TIMA CONVOCAÇÃO,- para às 10 (Dez) horas do dia
16 de Setembro de 1978, com a presença de, no mínimo
10 (dez) associados,

Para efeito de cálculo do "quorum" para a insta
Jação da Assembléia, a Cooperativa possue 1.236 asso
ciados.

NOTA - As chapas que concorrerão à Eleição,
constante no Item 3.Q deste Edital, deverão ser entre
gues ao Presidente do Conselho de Administração da
Cooperativa até o dia 15 de agosto de 1978.

E, para que chegue 'ao conhecimento de todos 06,

associados, o presente EDITAL_ será publicado na im
prensa local e afixado na Sede da Cooperativa e seus
Postos de Recebimento, bem como remetides a.f) asse-
ciados, na medida do possível.

,', .

Canoinhas, 13 de julho de 1978

Tobias Munhoz de Lima - Presidente

--------.-------,çz-t1lo>
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CGC 83.166.033/0001-33
:��f'dação, Composição e Impressão'Rua �aula Pereira, 765 - Fone 22�0379Canoínhas - Santa Catarina

P�'oprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho
DIretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES:
Pa�anduva: Esmeraldino M. Almeida
Tres Barras: Paulo'A. Frank
Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon
C .

hanom as: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa
� 31 anos a serviço da Comunidade
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Três Barras
«em nova dimensão»

---) PAULO FRANK _

A visita do Governador

Três Barras recebeu com muita honra a visita do Exmo.
Governador de nosso Estado, Dr.' Antonio Carlos Konder R@i� e

,

da Çomíttva Governamental, no dia 23 pp.. Nsqu-te oportuntdsd-,
foi assinado o Decreto de aütor ização para funcionamento das 5,8
a '8.a séries do Curso de L? Grau anexo ao Colégio Estadus l
cColombo Machado Se lles> de nossa cidade, e inaugurado o La.
boratório de Análises Q uímícas do 2 o Grau daquele Estabelecí
menta, retnvldíceçõ ss de nosso Município, atendidas pelo Exmo.
Senhor Governador através da Secretar!e da Educação e Cultura.
Foi também procedida a inauguração da Rede de Eletrtficação
Rural Campininha. Forex, [usts aspiração 'do povo daqu-Ie s

localidades, atendidas pelo Governo E�ta dusl atra vés da ERUS C
e da ''CERPLAN A. Com estes b snefíclos, nossa Cidade sentv-se

agradecida ao Exceler tlsslmo Senhor Governador, que acettande
o convite do Prefeíto Municipal Odilon Pezda, veio ao nosso

Município inaugurar 88 obras de seu gov,erno.
)

Dia 30 - Fesf,a do Motorista no Bairro São Cr'istóvão
A tradicional festa do Dia do Motorista realtze ds anual

mente na Igr@ja da SãC? Cristóvão, está sendo preparada pua
seu grande suc@sso. É um evento que marca a vida socís l de
nossa região, 80 qual comparecem inúmeros visitantes de outras
cidades e regiões, que conosco vem par tlclpar desta grandiosa
promoção. As hstivldades como sempre contarão com várias atra

ções, muita mú-Ica, sendo que na parte da tarde. teremos a 1Cpro
císsão dos veículoss saí o do de fr ...nte da IgrF'ja São Cristóvão,
passan-ío em frente 8 19reja Matriz C 'isto Rei rie Canotnhes, oade
Freí 'I'sobaldo - VI�ério da Paróquia de Três Bvr ras, e!ltará dan
do a «bênção» aos motor istas. retúrnf4ndo a procissão até o Bairro
São Cristóvão, onde continuarão' as' festividades até B noite.

Assistente Social da L� B. A. visita nossa cidade

Nos dias 15 e 19 pp. esteve tom nossa ci Jade, 8 Srte.
ROSA' POSOCCO - Assist@nte S )cia} 18 Coor(.1en810ria da

Divisão do S rVlço SJcial da L, B, A. de S :lnta Cahrin8, afIm
d@ manter contactos ,preparatórios p'\ra o Curso prtJm'1Vli10 p"'lo
eMPAS» denominado «Operação DELTA U, ebrang'llodo os

Municípios de Caooinhlis e Tres Barras, N.)s contactos [psntidolJ

juntos a Prtl'feitura �unicip �l de nossa cid�d"', fIrma RigE>S8;
Escohs e �m reuníõ-�s com 68 lid�rBnca� municlpl'1is, foi .. xpo!ih
a fioalid9de da cap-ração O�lh Ib fi' t>f�tuado um l,·vaotamento
do número de !)utic1paotes p�ra a c_hrie ef';p!'ração», Os trtiba
lhos de cúord€n�ção ficarão fOm nos'w Mu llcípio· 9 cargo) dll Di
r@tora Admininlstrfitiv8 d·lt L.B.A. de T(ê� Barras, Sr8. Maria Ub�
de AndradE', contendo com o apoio da Prefeitura Mun�C1p81 @ aa

Cuordeoadoria Municipal de E mc"çáil.'

Agra j(ó!c"'mo3 a visita da Srh. R )sa Psncco qu sou b �

grangear li am'zaje de t(Jdo� os tr@sbartenses qu� _Pd i tlclpàr�m
d@ sua pslbstra.

Registro
, NEREIDA C. CORTE, OfIciei
do Regí-tro CIVIl ao 1.0 Distrito
de C -norohas- S�, faz ssberque
pre t-n dem case r:

-

PAULO JO�É FERREIR A. e

IRENE ADt\NSKI, ambos S 1·
tetro s. Ele, ccrnerciárm nal'lcl1o'
em Taitt, Município de Curtti
banos, d este E�t&do, .ern 2 de
abril d .. 1958, rt�l!IideDte E"m Cam

po na Agua Verd-, desta cííe
de, filho de Ant )n10 Alves Fer
reira e Rosa dtt Ccnceíção Fe r
reíre. �18, do l s r, nascirra em

Agua V ... rde, desta cids de, em

3 de outubro de 1957, r e st h·nte
em Agua Verde, filha '-je E .. ta

mslau Adanskt e Maria Rosa
Adanski.

VICTOR NAVROSKI e LUR
DES FIGURA, ambos sciterr cs.

Ele, tratorista, nascido em Rio
da Are ía, neste Município em

3 de fevereiro de 1952, residen
te n- sta cidade, fuh 1 de Ado l

ph» Navroskí e Josefa Navroeki.
Elo, do lar, nascí fa em Felipe
Schmidt, deste Munictpio em 6-
de novembro de 1958, residente
-rn Vallohos, dt:'&te Muntcípío,
filha de Paulino FIgura e Cle
mentina F gur e.

Novos Acadêmicos
Rf'gistramos com satísfsção,

os novos acadêmicos da te rra:
Os 1ival Pach-co, passou fm

zootecnia pela Uotv- rstds de Es
tadual de MoringA" Pr.; Aury
Geraldo Pedressaní F'ílhn, pas
l'OU em t'Dg�nh8ri8 civil em du
as Faculd s ces, de Porrta Grossa
e ,Blumenau; Jo'!'é K: e-zm- kl
Filho, passou fOm C êncías em

Blum-nsu e Henrjque Ramos,
também em ciências em Blums
nsu. Nossos parabéns e também
80" seus f8mili .. r e s.

Civi I - EDITAIS-

ANTONIO RIBEIRO DA SIL
VA SOBRINHO @ NILCE DE
FATIMA CORREI\, arnbos sol
terros. EI@, Vlôlode(10r ns scí do em

R )nd:w, CUm2iJrC8 d- Cí suorte,
Estado do Paransem 14 tis f@
veretro de 1957, resdent� na

ctdsd- de Curit b clJ, filho de

G..,rmino Rib-Iro (i8 Silva � R l

salina de Souza Silva. Ela do
is. r, nascida em L,,·ge-adn, Mu ai

cípío de Lsges, dest ... Estado, em
20 d .. março de 1961, resi renre

em Palmitst, deste Município,
filha d@ Miguel Marcoltno Cor
rê'l e Malvina Corrêa,

LUIS C'ÀRLOS MARTINS e

ROSELI MARI i\ EVARISTO.
.smbos solteiros, Ele, eomercian ...

te, n���cido nesta ci1ad@ li@ C.�
notuhvs, pm 25 do. [u'h: jp 1960,
resi l(!i!ote no Bs ír ro SlO Cdsó·
'vão. dests Comerca, fllhl� de

José Martins e Maria Joana
-MartinlJ. Eb, do lar, nascid« Da

ci.tsde de Itajd, dlilste Estado,
,em 21 de novembro de 1954,
ll'@si(ieat� nf<!sta ei-tade de Ca
nornhas, filha. de' Mano",l Paulo
Evaristo e Ohndíne Maria Ger
mano Evarhto.

Canoínhas, 25 d� julho d@ 1978

NEREIDA C. CORTE. Oficl.\

.....................................................

Passeios: Leva até 9 pessoas

No trabalho: 1 tonelada de carga

Para a próxima aqulsl�ão pe'nse I

«KOMBI
MALLON & elA.

Canoinhas ... se

Relação dos ganhadores dos prêmios relativos a
la. Festa Regional do Colono, dias 22 e 23jjulbo

«ProlDoç60 COOPERCANO'INHA'S»)

Prêmios distribuidos
, O 1 Tritura for di'" (�ere8is IBL
25 kg- DI h ,ne M 45

25 kg Dlth',n" M.45

01 Pulveriz H10r Costal M Ulual.

01 Pulv@rlza lár Coshl Miou J
O 1 L qmdíflcllldor ,.

03 B>i' ricas d .. Herb t'>o

01 B ... ld- Nltr fosca e

-o 1 B"ld.. � erf CtlOO

Oferta . Nome do ganhador
Alex�n 'ire Adur

O."cef Pe-reira

lriD�U Herb,..,t
Leomar ,A. ROfô'sler
Alb"'rto K&minski
Oh,vio G. Costa
Eldo R�jz

Paulo Wag�'l@r

'N.O s-ort.

2348

1,578

031

1.922
1.289

425

420

ComI. P,*orasseni

R\gon, & "ia.

Tf,k� "k & CiRo
Bu"hll:"' & L pp@r

424 �Antonio Schiminskl'

·Mensagem aos Colonos
TIVÉSSEMOS TEMPO, IRíAMOS A CADA AGRICULTOR,

A CADA MOTORISTA, DE CORAÇÃO, A CORAÇAO ABRAÇA�
EFUSIVAMENTE A TODOS, INDIFERENTEMENTE DE CRE.

DOS POLíTICOS OU RELIGIOSOS, ACIMA DE QUALQUER
DIVISÃO SOCIAL, POIS TODOS ALIMENTAM E ACELERAl\'1

ESSE IMENSO TORRÃO BRASILEIRO.

A VOCÊS o CALENDÁRIO RESERVOU UM DIA ESPE

CIAL 'MAS CADA UM ESTA 'l'ODOS OS DIAS A DESABRO

CHAR QUANDO JOGAS NA ÁGUA FRIA O ROSTO DORMIDO

E PARTES CÉLERE PAR� O BATENTE. SABES QUE TENS
.

UM COMPROMISSO COM A COMUNIDADE, UM COMPROMIS-

SO COM TEUS ENTES QUERIDOS.

NÃO É APENAS UMA DATA NO CALENDARIO. � o TEU
SANGUE, TEU SUOR, TUAS MÃOS CALEJADAS, TUA ESPE·
RAN'ÇA EM PODER VOLTAR. TUDO ISSO, MUITOS NÃO SA.
'BEM RECONHECER, MAS NÓS SIM. NÓS TAMBÉM TRABA.
LHAMOS. NóS ACREDITAMOS EM DEUS E NOS HOMENS.

R.ECEBAM, POIS, O NOSSO FRATERNAL ABRAÇO, NA
CERTEZA DE QUE Ul\i DIA VIAJAREMOS NA MESMA DmE.
ÇAO E COMEREMOS NA �ESMA MESA .

--

Henrique Kr:i!esinski - Presidente

Edmundo Bittencourt
,

FrancisCo Bueno de Siqueira
Guilf)erme Prust

Guida f1enninç; Selma C. Piec2arka

� '" Jair Cessok
'

'Waldemiro Andrade
'

I� �����������-'���� ���U
... 0- o*�*o*o ... o C) o o o o o .. o o o o o .. o o o o <» o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 6 o ..

'* õ',
o

� _ � *. � '* ? '* �* c:'* � '* 0,* o* �* o .... o.. � �
o

o 'o 0*0* o -* � -: t o o o;, o o o o o o o o o o o o o o o o' o o o o Õ o o o o o o o o o o o o '"fi '" 'O' •
o o7lEõ*c'*ó'*õ'*õ*õ'*o'*õ'*o o o o o

Orlando Müller

Paulo ,Eduardo '.Qoc()a Faria

Stelita p_ Costa

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



29 de Julho de 1978
CORREIO DO NORTE

Relatório da Diretoria
Apresentando à Assembléia Geral Ordinária,

realizada no dia 18 de Julho de 1978. - Período de
20 de Julho de 1976 à 18 de Julho de 1978.

1. - AmpHação do quadro social - Quando a

atual Diretoria tomou posse, o quadro social da ACIC
contava com 84 associados. Atualmente graças ao tra
balho dos seus membros que prontamente colabora
ram promovendo a campanha de novos sócios, conta
mos hoj e com '147 associados.

Assim, sornados os esforços, é lógico que tam
bém a receita foi beneficiada, podendo equilibrar sa

tisfatóriamente a sua receita e despesa. De uma re

ceita mensal de Cr$ 7.775,00 em Julho/76, atingimos
uma receita de Cr$ 12.900,00, por mês, atualmente.

A ampliação do. quadro social, significa, evi
dentemente, maior representatividade da classe e

maior prestígio da entidade.

2. - Boletim Mensal: - Durante os vinte anos

passados, a Associação Comercial e Industrial de Ca
rioinhas havia publicado 14 Boletins informativos.
Atualmente, com algum esforço, já foram publicados
os boletins de números 15 à 34, com o objetivo de dar
ciência aos associados, de tudo aquilo que se faz ou se

reivindica através da entidade.

Também' foi publicado recentemente por esta
entidade, um documentário, contendo a palestra pro
ferida pelo Presidente da Asscoiação Comercial e In
dustrial de Canoinhas, Hilton Ritzmann,' em .. ,

30/10/1976, na Faculdade de Ciências Administrati
vas de Canoinhas, a convite do Diretório Acadêmico
Santa Cruz, durante a "Semana da Comunidade" .

3.' - Presença do Prefeito Municipal nas reu

n'iões da ACIC: -::-' Por diversas vezes o Executivo
Municipal foi convocado a participar das reuniões da
Associação, com o objetivo de serem abordados e so

lucionados assuntos de interesse da comunidade.
Pontificaram nessas reuniões, o Dr. Hélio Juck e Be
nedito Therézio de Carvalho Netto, MD. Prefeito
atual.

4. - Aniversário de Fundação da ACIC: - Pe
lotranscurso do 20.° aniversário de fundação da Asso
dação Comercial e Industrial de Canoinhas, foi reali
zado no dia 19 de agosto de 1976, nas dependência do
Clube Carróinhense, o Jantar comemorativo da enti
dade. Da programação constou também a entrega de
títulos de Sócios Beneméritos, aos membros da pri
meira Diretoria. Foi destaque especial a presença do
Sr. Osmar. Nascimento, seu fundador e primeiro pre
sidente , Foram homenageadcs também e receberam
o diploma de Sócio Benemérito, todos os demais pre
stdentes que já cumpriram -gestões à frente da ACIC.
Da festa participaram os associados especialmente
convidados para o evento, autoridades locais, Clubes
de Serviço, na pessoa de seus presidentes, e o Vice
Presidente da Federação das Associações Comerciais
c Industriais, de. Santa Catarina, Sr. Isino Neurnann.

5. - Terminal de TELEX: - Diversos conta
tos foram mantidos através expedientes e reuniões
realizadas; objetivando a possibilidade da instalação
em Canoinhas de um terminal' de TELEX. Inclusive
a presença do Dr. Higino Edson Silva, Eng.? de Ope
rações da Embratel de Joinville foi registrada em

uma das reuniões, quando foram acertados os deta
lhes e cumpridas as exigências da 'Embratel para Ca
noinhas poder receber o referido terminal. Infeliz
mente as várias indagações quanto a demora, nada
foi" possível conseguir, alegando a Embratel diversas
díficuldades para a sua instalação em nossa cidade.
Assim, ficamos no aguardo de que essas dificuldades
sejam sanadas, e Canoinhas possa receber o mais de
pressa possível o sistema de comunicação Telex.

_

6. - Visita do Secretárle da Agricultura
A convite da ACIC, esteve em Canoinhas em Dezcm
bto/76, o então Secretário da Agricultura, Dr. 'vitor
Fontana. Em sua estada em nossa cidade teve r )or·
tunídade de reunir-se com a classe e, visitar diversas
lavouras da região. Uma das principais reivindica
ções que então lhe foram feitas, a de um armazém
inflável para Canoinhas, foi prontamente atendida,
estando o mesmo instalado no lado da Cooperativa
Agrícola de Canoínhas.

7. - Escola Técnica Profissionalizante: - Foi
oficiado por diversas vezes ao SENAI, formulando pe
dido para a instalação em Canoinhas de uma Escola
Técnica Profissionalizante. O SENAI em resposta,
informou que o pedido da ACrC seria objeto de estu
do por parte daquele Serviço.

8. - Comunicação Telefônica: - Através ex

pediente foi dado ciência ao Dr. Harry Kormann, :MD.
Diretor Superintendente da Telesc, informando sobre
a deficiência do funcionamento do Sistema DDD. In
clusive, em 12 de abril/77, este Diretor, atendendo
convite da ACrC, compareceu à uma de suas reu

niões, onde debateu exaustivamente com 03 ernpresá
riQ'!(':' os problemas da rede telefônica de Cano inhas .

R��êntemente, também, a ACrC registrou nova visi
ta- dó Dr. Harry Kormann que na oportunidade deu
oonhecímento rao Presidente da, entidade, dos diver-

.' � �.
...

"
.

sos problemas que dizem respeito a com�ni.cação te

lefônica. Informou que a Telesc _ AgenCIa de Ca

noinhas conta atualmente com 24 canais e que esse

número'não pode mais atender as necess�dades de �a-,
noinhas. Adiantou mais que estudos estao sendo re�
Iizados e que brevemente serão instalados 60 c�naIs
para atender a exigência e. assim desafogar o acumu

lo desse atendimento.

9. - Multas por infração de Trânsito: _ �ten ..

dendo a diversos pedidos a ACIC dirigiu expedIe�te
ao Detran - solicitando que providência� f_?ss.em .��
madas visando sanar os problemas da emIss�o .Indev�
da de multas por infração de trânsito, e que ,lnAclu.sl'
ve fossem melhor orientados os guardas de trânsito
destacados para esse fim, para que não se cometam
injustiças e que o lançamento da multa contenha o

nome do policial que flagrar a ocorrência para me

lhor comprovação da infração.
10. - Estrada Canoinhas-Mafra: - A ACIC

teve a oportunidade de participar do ato de ass�natu
ra do contrato p/ asfaltamento da estrada Canoinhas- \.

Mafra acontecimento esse registrado em Blumenau,,
.

dia 24 de setembro de 1976. Prestigiaram o aconteci-
mento o presidente da ACIC, Dr. Hilton Ritzmann e

diversos associados, nas pessoas de: Raja M. Bitar,
Dr. Saulo Carvalho,' Luiz Fernando Freitas, Arno
Court Hoffmann, Agenor Christofolli, Oldemar Mussi
e Fábio Nabor Fuck. Daquela data para cá, diversos
expedientes foram dirigidos aos setores competentes
visando apressar o andamento dos trabalhos e conse

quentemente a conclusão da obra, o que infelizmente
lião está ocorrendo. A ACIC tem estado atenta para
esse problema, de grande significação para a nossa co

munidade ,

11. - Limpesa Pública e Semáforos: - Esses
itens debatidos em reunião da ACrC e a mesma soli
citou providências junto à Municipalidade, objeti
vando urgentes providências para solucionar esses

problemas.
12. - Fechamento do tráfego da estrada Canoi

nhas-Três Barras: - Sobre o assunto a entidade so

licitou esclarecimentos e providências junto ao Eng. o
Residente do DER local, objetivando sanar o proble
ma surgido P9r ocasião do calçamento do referido
trecho.

13. -, Corpo de Bombeiros: - O problema foi
debatido em reunião da Associação e inclusive levan
tamento foi realizado pela entidade colhendo subsí-

da A C I C
dios que possibilitas�em a instalação de um Corpo de

Bombeiros em CanOlnhas.

14. _ Mobral: -- Atendendo a solicit�ção, a As ..

. - aII'zOU trabalho junto aos associados, co-
sociaçao re

1 t
-

IJhendo subsídios ao Mo_br�l, :para comp 'e ar um e-

,

t to sobre a eXlstencla de analfabetos e a
van amen , -

consequente programação de curso desse orgao.

15. - Pauta de Valores: _' Com o._objetivo d�
r t d O problema dos Oleiros da regiao, a ACre
a en er

. .

I d T'binterferiu junto à 6.a Inspetona ReglOn� .

os ri u-

tos Estaduais em, Porto União, com rcf'erência a Pauta
de Valores 008/77, cujos preços dos prod':ltos est�va�n
> trá I'OS aos interesses da classe. A interferênciacon rar

bi t' d 1"da ACrC nesse problema foi com o o, J� IVO e �o ICI-

tar junto aquela Inspetoria .a necessana reconsidera-

ção da Citada Pauta.

16.' - Prêmio Estímulo: _ �el� vez ,primeira,
2, Diretoria da ACIC deliberou 'pr�mlO estímulo aos

alunos melhor classificados no último ano ,do. Curso
de Administração de Empresas, do Cur�o ?,e�nIco eI?
Contabilidade e de Sec.retariado .. O pre�ll� e const:
"LU ido de diplomação e, oferta de livros tecnícos pertí- I

nentes ao ramo de atividade dos; formandos. No ano

passad-o, melhor dizendo 1977, fora:ml contemplados
com os prêmios, os formandos: Mansa Goe�te.rneyer,
do Curso de Administração de Empresas, Silvino Er
hardt do Curso de Secretariado e William Gerson
N ayz�r, do Curso Técnico em Conta�ilidade. �ci
aprovado também que um dos respectivos premies
recebesse o nome de Mário J. Mayer, um dos grandes
batalhador.es da ACIC, em homenagem póstuma pelo
seu desaparecimento e por ter p'a�ticipado d� }.a Di
retoria fundadora da ACrC e SJJ<ClO Benemérito da
mesma, título que lhe foi outorgado em data de 19
de agosto/76, quando da comemoração do 20.° aniver
sário da Associação.

17. - Trecho. rodoviário Ponte s/Rio Agua Ver
de' ao Bairro Aparecida: -' A ACIC oficiou ao DER
consultando sobre quando seriam realizadas as obras
que ligarão o trecho Ponte s/Rio Água Verde ao B,a,ir-
1'0 Aparecida, parte integrante da BR-280. Tambem
foi consultado se já foi concluído o projeto. fina� de
engenharia, concernente ao trecho Canoinhas-Porto
União. Em resposta o D. E. R. informou que o assun
to é de responsabilidade do D.N. E.R e que na época,
ainda não havia sido julgado o projeto final de enge
nharia do trecho Canoínhas-Porto União. (Continua
no próximo número)

Ind. e Com. Olto Friedrich S. A. · ICOFRIS-A
C.G.C.M.F.83.188.797/0001-20

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇAO
Ficam convocados os senhores acionistas, para

reunindo-se em. Assembléia Geral Extraordinária, no

dia 26 de Agosto próximo, às 16 horas, nos escritó
rios da sociedade à Rua Princesa Izabel 574, em Ca
noinhas (SC), para deliberarem a seguinte:

ORDEM DO DIA

1.°) - Aumento do capital social de Cr$ 5.000.000,00
(Cinco milhões de cruzeiros) para Cr$ ..

6.500.000,00 (Seis milhões e quinhentos mil
cruzeiros), mediante incorporação de reser
Vé}S livres, e consequentemente alteração do
artigo 5.° do Capítulo 2.° dos Estatutos So
ciais.

Outros assuntos de interesse geral para a so
ciedade.

Canoinhas (SC), 20 de Julho de 1.978.
ISABEL KOHLER FRIEDRICH

" 0)....

Diretor Presidente
C. P . F. 154.093.099-87

Jecõ, João (araro & (ia. S. A.
CGC 83.187.69010001-67

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Ficam convidados os Senhores Acionistas
da Firma JACÓ, JOÃO CARARO & erA. S. A.,
com sede à Rua CeI. Albuquerque n.? 9R6, na
cidade de Canoinhas-SC, para reunirem se em
Assemb éia Geral Ord íuár ía, a realizar se dia 03
de setembro de J 978, às tO horas, na sede da So
ciedad e, no endereço acima, para deliberar sobre
a seguinte

ORDEM DO DIA:
1.0 - Ratificação da Assembléia Geral Ordi

nária, realizada em 26 de fevereiro de 1978.
2.° - Outros assuntos de interesse social.
Canoinhas, 19 de julho de 1978

ANTONIO CARARO - Diretor 3

ATENÇÃO' JOVEM BRASILEIRO.
SEJA UM CADETE!

Ingresse na Força Aérea Brasileira. Exér-
cito ou Marinha.'

'

A Força Aérea necessita de pilotos. Você
gostaria de pilotar um «MIRAGE», voar na «ES
QUADRILHA DA FUMAÇA» o-u singrar os mareslevando a Bandeira do Brasil? '

Estude por conta do Governo Federal, in
gressando na Escola Preparatória de Cadetes do
Ar, Cadetes do Exército ou Colégio Naval e façado seu sonho uma realidade.

'

Idade de 13 até 23 anos.

. Solici�e urgente, por' carta, sem compro
misso, 8S Informações gratuitas de acordo com
a Portaria 371 GMj3 do Ministério da Aeronáu
ti_ca, instruções do Ministério do Exército e Ma
rmha, no seguinte endereço:

Preparatório Militar G /3 Armas
Caixa Postal 1883 - Capital - SP

3

A, gradecimen to
Con vite-Missa

e--

Os' familiares de

CARLOS RO�-IRBACHER'
�inda �o�stern8:do� com seu falecimento,' ocorri-o no últímo día 24, vem por este intermédioag.radecer a todas as pessoas que os confortaram no doloroso transe porque passaram, em es-pecial ao médico Dr. Reneau Cubas. ,

.,

O extinto contava com 87 anos e deixaviuva Dna. Bertha, 10 filhos, 50 netos e 50 bis
�etos� O.utrosSIm, convidam a todos para a Missa

13g
7. dla,_ que mandam celebrar no próximo dia

, amanha, às 18,30 horas, na Igreja M. Cristo Rei.
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PREFEITURA
LEI �.o 1.441 DE 18/07/78

,

AUTORIZA FIRMAR CONVÊNIO COM O
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Bene4ito Therézio de Carvalho Netto Prefeito'
Municipal d·e Canoinhas, Estado de Santa Catari

na, no; uso de suas. atribuições, faz saber que a

Câm�ra Municipal decretou e eu sanciono. a se

guinte
L E I :

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo

autorizado a firmar convênio com o Ministério da

Educação e Cultura, para a construção em alvenaria
de uma Escola no Bairro do Sossego, e Ginásio de Es

portes com Canchas Polivalentes.

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con-

1rário.
-

Canoinhas, 18 de julho de 1.978

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
tamento Administrativo, na data supra.

LEI N.'O 1.442 de 18/07/78

DA NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 2.° DA LEI
N.o 1.111, DE 1.°/XI/73.

Benedito Therézio de Carvalho Netto Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catari

na, no uso de suas atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal decretou e eu sanciono a se

guinte
L E I :

Art. 1.0 _ O artigo 2.° da Lei n.? 1.111 de ...

1.°/XI/73 passará ter a seguinte redação: "Fica inse
rido no artigo 140 da Lei n.? 830 de 4/8/68 as altera

ÇÕ(\') como segue: Nas esquinas das quadras de núme-
1'08 2, 4, .5, B, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27,
28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39 e nas esquinas das. ruas
confrontantes com as mesmas, os edifícios a serem

construídos com as fachadas voltadas para as vias pú ..

blicas, terão no mínimo dois (2) pavimentos. Em

qualquer dos casos as construções somente poderão
ser em alvenaria ou mixtas (madeira ou similar nas

divisões internas) .

.

Art. 2.° _ Esta Lei entrará em vigor na data

ele, s.ua publicação, revogadas as disposições em con

trano.

Canoinhas, 18 de julho de 1.978
.

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

- Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
tamento Administrativo, na data supra.

LEI N.o 1.443 DE 18/07/78

ELEVA O TETO SALÁRIO FAMíLIA

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado de' Santa Catari
na, no uso de suas atribuições, faz saber que a

Câmara MuniCipal decretou e eu sanciono a se

guinte
L E I:

Art. 1_° _ Fica elevado o teto do Salário Fa
mília devido aos funcionários públicos municipais,
conforme dispõe a Lei n.? 1.149, de 25/04/74 artigo
177, para Cr$ 32,00 (trinta e dois cruzeiros) por de

pendente, a partir de 1.0 de julho do ano em curso.

Art. 2.0 - As despesas decorre�tes com a-'pre
sento Lei correrão à conta da dotação 3.2.3.20 do or

çamento vigente, ficando o Chefe do Poder, Executivo
áutorizado a suplementar se for necessário.

MUNICIPAL. DE
Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.
Canoinhas, 18 de julho de 1.978

BENEDITO THERÉZIO DE CARV"ALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
tamento Administrativo, na data supra.

LEI N.o 1.444 DE 18/07/78

CRIA O CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catari

na, no uso de suas atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal decretou e eu sanciono a se

guinte
L E I:

Art. 1.° _ Fica criado o Conselho Municipal de
. Cultura, órgão de planejamento, orientação e coorde

nação das atividades culturais do município de Ca
noinhas ,

Art. 2.° - O Conselho Municipal de Cultura..«
com sede nesta cidade será constituído por 9 (nove)
rnembros, nomeados pelo Prefeito Municipal, dentre
personalidades eminentes, de reconhecida idoneida

de e representativas da cultura municipal', para um

período de (4) anos.

§ 1.0 _. Na composição do Conselho o Prefeito

lVIunicipal atenderá, tanto quanto possível, à repre ..

sentação das artes, das letras e da ciência.

§ 2.° _ Na primeira constituição do Conselho,
quatro dos seus membros terão mandato de apenas
dois anos devendo este prazo constar do ato de no

rneação.
§ 3.° _ No caso de vaga, será nomeado substi

tuto que completará o tempo restante do mandato.

§ 4.° � O Conselho organizar-se-á em Câma
ras para estudar os assuntos, quando a elas submeti

dos.
§ 5.° - Cada Câmara terá três conselheiros,

que escolherão entre Isi um presidente.
§ 6.'° - Os conselheiros que residirem fora da

sede do município terão a estada e transporte, quando
convocados.

§ 7.° - As funções de membros do Conselho

Municipal de Cultura serão considerados de relevante
interesse público e o seu exercício tem prioridade so

bre o cargo de que seja titular o Conselheiro, desde

que seja municipal.
.

Art. 3.° - Ao Conselho Municipal de Cultura

compete:
A) - Elaborar o seu Regimento Interno no

prazo de sessenta (60) dias, após a publicação desta

Lei, submetendo-o a aprovação do Prefeito Munici-

pal.
.

B) _ Organizar e dirigir seus serviços admi
nistrativos.

C) - Elaborar um Plano Municipal de Cultu
ra e aplicar os recursos disponíveis.

D) - Colaborar com .os Conselhos. Estadual e

Federal de Cultura, como órgão consultivo ou de as

sessoramento, sempre que solicitado ou apresentada
cportunidade independentemente, de solicitação.

. E) - Reconhecer as instituições com fins cul

turais, para efeito de recebimento de auxílio ou sub

venções municipais, mediante a aprovação dos seus

estatutos.

F) _ Propor a concessão de auxílios, dentro
das dotações orçamentárias específicas, às instituições
com fins culturais oficiais e particulares, declaradas
de utilidade pública, tendo em vista a conservacâo e

guarda do seu patrimônio artístico ou bibliográfico e

a execução de projetos específicos para a difusão da
cultura científica literária ou artística.

•

Registro

(ANOINHAS
G) - Promover campanhas que visen: ,a� de ..

senvolvimento da cultura e das artes do mumcipio .

H) - Opinar sobre programas. apresentados -

por instituições culturais e os pedidos da subvenção

para auxílio.

I) - Fiscal'izar o emprego de' recursos recebi

dos por instituições culturais atra�és: do Plano MU!li
cipal de Cultura e propor ao Prefe_Ito abertura de SIn-

dicância quando entender convenIente. '. '

J) - Emitir parecer sobre assuntos de nature

za cultural que lhe sejam submetidos pelo Prefeito

Municipal.
L) - Opinar sobre convênios, incentivá-los

ou promovê-los quando autorizado� pelo Chefe d? _!?o
der Executivo visando a realizaçao de exposiçoes,
festivais de cult.ura, congressos de caráter científíco,
artístico e literário.

.

Art. 4.° - O Conselho Municipal de Cultura

terá um presidente e um vice-presidente
.

que serão

escolhidos por votação em maioria absoluta dos con-

selheiros.

Art. 5.° - Os diretores de órgãos culturais do

Départamento de Educação e Cultura partic�arão
dos trabalhos das Câmaras, mediante convocaçao ex

pressa do Presidente do Conselho ao Direto� �aq':lele
Departamento, sempre que se debater matéria Iiga
da, diretamente, a respectiva repartição.

Art. 6.0 - O Plano Municipal de Cultura se

rá aprovado em secção Plena do Conselho, sob a pre

sidência do Prefeito Municipal. .
:

Art. 7.° - Para executar o Plano Municipal
de Cultura, fica o Poder Executivo autorizado a abrir

o "crédito especial" de até 1,5% (hum e meio por

cento) da importância orçamentária do Departamen
to de Educação e Cultura.

Art. 8.° _ Esta' Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con-

. trário. ,

Canoinhas 19 de julho de 1.978

BENEDITO THERÉZIO DE, CARVALHO NETTO.
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
tamento Administrativo, na data supra.

DECRETO N.o 29/78

APROVA SUBDIVISÃO DE UMA AREA DE TERRA

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado de' Santa' Ca

tarina, no uso de suas atribuições legais. e de
conformidade com a Lei n,? 830 de' 04/06/68"

DECRETA:

.

Art. 1.° - De conformidade com o despacho do
.

sr. Engenheiro da Prefeitura, exarado no requerimen
to protocolado sob n.? 1025 de 19/09/78 e nas respec-·
tivas plantas, fica aprovada a subdivisão procedida
pelo sr. EMILIANO MASSANE�RO e sra. AMÉLIA D.

SCHIKOLS'KI, de um terreno urbano situado as ruas

Nazir Cordeiro e Projetada, com a área de 2. 780,8Qm2"
constituído pelos lotes 17 e A dos mesmos, sendo dis

tribuídos em 05 lotes.

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na'
data de sua publicação, revogadas. as disposições: em
contrár io ,

r
.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
em 25/07/78.
BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO �ETTO

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no De

partamento Administrativo, na data supra.
.

FABIO NABOR FUC:K
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

E·DITAL
�================-==----==============================

Ci vil
Sebastião Grein Costa Es

c�ivão de Paz e Oficial do
'

Re-
, glS�ro Civil do município -de
Major Vieira, Comarca de Ca
nOinhas, Estado de Santa Ca
tarina.

Faz saber. que pretendem
casar:

Dr. Dalmo Batista
neste município, filha de Ludo

vico Michalovicz e de Leonora

Omochinski.

, .

ser SaCIO,

contribuinte da

APAE

I de Canoinhas?
-

Apresentaram os documen

tos exigidos pelo Código Civil

art. 180. Se alguém tiver CQ

nhecimen to de existir algum
irilpedimento legal, acuse-o pa
ra fins de direi to .

OSVALDO SCHROEDER c

LONGU1NA MICHALOVICZ Major Vieira, ° de julho de
Ele

-

1
' natural deste Estado nasci- 1978.

�? em Rio Novo n/município no

d
la 11 de. junho de 1957, Iavra SEBASTIÃO GREIN COSTA

dor, solteIro, domiciliado e resi- Oficial do �egistro Civil

Cente neste município, filho de

Oa.rlo� Schroeder e de Anita de
hvelra Schroeder. Ela, natu- f

.

�l deste Estado nascida em Leia! Ass ine ' Divulguel

14gudos, �este município no dia I • Nteí
de maI� ?� 1955, do }a�, sol- Corre I O do. :J :��e
ra, dom,lcIlIada e residente

MÉDICO - cirurgia - traumatologia - ortopedia

Rua Caetano ::osta - novo edifício da Casa Para Todos

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

Consultório já aberto.

Soa res Você já pensou em'

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -

Llínica dentária de senhoras e crianças.
- Especíalízação em Odontopediatria _

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

I, .

Material escc.ler e de
escritório você encon-

tra na

Impressora

loja da

Ouro '0 V.érde

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE 29 de julho de 1978

..

Esmeraldino M. AlmeidaBESC COM MAIS 3 AGÊNCIAS
Dando expansão na sua rede bancária, o Banco do 'Estado de

-

Santa CatarmB: S/A, ve� de instalar mais três casas de crédito, todas no Estado Ca�arll1ense .. Sao as seguinte? praças que foram corrternp.ladas: Angel:na,. a rua F!,el Zeno s/ri.v, ITA, rua Tiradentes s/ri.? e finalmente aAgência de Major Vieir-a, rua Argemiro Borges s/n.o. Realmente o Es ..tado de Santa Cata!ma_ teve grande desenvolvimento no plano Bancáriodesde ql:le a alta Direção do BESC" tomou a iniciativa de atender as diversas cidades carentes de uma casa de crédito.

SINAL DOS TEMPOS

O. HOMEM PODE SOBREVIVER SEM RELIGIÃO? Esta foi umadas currosas perguntas.que o .Fantástico da Globo fez através do Ibopeque deu re�l?ltados CUrIOSos: SIm, 37 por cento; e não 57 por cento. Napergunta: que form�. tem Deus, 49 por cento disseram que de homem;19 por cento de espír-ito, e 15 por cento "não tem". Você acredita no inferno?? 53 por cento não, 40 por cento sim. E na pergunta, você é católico pratI<:ante? 58 por cento. responderam não, 41 por cento, sim. Acredita em ceu? 66 por cento sim, e 28 por cento não. (Coluna de IhrahímSued, G.P.)

GOVERNADOR INAUGUROU CAUÇAMENTO
.

Em viagem de �erviço esteve dia 22 do corrente em Papanduva, oExmo. Sr. Dr. Antomo Carlos Konder Reis DD. Governador do Estado,acompanhado de altas autoridades, dentre outras notei: Comt. NicolauFernando Malbur�. Secretário dos Transportes e Obras, Eng.? AntonioCarlos Werner. DIretor Dep. Estradas de Rodagem. Deputados FederaisEstaduais. Prefeito de Florianópolis Espiridião Amin também carididatoa deputado federal, inclusive os Deputados Federais/ Dr. Aroldo CarvalJ:lo! Wilma!, Dallanhol, candidatos ao Senado. Também presentes OfiCIaIS Super-iores e Subalternos da Polícia Militar do Estado. O CapitãoNarlock, Delegado da 13.0 Deleg. de Serviço Militar com sede em Canoinhas. Precisamente às 15,'00 horas a caravana Governamental deu entrada no início do calçamento, seguindo pelo mesmo até metade da pistaonde um grupo de cavalaria pertencetes ao C.T.G. "Os Vaqueanos" receberam o Governador e lhe entregaram um cavalo para que ele acompanhasse o grupo que empunhavam as 3 Bandeiras do Estado do Município e do Grupo. Chegando ao palanque oficial �obre aplausos do povo..apeou do pingo, dando início as solenidades. Solicitou o Governador queo Presidente do Diretório Municipal da ARENA, na pessoa deste colunista e o Exmo. Sr. Prefeito Municipal paar desencerrar a fita simbólicadando por inaugurado o calçamento. O mesmo tem uma extensão de2.800 metros sendo o seu custo total de Cr$ 2.477.162,46. Falou em seguida o Presidente' da Arena, Prefeito Municipal Comt. Nicolau F. Malburge finalmente o Exmo. Sr. Governador que em brilhante improviso detalhou todas as obras carreadas para nosso município e solicitou de seuscoestaduanos que nas eleições votassem nos candidatos da Arena, porque para ele não pedia votos porque depois de. 30 anos de vida política
, desta vez 'ficará de fora. Foi oferecido um coquetel inclusive um baila-:do dos "Vaqueanos Mirim" que foi mutio aplaudido. Realmente foi diade festa e alegria para Papanduva .

SíMBOLO A SEMANA DA PATRIA
Um aviãozinho de papel, em vôo, é o símbolo para a Semana daPátria deste ano, escolhido pela assessoria de relações públicas da Presidência da República e que foi apresentado a imprensa pelo coronel Rubens Ludwing . Esse símbolo resultou de um concurso

\
nacional para estudantes secundaristas, e cerca de 20 fizeram o mesmo trabalho, razão

que levou a comissão julgadora a não se definir por nenhum na primeiraclassificação, preferindo premiar todos eles. (G . P . )
f'

T.e.E. APROVA CONTAS
O Tribunal de Contas do Estado vem de aprovar o movimento financeiro da Prefeitura relativo ao ano de 1.977 conforme ofício n.? .. ,3.422/78 de 07/06/78 no qual traz a descriminação dos balancetes respectivos ao exercício anual do ano tranzato.

PASSARELA DA SOCIEDADE I

Dia 1.:0 do mês entrante, niver da Srta. Cirene Maria, filha do casalAlbaro (Donilda) Dias de Morais. Muita alegria na data festiva da ele
gante ,senhorita.

Na mesma data festejando troca de idade nova a Sra. Arlete espoSá do sr. Claudio Atanásio, residentes em Mafra. Felicitações em alta ro
tação para a Sra. Arlete.

Dia 02 aniversariando o jovem Herbert Krieck filho do casal Renato (Nilsa) Krieck, ele funcionário do BESC. Jovem guarda na pontada Unha para drink.
Sra. TERESA ALMEIDA CAMARGO. Dia 03 extreando idade no

va a distinta dama da sociedade paranaense, filha deste colunista e es
l'osa do Dr. Paulo de Tarso Camargo, Diretor do Canal 12. Cumprimentos em alta rotação.

Ainda na mesma data registramos o aniversário do Sr. Narciso
Guebert, cidadão que muito tem feito pela nossa Papanduva, ja com
avançada idade e enfêrmo receberá as mais merecidas felicitações dos
amigos.

Dia 04 comemorando seu niver o jovem empresário Edilson filho do
casal Sr. João (Edith) Schadeck, ele Diretor Gerente do poderoso Gru
po Econômico, que lhe empresta o nome. Muita alegria marrará a data.

Também na mesma data aniversariando o sr. Hamilton Tabalipade Almeida funcionário encarregado do Serviço MilLar e Dep. Pessoal
da Prefeitu�a. Na sua festiva data por merecimento receberá congratu-Iações de amigos e admiradores.

_

FATIMA REGINA, dileta filha do casal Sr. João (Leonor) Sona
glio estará colhendo mais uma flor no alegre jardim da vida. Muita
alegria e animação macrará a passagem de niver da simpática senhorita.

UM POR SEMANA
Abrir a sua porta é fácil. Muito mais difícil é abrir o coracão às

tristezas, sofrimentos e aflições dos que batem a porta. (Jaques Sêvre).

SESI Servico Social da Indústria,

-

Nos dias '08 e 09 de julho do corrente, realizou-se na cida
de de Joaçaba nas dependências esportivas da empresa Caetano
NataI Branco o I Torneio Regional de Bolão, promoção Estadual do
Departamento Regional.

-

Corno participantes as Agências de Canoinhas, Porto União,
Lages, Joaçaba, Lages e Rio do Sul.

- Compuseram nossa equipe os seguintes elementos: Alceu
Thiem Rubens Carlos Bruse, Wiegando Knop, Aluiz Jensura, Brau-,

Iío Schreiner, Emílio Hauffe, Romeo Vier, Pedro Soares.

Classificação: 1.0 lugar: Joaçaba. 2.° lugar: Rio do Sul. 3.°
.Iugar: Canoínhas ,

,

Notícias d-e
.MAJOH VIEIRA

ACONTECENDO .....

_ Responsabilidade -J. M. e C. -

Vcoê é um camarada que
tem uma inteligência muito maior
que a média. Sabe, não procure
mostrar sua inteligência toda de
uma só vez para o mundo. Vamos
devagar pois quem sabe muito de
pressa, deve esperar uma queda
mais rápida amda.

Algo diferente para este sábado
que promete estar com tudo -

um almoço no Pinho, com muita
gente lá muita coisa boa paraacontece� e muitos amigos para se
encontrar. Isto é bom.

Hoje à noite estará a mil se
você quiser é só chegar na disco
theque do Clube e aproveitar os
lances. Altos liros liros =stão para
acontecer 'lá. Você não pode per-
der além disso é urna promoção,

�
, da APAE e eles contam com voce.

15 anos representa novos ami
gos; nova fase da vida, e o s!'rg!rde um lW\'O mundo. Para voce Tâ
nía Mara Boing toda felicidade pos
sível.

, Maria Clara Wendt entre nós
novamente, trazendo novidades e
matando saudades.

Liz Marina uma menina super
que está aí contagiando a todos.
Muito menino de olho_ grande.

Silvinha agitando alguns dias
em Floripa. Você fez falta por aqui.

E incrivel o que acontece por
aqui. Certa' "menininha" querendo
impedir que amigos se encontrem.
Não esperávamos isto de você, mas
como diz o ditado - as aparências
enganam.

.

Nivaldinho circulando por aí
em alta solidão, muita mina que
rendo tirá-lo disso.

Henrique Zaguine aqui com a
gente balançando coretos mil. Já
não era sem tempo.

E a Suli gamou (?) num pe
daço que sem dúvida é uma graça
Pois é Zé, você está com tudo.

'Quarta-feira passada muitas
meninas se reuniram na casa da
Valderez para um lanche super le
gal. Ê isso.

Os dois mor-enos, os dois boni
tos, os dois juntos iam marcar e
muito. É uma pena que por en

quanto tenha algo impedindo isso.
Mas quem sabe depois... ah quem
sabe. Ele gamou e ela também.
Torcemos por vocês.

Marcos Murara curtindo sau
dades. Ê Licia você acertou em
cheio, volta logo é o que ele e nós
pedimos.

Baratinando a cabeca das. me
nininhas Isabel Bossi Batista. Com
todo esse jeitinho você cativa as
pessoas e, nâo falta garotos gamados. E você gamuo em um, não é
mesmo?

Céris Tremelí muito bonita
desfilando pelaí sempre em companhia do Shiminho. Amizade ou al
go mais?

Tânia G. conosco neste final
de semana alegrando mais o peda
ço aqui. Que bom.

Paulo Seleme você agrada e
muito aquela menina morena. Sa
be quem? Sabe sim.. Pois é chegalá e confirme.

A Luciane C. também ficou
parada naquele menininho. Os ir-,
mãos do Markiv fazendo sucesso.

Andréa Flores despediu-se da
gente para viver na Capital Gaú
cha. Saudades é o que sentimos
desde já. Esperamos sempre contar
com você aqui.

Nato Tormena e Noeli mais
um parzinho que movimenta nos
sa cidade em grande astral.

Rosans Mar'kiv uma graça de
menma que hoje recebe os cumprimentos pela pasagem. de seu niver.A você menina tudo de bom

Bibo cada vez mais fofo' con
quistando coracões além de tudo'" r •

j ,
voce e arrugo, Continua assim.

Célia e Laércio uma dupla quedemonstra muito amor. Vão emfrente pois vocês combinam.
Também Paulo Ferreira e Lo

rena. Pedrassani um parzinho quesurgiu em grande astral e agradou,EsperaJ?os vê-los sempre assim.
LUIS Alfredo Wendt um grande amigo de agora e sempre. MHdando' e prá melhor .

........Amanhã quem extréia idade
.uova é o Zé'Markiv. Felicidades
para você.

Um parzinho muito bonitinhoque circula pela mat cap é a Tâniae o Mauro. Tudo bem.
E a Lú estará aqui com a gente 1?este final de semana trazendonOVIdades "de Curita. É bom tê-laconosco.
O q-ê passando alguns dias emCaml;lonu, fazendo inveja para nósdaqui.
O Homem pode olhar para traze ver o que aconteceu. Pode olharpara frente e ver o que vai aconte-·

� cer. Mas o importante é olhar pa�.ra os lados e ver o que está acon-tecendo agora.
.

Tchau.'

. Escreveu: FRANCISCO KRISAN

INAUGURADA OFICIALMENTE A AGÊNCIA DO BESC
.

d DA t nio Car los Konder ReisCom a presença do Sr
.. q-overna or �'. n o

�

cia do BESCe outras altas autoridades fOI maugurada oflclalmente a agen
de nossa cidade.

.

d d
'

9 h s do último dia 22 come-Como estava programado, es e as O'ra
. .

. interiorçaram a chegar em Major Vieira as caravanas de VISItantes do
do município e de municípios vizinhos.

. .

Com o mau tempo reinante" a comitiva goverp,:mental f�aàr::P���sibilitada de se fazer presente nesta cidade no �o�a�lO pro�ra ,
_

e"mente chegando às 16 horas. Ao iniciar as cer�m�mIas de m;ugu�aço �fizeram uso da palavra vários oradores e por ultImo falou ua x_a.
eGovernador do Estado, que em �reves p.alavras .a�radeceuIVil �:�ehl:�onconvidou os srs. Claudio GadottI (Prefeito MUnICIpal) e g
fi-., .,.

M'
.

1 da ARENA) a desatarem a IBecil (Presidente do DIretOrIO umcipa -..' � .

d BESCta simbólica que dava por inaugurada oflclalmente a agencia o

de nossa cidade.
_

1 eEm seguida a Câmara de Vereadores realizou uma sessao so �nna
.

qual foi o.utorgado Q título de cidadão honorífico ao Governador d��'Antonio Carlos Konder Reis. Novamente u�ando da palavra o �overna
umuito agradeceu a arande honraria recebida pela colenda C.an:ara M.

nicipal, título esse q�e cuja resolução foi aprovada por unanimidade, IS

to é pelas duas bancadas que compõe o legíslativo municipal .

.

Como havia sido p::ogramado, às 13 horas foi o.fereci�o um�ilgra:s=de churrascada aos convidados, no qual calcula-se que havia 2 P
soas aproximadamente.

ESCOLHIDOS OS DELEGADOS PARA O COLÉGIO ELEITORAL
Em sessão da Câmara de vereadores de Major Vieira realizada no

último dia 19 de julho, foram eleitos os delegados e suplentes que. com;�põem o colégio eleitoral que elegerá o. .nosso futuro governador dia 1.
de setembro (Governador, Senador e suplente). A votaçao tr�nscorreu
na mais perfeita cordialidade entre as duas bancadas, .e conclu�da a vo

tação e escrutinação deu-se o seguinte resultado: Cesario Koaski 5 votos,
Nereu José Henning 5 votos, Augusto Papes 5 votos.

.

A vista do resultado da votação, o Sr. Presidente proclamou ,,:Itoriosa a chapa única apresentada pela bancada da ARENA" e escolhIdos
para delegados os Srs. CESARIO KOASKI e NEREU JOSE HENNING
e para suplente o Sr. Augusto Papes. Nossos parabéns aos vereadores
-eleitos para o colégio eleitoral.

NOTAS DIVERSAS
O MOBRAL de Major Vieira, irá dar um �urso de �ducação int�grada 110 próximo mês de agosto. Melhores informações na Prefeitura
Municipal.

Fixou residência em nossa cidade o Sr. ANTONIO CARDO�O LEA�,vindo do norte do Paraná. O Sr. Antonio é tio do Sr. LicIO de OlI-
veira, funcionár-io da Prefeitura.

.'O encarregado pelo setor da UMC (INCRA) comunica que os. aVI
sos de débito de Imposto Territorial já se encontram na Prefeitura
Municipal.
Esteve em visita a Major Vieira o Dr. JOÃO FRANCISCO DE MAT
TOS funcionário da FECOAGRO. O Sr. João Francisco de Mattos é
genr� do Sr. Sebastião Grein Costa, residente nesta cidade.
Também esteve em visita a seus parentes em Major Vieira, o Sr.
VALDEMAR DE OLIVEIRA (nosso assinante), residente em Curitiba.
A Prefeitura Municipal ,de Major Vieira, acaba de adquirir um au
tomóvel marca CORCEL, para uso do Sr. Prefeito.
Cinco senhoritas de nossa cidade, estiveram na semana passada em
Santa Maria-RS, participando de um encontro de jovens:" Conforme
as mesmas informaram o encontro foi muito proveitoso. .

A comissão pró construção da nova igreja matriz, comunica que os
carnês de colaboração poderão ser pagos na agência local do BESC.

ANIVERSARIOS
Dia 24 aniversariou a Sra. SALOMEIA DE OLIVEIRA, esposa do Sr.
Euzébio de Oliveira, residente nesta cidade.
Dia 25 aniversariou o Sr. SILVERIO FRANCO DE OLIVEIRA, resi
dente nesta cidade.
Dia 27 aniversariou o garotinho MAURO BUENO- DE SIQUEIRA,filhinho do casal Darci e Lauro Bueno de Siqueira, desta cidade.
Dia 27 também aniversariou o jovem GERALDO ADANCHESKI, re
sidente em Lagoa do Sul.
Dia 28 aniversariou o Sr. ARNOLDO MACHADO, do comércio local.
Dia 28 também aniversarou a Sra. MARCIANA GANCHOROSKI,desta cidade.
Dia 30 aniversaria a garota SILVIA IRENE KRISAN, diléta filhado casal Maria de Lourdes e Francisco Krisan.
Dia 30 também aniversaria o Sr. JOÃO FRANCISCO DE ARAUJOfuncionário da Exatoria Estadual de Major Vieira.

"

Aos aniversariantes a coluna cumprimenta desejando felicidades.

- Luminosos e Placas de Acrílico
- Molduras de qualidade para quadros
- Artesanato em Acrílico e Vime
- Espelhos

Praça Lauro Müller, 522 (ao lado da 6tica Confiança)
Canoinhas - SC

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

de qualquer documento em diversos tamanhos.
Em apenas 5 segundos
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CORREIO· DO NORTE 29 de [ulho de 1978

Plásticos Santa Cruz S.A�
CGC. 83188771/0001-81

A�SEMBL1;IA-GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO

Convidamos os senhores acionistas da Plásticos Santa
CrUi SjA. para se reunirem em assembléia geral ordinária � ex

lraordinária, cumulativamente, no dia 24 de agohto de 1978 às If
(d.ze,�s�is) horas em. sua sede social, à

_ r.ua Expedicionári�s, 304
nesta cidade de Canoinhas (SC) para déliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

a) A55EMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
1) Leitura, díscução e aprovação do Balanço Geral Conta ci.

Lucros e Perdas, Relatório da Diretoria e Parece� do Conse
lho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de
maio de 1978. \

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

rado em 31 de maio de 1978.

3) E:eiç�o da nova diretoria para� o biênio de 1978 à 1980, por
término de mandato e, a fixação dos respectivos honoráríca.

-!) Outros assuntos de interesse da sociedade.

\») ASSEMBLÉIA GE�AL EXTRAORDINARIA

1) Aumento do capital social da empresa de Cr$ 5.750.000,00
(cinco milhões setecentos e cinquenta mil cruzeiros) para
Cr$ 8.500.000,00 (oito milhões e quinhentos mil cruzeiros'}

. ,

eom o aproveitamento das reservas livres e correção monc-

tária especial do ativo imobilizado.

2) Consequente alteração do artigo 6.° dos estatutos sociais.

.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 15j12/1Q7ti,
relativos ao exercício encerrado em" 3J de maio de 1978, na sede
1J0e:ial à rua Expedicionários, 304 nesta cidade.

Canoínhas (SC), 12 de julho de 1978

ANTONIO TRELA - Diretor Gerente

-"ÓTICA CONFIANÇA ç .. , dS-to

- Fabricamos todos os tipos de lentes para óculos, desde

VMlio simples, bifocais, até lentes Varilux 2,

- Aparelhagem moderna, perfeita montagem, garantia fi.

qualidade e assistência permanente,

Responsável Técnico: ENG,o MARCOS WUNDERLICH

Praça Lauro Müller," 514 - Canoinhas SC

1

Documentos extraviados
CONSTEL - Construtora

Steilein Ltda., declara para os

devidos fins que extraviou os
.

seguintes documentos: Certifi
cado de Propriedade do Veículo
Sedan 1.300 ano 1976, chassis n.?
BJ259949, TRU e Bilhete de Se
guro.

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

Documentos extraviados
ALCIDES FINAU, declara

para os devidos fins que extra
viou os seguintes documentos:
Carteira Nacional de Habilita
ção n. ° 56.248 e Carteira de Iden
tidade 9.a R n.? 317.650.

Os mesmos ficam ser efeito
por haver requerido 2.a Via.

-

OZI HASC' I

- avançadas - úteis60t isticadas130nitas

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento €;'m

KOHLBECK & C
Rua' Vidal Ramos, 1146 Fone: 22-0536

• L A.

& (il. LiDA.
Registro- Civil - EDITAIS

, LEOPOLDO PEREIRA, Ofi
cial do Registro Civil de Bela
Vista do Toldo - Canoinhas -
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar-se:

ALIRIO CAETANO. DE
OLIVEIRA COmi TEREZINHA
MASSANEIRO, brasileiros, sol
teiros, riaturais deste Estado, ele
lavrador, nascido em Colonia
Ouro Verde, aos 09 de dezembro

.

de 1.958, filho de ALCIDES
CAETANO DE OLIVEIRA, fa
lecido e NATIVIDADE MARIA
DE OLIVEIRA. Ela doméstica,
nascida em Imbuia, aos 01 de
janeiro de 1.957, filha de PR..

DRO MASSANEIRO e FRAN··
CISCA MASSANEIRO.

ANTONIO JACIÉL MAR
TINS 'com IZABEL DE FATI
MA ALVES CARDOSO, brasi
Ieiros, solteiros, naturais deste
Estado, ele operário, nascido em

.

Lajes aos 13 de fevereiro de .. ,

1.959, residente em Entre Rios,
neste distrito, filho de ANTO
NIO MARTINS e IADWIGA
MARTINS, falecida. Ela do
méstica, nascida em Canudos,
nesta Comarca aos 16 de junho
de 1.961, filha de VITOR AL-:
VES MARTINS e MARIA JOA
QUINA CARDOSO.

,

Se alguém souber de algum
impedimento legal, oponha-o na

forma da lei.
Bela Vista do Toldo, 24 de

Julho de 1.978.
LEOPOLDO PERmUtA

Oficial (-

Canoinhas-SC

Revendedor FORD I
I f1.8�..9 30 ANOS

Fazemos sempre a melhor oferta em veíeulos novos FORD
e usados de qualquer marca,

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Corcel 1974 - amarelo
Corcel LDO 1975 - marron

Corcel cupê luxo 1977 _ vermelho
Variant 1975 - bege
Rural 1969 - 4x4 - verde
Jeep 1975 - azull
Brasília 1977 - Bege
Opala cupê luxo 1972 - prata

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa proeedêaeía,
aos melhores preços da região.
Vj�dte-nos sem eompromíeee, 0B1 DeMa le)a à

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

DRa ZENO' AM r�RAL FILHO'
- CmURQ-IAO DENTISTA -

CONSULT6RIO: Rua 12 de Setembro - esquina CGm traT8IM

.

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

r - Fone 22-0960 -

N8 Bepart mentt de leic I' s Ulafll
de - W igDel Precopi k Ce ércil de
Veículos Ltdl., você 811coatrlrá

I

para" pronta entrega:
Marca A••

Chevette .. -. . ..... . 1114:

Opala 4 portas. . .. 117-4:

Opala 4 portas. .
.

,. 1971

Opala 4 portas 1974

Opala 2 portas .. ., . ,,' . . .. U}7i

Opala 2 portas . � .. .. .. .. .. .. .. . . ·lQ71'
Caravan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. H�75
T L. .. .. .. .. .. .. .. 11'14

"

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEitULOS LIDA.
Concessionário General Motora do' Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289
. C a n o i n h a s _'_ Santa Catarina

Oferta <lo LO J AO C R U Z E I RO

FOGÕES A LENHA�a partir de CrS 2.130,00

IMOjão Cruzeiro
R. Caetano Costa, 793 - pertlnho da Rodoviária Mumcípal
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29-07-78
N.o 1481
Ano XXXII

Agricultura Modelo?
Fernando Luiz 'I'okarski

Até hoje, após tantos anos de sacrifício do homem
-

do

campo, o governo revolucionário não soube explicar quais são seus

planos perante a agricultura, principal solução aos inumeráveis

problemas econômicos e sociais 'vividos pelo país. Diversas vezes

ficou dito que a semente a ser espargida pelas terras brasileiras é

aquela da boa esperança nos claudicantes preços mínimos, o que
felizmente não vingou muitas raízes no comércio autenticamente
civil. Os grandes técnicos da teoria agrícola jamais foram ao cam

po verificar a dor que se oferta a um volume de qualquer cereal.
O utopismo dos preços mínimos tornou-se um exagero. Mais, como
diz 11m velho ditado, nunca se viu terfâ igual: um passo à frente,
outro atrás. Sabe-se muito bem que entre tantas loucuras, a agri
cultura (por que não a pecuária!) é satisfação plena de interesses:
as decantadas multinacionais, tácitas e verdadeiras governantes do

país comandam a política dos preços agrícolas. Logo, aponta-se
mais um erro num comando repleto de erros propositais.

No momento, a televisão (brasileira, sim) é bombardeada

pela propaganda cooperativista. Sabe-se muito bem (e hoj e temos
um mero e triste exemplo de exploração em nosso próprio municí

pio!) que o cooperativismo, em sua atual forma genérica, tem suas

raízes em solo russo Conclusão: ou os: russos estão certos ou um

dia seremos pares! Uma cópia sem retoques do modelo agrícola
russo pretende-se aplicar aqui. Rezemos para que se acerte. A
Rússia acertou. É um celeiro do mundo. Pena que se combata
quem berra mais alto, mais depois quem combateu procura imitar!
Salve as cooperativas, Lênin!

Aviso Eleitoral
O Doutor JUIZ 'ELEITORAL desta 8.a Zona, avisa a todos

os interessados em fazer sua inscrição eleitoral, que o preparador
estará nas localidades abaixo, acompanhado de um fotógrafo.

Dia 28 e 29 de julho, em BELA VISTA DO TOLDO no ho
rário dais 10,00 às 17,00 horas, na intendência Municipal.

Dia 29 de julho, no Bairro São Cristóvão, no horário' das
]3,00 às 17,00 horas, no Grupo Escolar Frei Menandro Kamps e na

extensão do mesmo no bairro da Xarqueada, e no Km. 6, na Esco
la, no mesmo horário.

Dia 30 de julho, em TAQUARIZAL, na escola local, no ho
rário "das 13,00 às 17,00 horas.

Dia 30 de julho, no Grupo Guita Federmann, no Km. 2, no
horário das 9,00 às 17,00 horas e no Bairro São Crístóvão no mes

rno horário, no Grupo Frei Menandro Kamps.
Dia 4 de agosto, em FELIPE SCHMIDT', na intendência Mu

.nicipal, no horário das 10.,00 às 17,00 horas.

Dia 5 de agosto, erm PINHEIROS, na intendência Municipal,
no horário das 10,00 às 17,00 horas.

Dia 6 de agosto, em PAULA PEREIRA, n� intendência Mu
nicipal, no horário das 10,00 às 17,00 horas.

Os interessados deverão se apresentar com a certidão de ca

samento ou nascimento. As fotografias serão tiradas no local..

Canoinhas, 24 de julho de 1.978.

lherézio cria o Conselho Municipal de Cultura'
CANOINHAS (27.07) - O prefeito Benedito Therézio de

Carvalho Netto, desta cidade, criou, através da Lei 1444, o Conse
lho Municipal de Cultura, cujos objetivos principais visam incre
mentar e apoiar a difusão dos programas culturais do município,
nele tornando-se o principal órgão de planejamento, orientação e

coordenação artística.
"

O Conselho Municipal de Cultura será constituído por no
ve membros, nomeados pelo prefeito, dentre perronalidades emi

nentes, representativas da cultura municipal, por um período de
quatro anos. Após a divulgação da lei de criaçâo do CMC, seus

membros terão um prazo de sessenta dias para a elaboração do seu

regimento interno, consolidando-o após ser submetido e aprovado
pelo prefeito municipal. O futuro veículo cultural do município,
segundo o que estabelece sua lei de criação, poderá organizar-se
em câmaras, para estudar previamente os assuntos de suas espe
cialidades .

'I

I

Comercial Pedrass8ui Ltdu.
SERVIÇO' N�CIONAL DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

RURAL-SENAR-MINISTÉRIO DO TRABALHO.

VALMET DO BRASIL S/A -,IND. E COM. DE TRATORES

Fará realizar um curso para tratorista no período de 31 de

julho à 05 de agosto de 1.978 visandofornecer conhecimentos sobre
a operação, e manutenção de tratores e implementas agrícolas, além
de normas de segurança prática de conservação do solo, constitui
cão dos tratores com ênfase para os conjuntos mecânicos e elétricos.
_,

,
Da transmissão desses conhecimentos pretende-se a capa-

citação profissional de mão-de-obra para atender as necessidades
da agricultura brasileira no campo da mecanização advindo uma

melhoria na produtividade agrícola, bem como a melhoria sócio
econômico do trabalhador Rural.

N O TAS E .. S � d�a. �in§arv�Stéê.
A �lOnrosa visita do Exmo. como semp.r� no pa�q'_ .... io de' res em Porto Alegre, filha de

Sr. Governador i:, ,-, .onio CarIos IB�F, no vlzln�o m�����L con- José Th. de Carvalho, já faleci-

Konder Reis e SU�, cornitív ("
J

a Tres Barras. a g
t do e Dalila Kruger Carvalho

- - . � de nossos es u- ',., ,

anunciada festa do colono e fraternlzaçao
t' . d '" ? a feira preparando os papeis necessa-

h b 'f' . dantes que a par 11 \:; ..-. ' .' Í d'também as c uvas, ene .icas, .'
"

. "'

"'\/8
• ornada. rios para uma VIagem a. n la,

foram os grandes acontecimen- partem para ��a;o ,J ' I

para serviços de catequese.
tos no Planalto de Canoinhas no

d' x x x

último fim de semana. Esteve passando alguns las

Contudo, o ponto alto e de nesta cidade, na casa dos se�s
destaque dos, festejos, foi o mo- pais, Sr. Ubaldo Ricardo ;Ia Sl�
numental desfile de máquinas: va e D. Julieta, o Dr. Jose Boní

mostrando a todos o nosso po- fácio -da Silva, Juiz de Direito

tencial agrícola, causando sue- da Primeira Vara e Diretor do ra.

presa e admiração para muitos, .Forum da Comarca de Blume

principalmente aos visitantes. nau, em gozo de férias, jur�ta-
A Banda da Polícia Militar mente com a sua esposa D. Air e

do Estado é evidente que muito filhos Liz, Ne�oxexM�rio.
contribuiu para o maior brilho
do grande desfile.

,

Senões ocorreram, como

não podia deixar de ser, no

grande churrasco, devido ao

mau tempo reinante, com as ne

cessárias escusas de seus orga
nizadores.

xxx

O prazo para o alistamento
eleitoral, novas inscrições e

transferênc.ias, finda dia 7 de
agosto, conforme aviso do Car
tório Eleitoral da 8.a Zona.

xxx

A fábrica de lápis Johann
Faber vai mesmo se instalar em
nossa cidade, aumentando o

nosso parque industrial, com,
mais empregos e impostos. O
Prefeito Therézio Netto está ul
timando a escolha do imóvel
para o grande empreendimento.

xxx

A turma comandada pelo,
sr. Heinz Fischer já se encon

tra no Estado do Pará, para ou

tra grande pescaria, com retor
no previsto para o fim do mês.

xxx

Dia 15 de agosto próximo,
às 15 horas, nova visita do futu
ro Governador dr. Jorge Konder
Bornhausen, em nossa cidade ,

acompanhado do nosso conter
râneo, Deputado Aroldo Carva
lho, candidato pelo voto direto
ao Senado.

xxx

Amanhã, em Xarqueada, a

.grande Festa de São Cr istóvâo,
com a tradicional procissão dos
motoristas e respectiva bên ção
na Matriz Cristo Rei.

x x'x

O Prefeito TherézlO Netto,
especialmente convidado. esteve
em Florianópolis na recepção ao

futuro Pres�(:',:::rtt'3 da Repúulica
(1'a1. João B;�.tt'cta Figueiredo.

xxx

Esteve f r'1 nossa cidade 3 a

e 4.a feira o sr. Fernando Rocha
, ,

agora gerente do BB. em Criciú-
ma, revendo familiares e arru

gos.
xxx

Amanhã, domingo, a gran
de, churrascada de fins de férias• -

�I

AGRADECIMENTO
o Diretório Acadêmico San

ta Cruz de Canoínhas, por seu
Presidente José B. Furtado,
agradece ao Deputado Fede
ral João Linhares pela doa.
ção de diversos exemplares i

da Constituição Federal aos
alunos da la Série da Facul
dade de Administração de Ca
noínhas.

DESPEDIDA
SAUL A. FLORES e Famí·

lia, não podendo apresentar
pessoalmente as suas despe
didas, como seria de seu de
sejo, vem pelas colunas des
te jornal despedir se de todos
os seus amigos e conhecidos,
colocando se a disposição em

sua nova residência à rua Dr.
Barros Cassai, 693, ap, 102,
Porto Alegre - RGS.

A missionária canoinhense,

Esteve em nossa cidade, a

serviço da Legião Brasileira de
Assi�.tência -- LBA, o, médico
dr. Fernando Osvaldo de Olivei,

xxx

.Hoje, a inauguração da ele

trificação rural ligando as loca
lidades de Caraguatá e Parado,
uma grande conquista para as

populações locais.

"M PAS"
"Operação

promove
Delta II"

O "Ministério da Previdência e Assistência' Social -

{'MPAS" através da Fundação Legião Brasileira de Assistência

"LBA" Gerência Regional de Santa Catarina, promoveu nos dias

26 27 e 28 pp. um Curso de 20 horas destinado a formar orientado

res e rnínistrantes de futuros Cursos às populações de Três Barras

e Canoinhas, integrados. na "Operação Delta II". .

O referido Curso foi ministrado no Colégio Sagrado Coração
de Jesus de Canoinhas pelo Senhor Dr. Fernando Osvaldo de Oli
veira - Médico Chefe da Divisão de Medicina da L . B.A . -se.,
coadjuvado pelo Universitário jovem Araldo Prohmann de Carva

lho, do 3.° ano da Faculdade de Medicina da Universidade Fede
ral de Santa Catarina.

Participaram do Curso, mais de 40' elementos, ligados ao

Magistério e lideranças dos dois l\!Iunieípios.
A finalidade do Curso é inicialmente formar mínístrantes

que possam orientar nossa população sobre os diversos aspectos
que vão desde a gravidez e o parto, alimentação, cuidados com os'

recém-nascidos, idade pré-escolar, Imunizações, Ecologia, Adoles
cencia, incluindo ainda aspectos da vida social, cívica, etc., englo
bando assim orientações sobre saúde, alimentação e saneamento
básico

Cada rndnistrante deverá realizar no período compreendido
entre os meses de agosto à novembro pf., 3 cursos de 20 horas cada,
para grupos de 30 à 40 pessoas, dos quais deverão participar eru

especial os senhores pais e mães, e os jovens noiyos ou namorados.

O "Curso que foi ministrado para os "Orientadores de Três

Ba�ras e Canoinhas, foi encerrado as 16,00 horas do dia 28 pp., al
cançando grande repercussão entre os participantes especialmen
te pelos esclarecimentos e orientações recebidas de parte dos Mi-
nistrantes Dr. Fernando e Jovem Aroldo .

-

.

No dia 2�, sob os auspícios das Prefeituras Municipais de
Canoinhas e Tres Barras, com a presença de autoridades e líderes
dos dois municípios, foi oferecido um almoço de confraternização,
com a presença de todos os participantes do Curso e seus' Minis
trantes, fazendo-se ouvir vários oradores que enalteceram a impor-
tância da "Operação Delta II". '

Novos Diretores da ACIC
,

A Associação Comercial e Industrial de Canoinhas
ACIC, em Assembléia. Geral realizada dia 18 último:
e Lageu e emI?ossou a sua nova Diretoria. assim c.onsti
t�lda: P�es1dente: dr. Hilton Rjtzmann, reeleito, 1.0
V1ce: LU1Z Fernando Freitas, 2.0 Vice: dr. Antonio Me
rhy Sel(im�, 1.° Secretário: Agenor Chr Ls t é ro l í • 2.0:

. Alfredo E1ke Bach, 1.° Tesoureiro, João Djalma Wendt
2: 0: Eàgard Aleixo Mayer. Consul tor Jurídico: dr. Joã�
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Alistamento Eleitoral. encerra ·dia 7
l<?onforme info.rmação do Cartório Eleitoral da 8 a zo-na, o a tstamento eleitoral encerra s' . '.

7 de agosto, segunda-feira O r
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., .' , amos a todos aluda
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prazo compareçam ao Caet' � 1.81 �nos, que, dentro daquele
, r orro e ettoral no Fo ldda documentação necessan C . _, rum, muni os '

sarnento para a sua insc �a,_ ertldao de Nascimento ou Ca-
Os eleitbres em outros mu�?c�O� levando _ainda 4 fotografias.
fazer a _sua transferência.

pIOS, pOde.rao, no mesmo prazo,
O Cartório Eleitoral afi d f
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estará dias 28 e 2.9 em B�l �. e aCIh,tar os interessados,
Intendência, para a' inscriçã� dIsta do 1 old�, na respectíva
em Felipe Schmidt 5 em Pi h
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e novos eleitores e dias 4 -'

Intendência no bO�ário das nlOeàIros e 6 em Paula Pereira, na, Q S 1 7 horas'.
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