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Presidente da CERPLAN A esclarece má
interpretação sobre "Sede da ERUSC"

"ÉRUSC e Cooperativa de
Eletrificação Rural do Planalto
Norte, são duas coisas comple
tamente distintas e estão com

pletamente erradas as inter
pretações' de algumas pessoas
que criticam a "instalação em

Canoinhas" de uma represen
tante da ERUSC". Estas foram
as palavras do Sr. Duílio Cor
nelsen, Presidente da CERPLA
NA com sede em' Canoinhas 80

,

tomar conhecimento de um pro
nunciamento na Câmara de Vf-:
readores de Itaiópolis veiculado
no Jornal Correio do Povo de
Porto Alegre, através de seu

correspondente em Mafra. Es
clareceu o Sr. Cornelsen, que o

papel que a ERUSC desempe
nha é o de instalar as redes de
energia na Região sob contrato
com a CERPLANA. Após a

operação de instalação e a rede
energizada, a ERUSC recebe o

pagamento que lhe é devido
pela Cooperativa, cessando nes

te ponto qualquer vínculo en

tre as duas partes. A Cooperá
tiva passa a executar os traba
lhos. de manutenção e adminis
tração das redes energizadas,
atendendo prontamente em

qualquer município que solici ..

tar para solução de qualquer
problema com as redes.

Mafra, Papanduva e Mo'nte
Castelo a CERPLANA dentro

, '

de seu projeto inicial, instalará
em cada Município associado da

Cooperativa, um posto de aten
dimento apto para resolver

qualquer problema que venha a

ocorrer.' E.a instalação da CER
PLANA em Canoinhas absolu
tamente não implica em prejuí
zo dos consumidores dos outros

municípios, mesmo que venha a

quintuplicar seu número. E fi
nalizou dizendo que o Prefeito
de Mafra, Sr. Plácido Gaissler
faz parte dó Conselho Fiscal
da. CERPLANA e está. inteirado
dos fatos, e passa a conhecer
mais de perto o que é a Coope ..

rativa e o trabalho qUe vem

exercendo em todos os municí
pios do Planalto Norte, já que
a partir da próxima semana

passa a ser o seu novo V ice
Presidente.

'Lembra ainda o Sr. Cor
nelsen, que a ERUSC mantém
um almoxarifado no Município
de Três Barras, mas contende
apenas o material a ser usado

pela mesma nas instalações de
redes em todo o Planalto Norte,
não havendo qualquer prece
dência as informações de que a

Sede da ERUSC está instalada
neste ponto do Planalto. E frí
zou, "agora que já existem li
nhas energizadas em Itaiópolis,

Deputado
Cumprindo programação

oficial, está hoje em Canoinhas
o Deputado Egídio Martorano
Neto, recentemente empossado

,

como Secretário do Bem Estar
Social do Estado de Santa Ca
tarina, cujo órgão foi criado no

mlCIO do governo de Jorge
Bornhausen.

Ele veio acompanhado de
seus ássessores e suas respecti-·

Egidio hoje em Canoinhas
pirita Lar de Jesus. As I 2h
30min., almoço no Clube de
Bolão Fantasma.

vas esposas, e segue.m a seguin
te programação: às 9 horas visi
ta à Associação de Pais e Ami ..

gos dos Excepcionais (APAE).
As 10 horas, visita ao Centro

Comunitário' da COHAB. no

Bairro Industrial número]. As

11 horas, visita ao Asilo Dr.

Rolando
.

Malucelli. As 11h

30min., visita à Associação Es-

O Governador Jorge Kon
der Bornhausen decidiu como

primeira medida, dispensar
atenção especial ao ocupante,
em caráter efetivo, de cargo de

professor I e II e de professor
licenciado I e II, que esteja re

gendo classe e efetivamente
ministrando aulas.

O Governador lembra que
c projeto de lei permite que se

promova, no interesse da me

lhoria
.
da qualidade do ensino,

o retorno daqueles que se

acham afastados dessa ativida
de. Para sua aplicação imediata,

. Professor s receberam
com entusiasmo a notícia
de 00·/. de gratificação

o projeto "Pó-de-Giz" chega à
Assembléia com prazo de 30
dias para suá apreciação e deci
são dos deputados.

Segundo declarações da

Supervisora 08, Sra. Jucy Se

leme, as professoras 'de Canoi
nhas e municípios vizinhos, re
ceberam com entusiamo o. au

mento concedido pelo Governo,
apenas ficando algumas dúvi
das em certos pontos e determi
nados casos. Divulgamos na úl
tima página a tabela distribuída
à 'imprensa, para melhor escla
recimento aos interessados.

Superintendente
do Brasil em Santa

\

Somente às 14 horas, o Se. . Eoi divulgada na quinta-
cretário Martorano, segue (J,

\ feira a lista dos 22 Superinten
programa traçado, visitando o dentes do Banco do Brasil nos

município de Três Barras, ini-
ciando pelo Bairro São Cristó-
vão, .retornando em seguida a·

Capital do Estado.

Catarina
Estados.

Para Santa Catarina, foi
nomeado o Sr. Dulce Carneiro,
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CONE·ECÇÃO CICLÓPICA, DE LIGAÇÃO DE AGUA PLU ..

VIAL AO ,ARROIO MONJOLO ,(RUA JOSÉ BOITEUX) À
RUA CEL. ALBUQUERQUE NUMA EXTENSÃO

\

DE 130 METROS.

Mais 11 ruas

iluminação
receberão
púbrca

Com a participação de CrS
59.976,07 da Prefeitura Munici ..

pal de Canoinhas, as Centrais
.

Elétricas de Sta. Catarina aten
dem pedido do Prefeito Theré
zio de Carvalho e usuários, ao

determinar para os próximos
dias o início dos trabalhos de

iluminação' de mais 11 ruas de
nossa cidade .

Serão beneficiados os mo

radores das ruas, Adolfo Schick,

Florentino A. Vieira, Frei Me
nandro Kamps, Paraguai, Pau
la Pereira, Mário Maycr, Licí
nio A. Cornelsen, Otávio
B.auen, Otávio Correia, Jacob
Fuck e Emílio Wendt.

SECRETARIA DA AGRICULTURA PROMOVE CU RSO
DE BATATA SEMENTE EM, CANOINHAS

A Secretaria de Agricultu-
,ra e Abastecimento de Santa
Catarina e o Ministério da

Agricultura em promoção con- I

junta, realizam em Canoinhas
no período de 27 a 29 de março,
Um Curso de Batata' Semente
Certificada para produtores.

.

O Curso terá lugar na Se-

etc da EMBRAPA e será minis
trado por engenheiros agrôno
mos daquela empresa, . com a

participação de 25 estudantes de

Agronom,ia da Faculdade Esta

dual de Agronomia de Floria

nópolis. Virão. acompanhados
de Diretores e professores da

Faculdade, permanecendo aqui
durante o período de duracão
deste curso.

- "

Os produtores interessados
. ,

aeverão fazer suas inscrições no

Escritório da Secretaria da
Agricultura na Rua Paula Pe
reira, n.? 1.571 em Canoinhas .

COPA
amanhã
diante

Industrial
,

.

último jogo da
Ipiranga

cumpre
tabela
Oitão

.NORTE:

do
O público desportista da

capital do mate que acompanhaI
Os jogos do Industrial nesta Co..

pa Norte, está em grande espec
tativa com a realização das
partidas amanhã entre Operá
río de Mafra e Bandeirantes de
São Bento e C. A. Industrial e

Ipiranga de Rio Negrinho.

Nosso representante pode ..

rá ser um dos finalistas do cer

tame, no caso do Operário per-
der para o Bandeirantes e se as

segurar a vitória em casa dian

te do Ipiranga amanhã no Di

tão. A equipe do Bandeirante

vem motivada e com força to-

CORPO DE BOMBEIROS

Há tempos o Prefeito 'I'he
rézio ciente da necessidade ur

gente da criação de uma Uni
dade de Bombeiros para Canoi
nhas, vem reivindicando junto
ao Governo do Estado providên
das neste sentido. Na terca
feir� últim.a, o Secretário Jdc
Segurança e Informações, Ary
Oliveira, enviou ofício ao Pre
feito dando contas aos seus es-

no
tal para enfrentar o Operário,
motivada 'pela possibilidade de
classificação, e diante do des-

falque do Operário que jogará
sem o artilheiro Zé Luiz lesio-,

nado no último encontro com o

Ipiranga quando empatou em 1

gol. (última página)
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forças para a solução do pro-
blema.

J_

"Senhor Prefeito, em aten

ção ao telegrama de Vsa- Exa.,
que solicita uma unidade de
Bombeiros para essa cidade,
informo da impossibilidade de
atendimento no momento, de
vida a falta de meios e face à
prioridade estabelecida para a

criação das Seções de Combate
a Incêndios". (3.a página)
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Basilio Humeohuk Comércio
de Veículos Ltda.

Revendedor FORD I
1978

I
1948 30 ANOS

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

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

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Caminhão F-600 diesel - 1974 e] motor Mercedes
Corcel II - branco - 1978
Maverick 1976 - Azul,
Corcel coupê luxo - verde - 1977
F-75 - 4x4 - azul - 1975

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
Veículos inteiramente, revisados, de boa procedência, aos

melhores preços da região.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024 I-
M+__.......__--.....-.-.....--��am.........BR••.a......._ _.__ � _ ••� ..EW?NI'IIr -=V.' .. -

No Departamento de Veículos Usados de Miguel
Procopiak ,<omérciO de Veículos Ltda, você

encontrará para, pronta entrega:
�atca �o

3 Pick Up Willys .. .. .. 1974
1 Pick Up 'Willys,.. .. .. 1976
2 Rural.. .. .. .. .. .. 1975
1 Pick Up Chevrolet - 4 cilindros .. 197��
1 Variant ..... ' 1971l
1 Opala Coupê .. .. .. .. 197:)

MIGUEL PRO(OPIAI( COM. DE VEí<UlOS LTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A .

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

. Registrada no CRECI sob n.? 204

ti SIf'óL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA VENDA

A PREÇO DE OCASIÃO:

Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivá
vel com máquina, em Caita, perto de São Mateus do Sul.

Um imóvel urbano à rua Major Vieira com terreno de
1200 m2 sendo 30 metros de frente no asfalto, com urna
casa de madeira c/lIO m2 .

1 terreno urbano corn 436 m2, localizado à esq CeI. Albu
querque com a Eugênio de Souza.
L terreno urbano com 400 m2, localizado à esq, Paula Pe
reira com a Eugênio de Souza.

T:ETh:I AINDA PA_RA VENDA:

Uma Pick-Un Ford F-�'5 ano 1076 trar'âo durl a .� .1 _

EXECUTA AINDA O SERVIÇO E

VENDA DE LOTEAMENTOS.
Procure a SIoóL à rua Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22:0039

Lãs PINGOUIN
•

,

asa r I a
"t

.

.

Rua Paula Pereira, 648
Praça Lauro Müller, 540

-,
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* o Grande homem:
Mantém o seu modo de pensar independente da "

opinião pública.
É tranqüilo, calmo, paciente, não grita nem se
desespera. '

Pensa com clareza, fala com inteligência vive com
simplicidade.

'

É do futuro e não do passado.
-. Nõo despreza nenhum ser humano.

Não anda a cata de aplausos, [omois se ofende.
Possui sempre mais do que julga merecer.
Está sempre disposto a aprender, mesmo das
crianças.
O que você possui: dinheiro, ou posição social,nada significa para ele. Só importa o que você Ó.
Respeita somente a verdade.
Tem mente de homem e o coração, de menino.
Conhece a si mesmo, tal qual é, e conhece à Deus.

* Completou idade nova dia 16 deste a Sra. Astrid es

posa do Sr. Ari Wiese. Queremos deixar aqui nos
sos mais sinceros votos de felicidades.

-

* Joyce recebendo os cumprimentos dia 17 por mais
um niver. À você qorotc que é motivo de alegric
entre nós tudo de bom.

* E hoje vamos todos morccr presença no Clube Cc
noinhense no embalo de mais uma gostosa discoth�
que que promete muito.

* Queremos pedir desculpas à srta. Regina Mirandú
pel<;> lapso ocorrido na semana retrasada. Esperamos
,que isto não seja motivo de ressentimentos para nós
e muito menos para você, que sempre nos agradoumuito com a sua presença.

* Nico (Lurdinha) Tormena muito' felizes com a cheqoda do baby. Aos papais parabéns.
* Maria Clara moreninha que é alvo de muitos olha

res, mas o que realmente importa é aquele fofo loi
rinho.

* Domingo retrasado muitos marcaram presença erl
Paula Pereira para assistir ao Torneio de Pesca, ')

que divertiu a todos que lá estavam; e aos vencedo
res os nossos parabéns.

* Junior F., não adianta perseguir algo q\ue já não

• II • Responsabilidade: 1. e C •

existe mais. Olhe para a sua volta, e você logo ve

rá uma menininha que tá tri-gamada. Vai nessa.

* Sóbodo p.p. Bibo, Neto, Pedro, Zico, deram um to

que em Cu rito, deixando muito alegres as garotas
Joyce, Juceres., Soraia 61 Soli.

-

* Porzinho mais recente no. city e sem dúvida muito

simpático, é Sllvono, e Régis. E ela não esconde sua

alegria, e ele não esconde sua paixão. É isso aí.

* Tem um certo Fiat azul mcrinho. que anda cotlvondo
o coração de muitas menininhas. Chequem mais pois
há muitas garotas querendo encomendar o seu cai
xão.

* Shiminho desfilando de 'Dcdqe zerinho. Eta pobrezo.
* E os garotões resolveram fazer; um churrasco poro
unir e' descontrair a turma, sem deixar o truco de 10-
dó é claro.

-

* Markiv dando um toque todo especial na Mat-Cap.
É isso aí Kivão.

* Nilton, Altamiro e Luís dando um 'chego aqui no te.!"
rinha sábado p.p. Muitas minas contentes com isso.

* Nato anda muito distraído ultimamente. Ainda cos
tuma-se cumprimentar os amigos. Mas tudo bem.

* Amores antigos sempre voltam, prova disso é Thel.
ma e Beto.

* Arlete garota simpática que alegra a todos. Continue
assim.

* Alfeu moreninho fofo que está sempre entre nós.
Muitas garotas de olho.

-;'_' Milena e Crisfina passando o final de semana em

Floripa. Mas prometem que a Páscoa é aqui entre
nós.

* Stella U. com a cabeça que é só Nardo. Não'é
para menos pois ele é uma graça.

* Suli de olho num certo moreninho de olhos verdes
de Cu rito .' Travolta hein?

* Muitos garotos aprontando mil lances em Cu rito . t
o tal negócio.

* l/Se quiseres ser umc estrelo é preciso que te dispo
nhas a viajar eternamente ... 1/

______________�-==-
m =

�__m M--== ___

Tchau!

Registro Civl I
NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil do

1.-° Distrito de Canoinhas, Santa Catarina roz saber
.que pretendem coser-ser

DECIO LUIZ SELEME WIESE e CLlO MAURA BO
JARSKI, ambos solteiros, nascidos, domiciliados e resi
dentes nesta cidade. Ele, técnico mecânico, ncscido em
13 de dezembro de 1956, filho de Dcrcy Wiese e Nor-

',ma Seleme Wiese. Ela,' secretária, nascida em' 7' de
junho de 1956,. filha de Francisco Timotheo Bojcrski e

Leonor de Paula Bojarski.
EDINÔR ERNESTO TODT e ANA' LUCIA LEAL Dr:

BARROS, ambos solteiros. Ele marceneiro, nascido em
. Marcílio Dias, deste Município, em 16 de abril de 1957,
residente em Marcílio Dias, filho de Leonardo Ernesto
Todt e Hilda Laube Todt. Ela, cio lar, nascida em Cc.
raguatá, deste Mun icípio em 21 de setembro de 1962,
residente em Caraguatá, deste Município. filha de Jo
sé Leal de Berros e MOíia Kohler de Barros.

SILVIO SCHROEDER e ROSINHA PEREIRA DE
ALMEIDA, ornbos solteiros, dorriiciliaclos e residentes
nesta' cidade. Ele, operário, nascido em Rio Claro,
Município de Major Vieira, em 26 de outubro de i 95ó,
filho de Adolfo Schroeder Sobrinho e Erice Vveiner
Schroeder . Ela, operária, nascido em Paciência dos
Neves, deste Município, em 2 de novembro de 1956,
filho de Pedro Pcreiro de 1\lmeicla e Maria de Barros
Almeida.

LUIS CARLOS ALVES DOS ANJOS e MATILDE
BUENO, ambos solteiros, domiciliados e residentes ne:::·

ta cidade. Ele, operário, nascido em Marcílió Dics.
ceste Mun icípio, em 24 de outubro de 1960, filho d�
José Alves dos Anjos e Nazira Alves dos 'Anjos. Ela,
do lar, nascida em Pinheiros, deste Município em 19 ele
janeiro de 1955, filha' de Eurides Bueno e Maria de
Anhcio .

OLlVIO VIEIRA DE MORAES e ELIAN'E MARli:..
I<OMOCHENA, ambos solteiros. Ele, motoristo, nascido
em Palmital, deste Município em 26 de julho de 1953,
residente em Salseiro, deste Município, filho de Fran
cisco Vieira de Moroes e Maria do Luz Soares Vieiro.
Ela, cio lar, nascida em Canoinhas. em 6 de [ulho ele

- EDIT,AIS

Colabore com a

CIDADE J_.IMPA

1960, residente em Água Verde, desta cidade, filho do
-Pedro Olavio Kornocheno e Luiza Gapski Komochena.

E, para que chegue ao conhecimento de 3.u5,
mandei publicar o presente Edital. Apresentaram 05

documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180 Se'
,alguém tiver conhecimento de algum impedimento le-
gai, oponha-o na forma da lei.

.

Canoinhas, 21 de março de 1979.

Nereida C. Côrte
Oficia I do Reg Civil - Cpr- 222.315.879-04

JACIRA. EMllIA PAUL CORREA, Tabeliã e Oficial
do Registro Civil do Distrito de Pinheiros, Comarca de'
Conoinhos, Estado de Santa Catarina, faz saber qu·:;
pretendem casar:

ANTONIO LUIZ VISNIEVSKI e ALSENI TEREZi ..
NHA ALVES. Ele, ncturcl de Canoinhas, deste Municí
rio, nascido em 29 de agosto de 1955, operário, sol
teiro, domicil iodo em Vocc Branca, deste Município, fi
lho de Emilio Vicznevski e Terezinha Optz Vicznevski
fia, notural de Tirnbozinho, de�te Distrito, nascicla em
19 de junho de 1958, do ler, solteira, domiciliado em
Vaca Bronca, filha de Antonio Alves e Antonio Preto
Alves.

NESTOR DEME,TRIO e MARli\ ARBIGAUS. Ele,
noturcl de Irineópolis deste 'Estado, noscido em 17 de
setembro de 1929, cqricultor. solteiro, domiciliado em

Tamanduá, deste Distrito, filho de Froncisco Manoel
Demétrio e Mmio Noemia Arbigaus. Eld, ncturol dê
Campo dos. Pontes, deste Distrito, nascida em 10 de
agosto de 1933, do lar, solteiro, domiciliado em Ta
manduá, filhq de Mmia da Conceição Arbigous. <,

Se alguém souber de algum impedimento; oponha-o na Formo da lei.

Pinheiros. .20 de morço de 1979.

Silvete Darci Paul, - Escrevente Juramentado

Limpeza .da
PO\70

Cidade
EDlJCADO

24-03-79 -"

N.o 1513
Ano XXXII
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Indústria de Madeiras Zaoiolo S. 4.
C. G. C .IVI. F. N.o 83.187.2,94/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

São convidados os senhores acionistas desta' Sociedade.
para se reunirem em Assembléia Geral Ordinár ia no dia 30 dl'�abril de 1979, às 10:30 horas, na sede social, sita no Bairro Agua\,7 erde, Canoinhas, Santa Catarina, para deliberarem sobre a se.tfLlin te ordem do dia:
] .0) Aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Geral e De

monstração da Conta Lucros e Perdas relativos ao exerci-. ' .

CIO encerrado em, 31 de dezembro de 1978;
2.°) Outros assuntos de interesse social.

'

, �V�SO: Co.mJUnica�os que acham-se a disposição dos
. senhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere
I) artigo 133, da Lei n.? 6404/76.

Canoinhas, 22 de março de 1979.
ALTAVIR ZANIOLO - Diretor

,�-----,�'�'-----------------------------------------'__.----------

Mi*I'

SALARIOS
Também esta semana o

Prefeito Therézio, enviou à Câ
mara, projeto de lei conceden ..

do 40% de aumento ao salário
dos funcionários da Prefeitura,
o que agradou a todo o pessoal
sobremaneira, mostrando-se sa

tisfeito com a medida.

TAXA DE ILUMINACÃO
_,.

Por iniciativa do Prefeito,
foi aprovada pela Câmara dr;
Vereadores, a resolução de que
a Taxa de Iluminacão Pública
, j

somente será paga pelos usuá-
Tios que na realidade estiverem
usufruindo deste benefício.' A�,
ruas que não são beneficiadas
com a iluminação, estão sendo
relacionadas' através de levan
tamento executado pela Prefei
tura, com a finalidade da CE
LESC suprimir a referida taxa
nos talões de luz.

Acontecendo

ANISTIA

Foi sancionada a lei de ori
gem do .executivo, que concede
anistia por 60 dias aos contri
buintes inscritos que estiverem
em dívida ativa até o exercício
de 1978 com a Prefeitura Muni
cipal de Canoinhas.

ISENÇÃO DE

IMPOSTOS
O Planalto Hotel, ernpre

endimento de grande vulto c

que trará grandes 'benefícios a

Canoinhas como estabelecimen
to de primeira classe,' recebeu
inteiro apoio da Prefeitura.
Esta semana o chefe do exe
cutivo sancionou a lei que con
cede incentivo, recaindo sobre ()

Imposto de Serviços pelo perío
do, de cinco anos, ao Hotel PIa ..

nalto .

EDUCAÇÃO
O' Prefeito Benedito Theró

zio de Carvalho Netto, demons
trando ser o mais dinâmico dos
Prefeitos de Canoinhas nos últi-

TERRENO - VENDE-SE ou TROCA-SE'
.'

LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES' DAS ANTENAS
POUCA DISTANCIA DO ASFALTO, CONr 600 M2 DE
ÁREA, COM 15 Nr. DE FRENTE PARA A RUA ARGENTI
HA. ACEITA-SE TROCA POR TERRENO RURAL BEM

, LOCALIZADO.

DElVIAIS INFORIVIAÇÕES PELO TELEFONE
22-056· COM SR. MOACIR.

.

'!.
__-___ 3x_-. ....._�-----,------- ,-----------

I'

• I\. I

InamlCa
mos anos, está' atento às neces

sidades prioritárias- de seus mu

nícipes. Esta semana percorreu
parte do município, inspecio
nando os serviços da Prefeitu
ra,' passando pela Escola Isola
da do Tomazi .que ora passa por
completa reforma, dirigindo-se
a seguir por Pinheiros, para ve

rificar o local onde será insta
lado o Posto de' Saúde em Con
vênio com o Governo do Estado.
Esteve depois à Colônia Ouro
Verde verificando o andamen
to dos trabalhos de reforma de.

, Escola Estadual daquela locali
dade que conta com a ajuda da
Prefeitura e do Estado.

No domingo que passou,
participou de uma reunião com
os pais dos alunos na Escola
Isolada Municipal de Capão do
Erval, quando fazia-se acompa
nhar da Coordenadora e Super
visoras de ensino e o Secretá
rIO Hugo Peixoto.

Por intermédio de um te
lefonema da Secretaria de Edu
cação do Estado, o Prefeito e a
Comissão da Escola de Bela
Vista do Toldo, foram informa
dos que o parecer para a trans
formação das Escolas Reunidas
daquela localidade para Escola
Básica com a implantação das
1 a 8 a' r. r

f
r

I' N':.. e . senes, e avorave. a

terça-feira que passou, foi sub ..

metido a discussão e aprovação
pelo ConseJho Estadual de Edu
caça0.

MENSAGEM DO
PREFEITO

"Sej am bons cidadãos de
monstrando nosso amor à Ca ..

noinhas. Ajudemo-nos uns aos

outros, pois só com amor e com

preensão se constrói e chegare.
mos com êxito ao final de nos
sa administração conseguindo
realizar .todos nossos objetivos" .

, 1

3 x
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otícias de P PA DUVA
-:- ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA -:-

"MOBRALIl INAUGURA POSTO CULTURAL

E FAZ ENTREGA DE 63 DIPLOMAS'

Dia lOdo corrente o Movimento Brasileiro de
Alfabetização - "MOBRAL", em solenidade especial,
inaugurou o Posto Culturál de Papanduva, localizado
no prédio da Sra. Alzira Sidorak. A cerimônia teve
início às 15 hs. Na oportunidade o Presidente da en

tidade federal, na pessoa deste colunistc, convidou o

sr. Agostinho Schreiner, MD gerente do BESC, para
descerrar a fita simbólica, dando assim por inaugure
do o mencionado Posto Cultural. Em seguida. os convi
dados presentes se dirigiram para os salões da. Socie
dade Hípica R. E. Papanduvense que se encontravam

carinhosamente ornamentados por um grupo de se

nhoritas de nossa sociedade e repletos de alunos aguar
donde a tão cobiçada entrega do diploma, dos seguin
tes cursos: Pronto Socorro de Emergência e Curso de
Balconista. A Coordenadora Local, Sra. Rosi Carvalho,
dando início as solenidades convidou a Comissão Mu
nicipal do MOBRAL para tomar assento a mesa,
convidando também o Sr. Aqostinho Schreiner e Sgt.o
da PM, Jamir Carvalho - ex-Presidente do Mobral. Em
seguida, a sra. Rosi Carvalho passou a palavra poro o

Presidente, que em poucas palavras enalteceu o signi
ficado daquela solenidade, frisando que depois de mui
ta luta e força de vontade aqueles 63 jovens jó se en

contravam em condições de ehfrenta: uma vida me

lhor porque o diploma recebido tem sua validade em

todo o território nacional. Na seqüêncíc, usou da pa
lavra o Sgt.o Jamir Ccrvclho.. pormenorizando o va

lor 'daquele diploma para o seu portador. Realmente
um fato de real vclor . Um agradecimento especial da
Comissão às firmas indústria e comércio, q�ue brinda
ram os refrigerantes para o coquetel oferecido a todos
os presentes. ENCAMiNHE UM ANALFABETO AO MO
BRAL, VOCÊ TAMBÉM É RESPONSÁVEL.

ESTRADA DONA FRANCISCA INAUGURADA

Dia 08 do corrente foi solenemente feito a en

trega do trecho Campo Alegre-Pirabeiraba, da Rodo
via SC/BR-280.# O ato contou com á presença do Exmo
Sr. Secretário dos Transportes ,e Obras, Comandante
Nicolau Fernando Malburg e foi presidido pelo Exce
lentíssimo Sr. Governador do Estado, Dr. Antonio Car
los K.onder Reis. Foi realmente um ocontecimento que
marcará época na vida administrativa do ilustre filho
de Santa Catarina, que num esforço hercúleo superou
todos os obstáculos, rasgando a Serra do Mar (antes
intocóvel) transformando em uma avenida com uma

paisagem pitoresca e panorâmica r que é o cartão de
visitas da Engenharia Rodoviária Cctorinense .

.

Obro
esperada há muito pelas comunidades do Norte Cote
rinense foi a mesma, a}utorizada em solenidade públi
ca na cidade de São Bento do Sul quando Konder
Reis, lançava a Operação Norte em março de 1976, e

hoje, superadas as dificuldades, sua Excelência inou
qurou importante trecho, cumprindo mais uma vez a

missão de que GOVERNAR É ENCURTAR DiSTÂNCiAS.

RECEITA ORIENTA SOBRE

DECLARAÇÃO DO IR

�RAZOS. O contribuinte do imposto de renda -

pessoa física - que tiver imposto a pagar ou a restituir,
tem o prazo até o dia 6 de abril próximo para provi
denciar a entrega da declaração de rendimentos des
te ano, ano-base de 1978, num estabelecimento ban
cário recebedor. No dia 11 de maio termina o prazo
poro o cumprimento dessa exigência, por parte dos
contribuintes que estão isentos do pagamento do im

posto. (G. P.) .

DE BRILHOS E DE CUSPIDAS ...
,

Vocês conhecem aquela fábula do sapo e o pi
rilampo? Pra quem não conhece, e'u conto num minu

to. 'Certa vez, um sapo, ao ver um _ pirilampo a bri
lhar, cuspiu-lhe"; "Porque me cospes? pergunta o piri
lampo". "O sapo respondeu-lhe num regougo: Porque
brilhas" ... E vocês sabem que se adaptarmos essa fó
bula para os tempos modernos, ela fica superrnoder
na? Basta começar a brilhar que a saparada toda co

meça a cuspir. D� leve ...

TELEFONES EM DDD ATIVADOS

Dia 14 do corrente com invulgar alegria e so

bre o ribombar de fogos e rojões, exatamente às 12,00
hs., foi pela comunidade festejado a ativação dos tele
fones com discagem DDD (Discagem Direta a Distância).
Felizme'nte depois de troncos e barrancos a realidade
sorriu para Papanduva. Esta coluna que batalhou sem

esmorecimento para a instalação dos telefones hoje se

torna realidade. Um agradecimento àqueles que no ono

nimato, nôo mediram esforços para que se tornasse

realidade o tão esperado sonho de todos os papandu
venses. No próximo número daremos melhores deto
lhes sobre o auspicioso acontecimento.

PASSARELA DA SOC!EDADE

. Dia 28 do corrente niver da garota NALÜ, filhe
deste colunista." Suas coleguinhas levarão os votos e

cumprimentos de felicidades a Nalú na sua festiva
data.

Dia 29 completando mais um feliz aniversário a

Sra. TEREZiNHA, esposa- do Sr. Carlos Greffin, res. em

Canoinhas. Cumprimentos pontificando para a aniver

sariante.
,

Dia 30 do fluente estará festejando niver a Srta.

MARiSTELA, filha do casal Miguel (Elza) Mathioski, elo
.

func. do BESC. A jovem-guarda em oprontos para ()

surpresa festiva.

Na mesma data niver do garotão LUIZ CARLOS,
filho do casal, sr. Aristidio (Leonor) Gruber.· Muita ale

gria para o Luizinho no dia festivo, que reunirá seus

amiguinhos para O come e bebes ..
Ainda na mesma data aniversariando a qorori

nha ELIANA, filh'a do casal Mig,uel (Elza) Mathioski, ele
nosso prezado assinante. Muita alegria para seus pro
genitOres e da Eliane.

UM POR SEMANA·

Qualquer um pode se irritar, isso é fácil; mas

irritar-se com á pessoa certa no grau exato, na horu

precisa e por motivo iusto,.. isso já não é tão fácil.
»; .stóteles) .

.

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores Exclusivos

Completa dos Motores

ferro e uma variadíssima secção

equipe de 'profissionais compe

para sua colocação.

'.

"

INDÚSTRIA -

Esquadrias
de

de

vidros, com

tentes

II

EXPORTAÇAO

da Linha

«WEG»

"�o Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO nA VITóRIA - PR.

,

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldeDlar Knüppel
Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina

,

24 de Enarço de 1979

, , ,
• • •

Você gosta de estar 's8mp�e
[Então procure a

na moda?

B,RUXIN DA 10 D I S
1)1
J
UMA LOJA DA Organiza�ões Nivaldo

ESPERAMOS voes:

Rua Paula Pereira n.? -898

Burgardt

•• I··I •• I ••••• '.n··I·R •••••• ,I •••••••••••••�"." •••••• ', ••••• , •••••• ",.

C I M E N T' E L A '

Seà problema é cerCiS ou alambrados?
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,
�88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN

TELA) EM MARCíLIO DIAS.

- -

PABRICAMOS TELAS 'DE ARAME SOB MEDIDA, MON
TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS.

111 •• &11 •• 10.111* •••••• 1 •••• 111 ••••••••• 1 ••••••••••••• í •••••• a ••••••• ii�

,

F O,TO CO·p I A S�

o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado 'no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
tícada FOTOCO\PIADORA em operação no Brasil, a SECRE- .

TARY II.
Faz cópias simples e dupla face de qualquer "tamanho

de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

'ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

=
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BAILE DOS CALOUROS

o Diretório Acadêmico da FUNPLOC, que
tem como Presidente, o Sr. José Bonifácio, está pre
parando o que será o Baile dos Calouros/79. Posso
adiantar que será uma bela noitada em data a ser

definida para o mês, de maio, com a provável presen
ça :lo grupo Aquarius Band, um dos conjuntos de me

lhor repertório no sul do país.

HOMENAGEM AO DIRETOR

Na .coluna de hoje, antecipo os parabéns para
o Diretor da Funploc, Erasto de Maio que na segun
da-feira inaugura idade nova. Dr. Erasto, exerce

também a função de Chefe de Expediente da Prefei-
" tura Municipal e recebe homenagens dos colegas de
trabalho e alunos através da coluna.

GAR.DENIA

I,
_-

.. -- .. .,
�,.'.

ues

ALTO ESTILO EM MODA

EXCLUSIVA.
,

Camisetas, ,Camisas e Calças Jeans.
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

'-

B
A

L

NASCEU ROBERTA

Muito feliz está a família Ribeiro 'com o. nasci
mento no dia 19 em Joinville de uina linda menina
que receberá no batismo o nome de Roberta. Ela é
filha do casal 'Amilcar e Rosangela Ribeiro da Silva,
que estão de parabéns e recebem as homenagens via
coluna.

,

NIVEIRS NA AGENDA

Inauguraram idade nova no dia 22, Paulo
e Pedro Seleme, filhos do casal Rimon e Ber
nadete Seleme; Soraya Togani, filha do casal
Moryoshy e Dalia Togani; Benedito Therézio
de Carvalho, filho do casal Benedito Therézio
'e Lia d� Carvalho. No dia 24, a Sra. Selma Cou
tinho Pieczarka, esposa do Sr. Clementino Piec
zarka, recebeu homenagens por mais um ano

de vida. Da coluna, os parabéns aos aniversa
riantes.

A

I
E

L

(J

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

Eletrônica V ideo-Som
,CONSERTOS EM GERAL DE APARELHOS
DE IMAGEM E SOM. POSTOS AUTORIZA·
DOS "SEMP-TOSHIBA" - "SHARP" E "CCE"
FONE: 22-0040 - Rua, CeI. Albuquerque, 702

",E

I()
" E! A

Na foto, o internacionalmente conhecido Gru
po Musical, DEMôNIOS DA GAROA, que estará,
abrilhantando o' Baile de Aleluia no dia 14 de abril
no Clube Concórdia de Porto União. A nova Direto-

ria daquele conceituado Clube, é das mais ativas e
não vacilou em contratar o Grupo junto ao bem Ian
çado empresário Avelar Arnor in, detentor por dois
anos do título de Empresário do ano.

"...� 'C •

ZECA ANIVERSARIOU

Uma homenagem. do círculo
de amizades ao boy José Cle
mente Pieczarka que aniversa
riou no último dia 10. Ele co

memorou a data natalícia com a

patota e familiares em Floria
nópolis, onde está dando conti
nuidade aos seus estudos. Para
béns ao prezado "Zeca".

Chie-Chie Modas
Uma das lojas da��org�nização

NIVALDO BU.RGftRDT para bem servir.
/

, Praça Osval do de Oliveira

, ", MODA/DISCOrrHEQUE --------------------------------------------

Parabéns

,luiza

Será' no dia 14 de abril a sensacional promc
ção conjunta Clube Canoinhe:Q.se/Jakson/La Na Mo
dinha, que consiste em Desfile de Modas e Concurso
Discotheque , As inscrições para o concurso I de dan

ça podem ser feitas na secretaria do Clube ou com

Jakson (foto). Sem dúvida urr» excelente prograrr:a
para o sábado de aleluia, com méritos à nova Direto
r ia do Magestoso que inicia sua gestão com dínamis
mo e receptividade.à agenda social de 'nossa cidade,

Neste fim de semana, circulando os parabéns à "jovem guarda" de nossa sociedade,Lu�za Lorena Mikus, que na terça-feira inau
gurou idade nova. "Lorena" também fez seu,

"debut" no Clube Canoinhense em setembro do
ano passado para o orgulho de seus .Ielizes pais,Ervino e Tereza Mikus. As felícitacôes à �anj ..
versariante via coluna.

J '

,

, 1
DRA.

\.

HELOiSA S. BERTONCINI Moda._
Este mês

o lin
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

Fone 22-0744 '

Consultório - Rua Felrpe Schmidt, 385
'_ '1.0 Andai' - Sala N," 03"

SENSACIONAL LIQUIDAÇÃO PARA
RENOVAÇÃO DE ESTOQUl:
Rua Felipe Schmidt, 392

Fone: 22-0682L/C
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re e "tu á Municipal' de Três Barras
LEI N.IO 478 DE 13 DE MARÇO

DE 1979
Autoriza o Executivo fir

mar convênio com a Fundação
"L B A" -

d. . . para expansao os prow
jetos Casulo no Municíplo, e dá
outras providências.

ODILON PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras Esta
do de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que
a Câmara Municipal decretou e
eu sanciono a' seguinte:
L E I :

Art. 1.0 - Fica o .Chef'e do
Poder Executivo autorizado a
firmar convênio com a FUnda
ção Legião Brasileira de Assis
tência "L.B.A." para renovação
e expansão dos Proj etos Casulo
no Município ..

Art. 2.° - Para atender
aos fins aludidos no artigo 1.0,
fica autorizada a abertura do
Crédito Especial no valor de
Cr$ 150.000,00 (cento e cin
quenta mil cruzeiros), por con
ta de anulações parciais de do
tações orçamentárias ou por
excesso de arrecadação, . desti
nadas à compra de Móveis, e
Utensílios Materiais de Consu
�o e de Limpeza e Alimenta
çao.

Art. 3'.° - Fica autorizada
também a contratação de pes
soaI conlO segue: '

04 � Cozinheiras me-
rendeiras (regime C.L.T.).

14 - Recreadoras - Fun
ção Gratificada

,
Cr$ 1.000,00

(hum mil cruzeiros), mensais
cada uma.

01 - Assistente - Função
gratificada - Cr$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos cruzei-
ros) mensais.

'

§ Único As despesas
d�correntes deste artigo corre-'
rao a conta da Dotação Orça-'mentária: '07 -, Saúde e Sanea
mento - 3111.01 _ (Pessoal)Vencimentos e Vantagens Fi
xas, podendo ser suplementada
quando necessário. .

Art. 4.° - Esta Lei entra
rá. em _

vigor na data de sua pu
b�lcaçao, revogadas as disposi ..
çoes em contrário.

A
Prefeitura Municipal de

Tres Barras rsci, 13.03.1979.
ODILON PAZDA
prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura
na data supra e será publicada
no Jornal "Correio do Norte".

PAULO ADÃO RRANK
'Diretor Administrativo

LEI N.o 479 DE 13 UE MAR'ÇO
DE 1979

a conta da Dotação Orçamentá
ria: .

01 - Gabinete do Prefeito
3110.00 - Pessoal
3111.01 - Vencimentos e

Vantagens fixas.

Art. 3.° - Esta Lei entrará
.

em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

Cria o cargo em comissão
de Assessor Jurídico, e dá ou
tras providências.

ODILON PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras Esta
do de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber q.ue
a Câmara Municipal decretou e
eu sanciono a seguinte:
L E I :

Art. 1.° - Fica criado no 'j

Quadro Comissionado da Pre
feitura Municipal, o cargo em
comissão de Assessor Jurídico
- Padrão PC. 105 com atribui
ção a ser deferida através de
ato baixado pelo Sr. Prefeito'
Municipal.

Art. 2.° - As despesas de
correntes do artigo 1.0 correrão

Prefeitura Municipal de
Três Barras (SC), 13.03.1979.

.

OD1LON PAZDA
Prefeito Municipal

Esta Lei. foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura
na data supra e esrá publicada
no Jornal "Correio 'do Norte".

PAULO ADÃO FRANK
Diretor Administrativo

4viso de Licitacão - Edital N.o 001/79
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS

LEVA AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE sÉ
ACHA ABERTA A "TOMADA 'DE PREÇOS - EDITAL N. o
001/79" PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATÓR DE ESTEIRAS DE
12.000 a 16.000 KG DE PESO TOTAL, NOVO - FABRICAÇÃO
NACIONAL - EQUIPADO COM MOTOR DIESEL DE 120 A 15(l
HP., LÂMINA FRONTAL ANGULÁVEL, E SERVO TRANSMIS-
SÃO. )

,

'

. .
,

AS "PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO" SERÃO RE
CEBIDAS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
ATÉ AS 11,00 HORAS' DO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE
ANO. CÓPIAS DO EDITAL E MAIORES ESCLARECIMENTOS
PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MU
NICIPAL.

TRÊS BARRAS(SC), 13 DE MARÇO DE 1979.

PAULO A. FRANK _' DIRETOR ADMINISTR.
ODILON PAZDA - PREFEITO MUNICIPAL

2 x

Aviso de ticjta�ão - Edital N.o 002/79
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS,

LEVA AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE SE
ACHA ABERTA A "TOMADA DE PREÇOS -, EDITAL N.()
002/79" PARA AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA SO- '

BRE PNEUS - TRAÇÃO NAS 4 RODAS, NOVA - FABRICA
çÃO NACIONAL - CHASSIS RÍGIDO OU ARTICULADO ,
EQUIPADA COM MOTOR DIESEL DE 100 A 140 HP., SISTEMA
SE'RVO TRANSMISSÃO E CONCHA COM CAPACIDADE DE
1,5 A 3,0 M/3.

'AS "PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO" SERAO
RECEBIDAS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
ATÉ AS 11,00 HORAS DO DIA 02 DE ABRIL DO CORRENTE
,ANO. CóPIAS DO EDITAL E MAIORES ESCLAJtECIMENTOS
PODERÃO SER OBTIDOS JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MU··
NICIPAL.

'

.
TRÊS BARRAS(SC), 13 DE MARÇO DE 1979.

PAULO A. FRANK - DIRETOR ADMINISTR.
ODILON PAZDA - PREFEITO MUNICIPAL
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-:-. Medimos, Cortamos Colocamos _._
•e

Material de

Construcão
,

Ltda.

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas leva ao conhecimento dos interessados que se acha
/ ,

aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 012/79, para "Aquisição de

Madeirame", com prazo de entrega até às 10 (dez) horas do dia 03

(três) de abril do corrente ano (03.04.79), no Gabinete do Vice
Prefeito Municipal. Cópia do referido Edital e maiores esclareci
mentos serão obtidos junto a referida Comissão.

Canoinhas, 20 de março de 1979.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
2 x

Frigorifico Vanoinhas S. A. - FRICAS'
CGCMF 83.188.110/0001-56

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO DEMEC-RCA-200-77/047
Convidamos os senhores acionistas; desta sociedade pa

ra a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo
dia 20 de abril de 1979, às 10,00 horas, na sede social da Empresa,
a Av. Senador Ivo de Aquino, 1330, nesta cidade de Canoinhas-SC.,
para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

J. ° - Aumento do Capital Social de Cr$ 22.300.000,00 para Cr$
28.351.000,00, mediante incorporação da reserva de Cor

, reção Monetária do Ativo Imobilizado;
2. ° - Autorização para o lançamento de 1.029.000 ações Ordiná

rias) no valor nominal de Cr$ 1,00 cada uma) com íntegra
lização em dinheiro e ou crédito em Cz'Correntes:

3. ° - Alteração do Art. 4.° dos Estatutos Sociais, em conseqüên
cia do Aumento de Capital Social.

NOTA: Ficam os atuais acionistas com o direito de preferência na

subscrição das ações mencionadas no item 2.° desta con

vocação, pelo prazo de 30 dias a contar da primeira publi
cação deste edital, e com percentual em relação as atuais
ações que' possuem.

'

Canoinhas, 01 de março de 1979.

ROMANO MASSIGNAN - Diretor Presidente
1 x

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canolnhls
Assemb'éla Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pele presente edital, ficam convocados os senhores as

sociados do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
CANOINHAS, em pleno gozo de seus direitos Sindicais, a se reu
nirem em Assembléia Geral Ordinária no próximo dia 9 de abril
de 197� às 7 horas, em primeira convocação, e caso não houver nú
mero legal de associados presentes será convocada uma segunda
Assembléia para duas horas após, isto é, para 9 horas no mesmo
local e dia, com qualquer número de associados presentes, a qual
será realizada na Rua Vidal Ramos n.? 566, para deliberarem o

seguinte:
ORDEM DO DIA

1 .0) Leitura do Relatório do Presidente do Sindicato, sobre as
ocorrências 'do exercício de 1978.

2 .0) Leitura, discussão. e votação para aprovação da, Prestação' de
\ contas do exercício de 1978, bem como o parecer exarado pe-
los membros' do Conselho Fiscal.

:� . 0) Ajuda de custo �

4.°) Diária de Diretores .

5.°) Gratificação de Diretores.
6.°) Assuntos diversos.

De acordo com os Estatutos Sociais, a aprovação será I

feita por escrutínio secreto.

Canoinhas, 06 de março de 1979 .

Edrnar Gonçalves Padilha -- Presidente
2 x

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

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -
Clínica dentária de senhoras e crianças.
� Especialização em Odontopediatria -

HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

DR, ZENO AMARAL FILHO
,- CIRURGIAO DENTISTA -

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Lions Clube
de Canoinhas

FundacãtJ Educacional de Sla.. Cal.

COlégio Agrícola
« Vidal Ramos»

Siedieato da Ind. do Mate, no 'Estado de Sta. Catarina
Eleições Sindicais

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Rua G� rlio Vargas, 639, 1.0 andar - salas, 1, 2 e 3 - Canoinhas-SC.

PELO PRESENTE EDITAL, FAÇO SABER QUE NO
DIA 3G DE JUNHO DE 1979, NO PERíODO DE 14 AS 16 HORAS,
NA SEDE DESTA ENTIDADE, SERÁ REALIZADA ELEIÇAO
PARA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E
D-ELEGADOS-REPRESENTANTES AO CONSELHO FEDERA· ..

çÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
A QUE ESTÁ FILIADA ESTA ENTIDADE, BEM COMO DE SU
PLENTES, FICANPO ABERTO O PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS
PARA O REGISTRO DE CHAPAS, QUE CONCORRERA A CON
TAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO RESUMIDO DES ..

TE EDITAL, NOS TERMOS DO ART. 17 DA PORTARIA N. o

3.43'ct, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1974. O REQUERIMENTO
ACOMPANHADO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS
PARA O REGISTRO SERÁ DIR�GIDO AO PRESIDENTE DA
ENTIDADE, PODENDO SER ASSINADO POR QUALQUER DOS
CANDIDATOS COMPONENTES DA CHAPA. A SECRETRIA
DA ]�NTIDADE FUNCIONARÁ, NO PERíODO DESTINADO AO
REGISTRO DE CHAPAS, NO HORAHIO DE 9 AS 15 HORAS,
ONDE SE ENCONTRARÁ A DISPOSIÇAO DOS INTERESSA
DOS PESSOA HABILITADA PARA O ATENDIMENTO, PRES ... ·

TAÇAO DE INFORlVIAçõES CONCERNENTES AO PROCESSO
ELEfTORAL, RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E FOR
NECIMENTO DO CORRESPONDENTE RECIBO. A IlVIPUGNA-
-ÇAO DE CANDIDATURAS DEVERA SER FEITA NO PRAZO
DE �, (CINCO) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA RELA
çÃO DALS CHAPAS REGISTRADAS.

CASO NÃO' SEJA OBTIDO QUORUM EM PRIMEIRA
CONVOCAÇÃO A ELEIÇÃO, EM SEGUNDA VOTAÇÃO, SERA
REALIZADA NO DIA 7 (SETE) DE JULHO E, NÃO CONSR
GUINDO O QUORUM NA SEGUNDA CONVOCAÇÃO, A ELEI
çÃO, EM TERCEIRA VOTAÇAO, SERÁ REALIZADA NO DIA
14: ('QUATORZE) DE JULHO DE 1979, EM CASO DE EMPATE
ENTRE CHAPAS MAIS VOTADAS REALIZAR-SE-Á NOVA
ELEIÇft O 15 DIAS AP6S.

'
.

,

'

AS ELEIÇõES SERÃO REALIZADAS DAS 15 AS 17

CANOINHAS, 12 DE MARÇO DE 1979.

JOÃO SELEME - PRESIDENTE
3x

Sin�icalij da Ind. do Mate, no Estado de StH. Catarina
Eleições Sindicais
A V I S- O

/

BLUMENAU À VISTA

Para a Convenção Distrital de Blumenau, diversos CC. LL. e�D.MM. se inscreveram, com o fito de levar o nome de nosso Clube,aquel.e evento e que por certo nos encherá os olhos o coração dea.legr�a, pela Festa que está sendo preparada, abrigando os conver

clonal� no� Foruns, Debates e demais programações que terão lugmnos tres dios que estaremos juntos, com todo o pessocl do Distrito,t se�pre bom revermos nossos amigos e conhecidos e a festa da con ..

vençoo, é o lugar comum do encontro e das novidades. Blumenau ...lá estaremos para prestigiar nosso clube e nossa gente.
'

CHÁ DAS DOMADORAS
A DM Bernadete Davet, foi a anfitreã das DD.MM. que no dia08 do corrente estiveram reunidos, em sua residência, sob a Presidên ..

cio da DM. Doraci C. Seleme. Bastante movimentada esteve a rel'nião do chá, onde se falou sobre a pcrticipoçóo da DM. 'no seio dofamília leonística. Parabéns as DD. MM. que muito tem feito em prólde nosso clube de Leões de Canoinhas.

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

_

Transcorreu no dia 08 do corrente o Dia Internacional da Mu-
lher, e por isso o nosso Presidente programou proceder uma hornenc
gem especial às DD. MM. que compõe nosso clube de l.ions, por ocosiõo de nosso jantar festivo de março carl-ente. Salve a mulher leori ..

no que muito nos dá alento para prosseguirmos em nosso in�ento,qual se]c de dar, ao nosso clube o nome bem alto dentro do Distrito a
que pertencemos.

NOSSOS ANIVERSARIANTES
Neste mês de março diversos CC. LL. e DD. MM. estõo de OI'"1j·

versário e por isso vai aqui o nosso registro com os parabéns da rur
ma toda. Dia 03, viu fluir mais um ano de vida a DM. Tércia Oliveirc
Teles; já no dia 08 foi a vez da DM. Maria de Lourdes Valente Furta
do, O CL. Antonio Vasco de 'Magalhães Teles, passou seu aniversário
com os amigos no dia 13; também no dia 13, o CL. Grimaldo Costa
Furtado, comemorou seu niver [unto com os companheiros; a DM. Ze ..

nir Maria de Souza Furtado (Zena) comemorou' seu oniversório no dio
16; no mesmo dia 16 viu fluir mais um ano de vida a DM. Maria de
Lourdes Florêncio; O CL. Moacyr Budant, reuniu ontem- seus amigos e

companheiros por ocasião de seu aniversário. Por último, neste mês
recheado, teremos' a festa do CL. Erasto de Maio, no dia 26 qucndolá estaremos para abraçá ... lo condignamente.

Os formandos de 1979 do
Curso' 'Técnico em Agropeéuá
ria do Colégio Agrícola. "Vidal
Ramos" de Canoinhas, agrade
cem a colaboração recebida
para a sua formatura e comuni
cam que o prêmio corrcspon
dente a um automóvel VOLKS
WAGEN ano 1979 coube ao Sr.
PAULO CEZAR LEKMKUL
residente a rua Frei Manoel,
1�9 - ITUPORANGA -. SC,
portador do talão n.? 1075.

Canoinhas (SC), 19 de mar

-ço de 1979.
A COMISSAO

Pelotão de Transito
Veículos notificados tev /79
CA:'0455 - CA-3727 - IR-4558
(IRATI) - CA-1323 -' AL-9568
(CURITIBA-PR) CA-2175
AD-3600 (FPOLIS) - CA�3990
CA-2685 - CA-2000 .. - CA-0409
CA-3ü58 - JJ-9759 (SÃO PAU
LO-SP) - CA-2584 - SC-0470
(SA,NTA CECíLIA) - CA-3999
.DA-0559.

Rua 'Ge:'}úlio Vargas, 639, 1.0 Andar, Salas: 1,2 e 3 - Canoinhas-SC.
SERÁ REALIZADA ELEIÇÃO NO DIA 30 DE JUNHO DE

1979, NA SEDE DESTA ENTIDADE, PARA COMPOSIÇÃO, DA
DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DELEGADOS REPRESEN
TANTES, DEVENDO O REGISTRO DE CHAPAS SER APRESEN··
TA DO A SECRETARIA, NO HORÁI=nO DE 9 (NOVE) AS 15 HO
RA�;,' NO PER�ODO DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DA ,PU-
BLI'CA'ÇÃO DESTE AVISO.

,

)

, EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO ENCON-
TRA-SE AFIXADO NA SEDE DESTA ENTIDADE.

CANOINHAS; 12 DE MARÇO DE 1979 .

JOÃO SELEME - PRESIDENTE
3 x
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ECOLOGIA, TEMA DO MOMENTO'
Na semana que passou, tivemos um curso de Ecologia minis

trado pelo pessoal da Secretaria da Educação. Nesta ocasião alguns
CC. LL. estiveram presentes e por certo farão uma brilhante palestre
em nossa próxima reunião festiva, quando saberemos como defender
nossas matas, florestas e bem assim çuidar de nossas vidas e tudo o

que no rodeia. t tema palpitante e que está' onvolvendo 'rodo mundo.
em função das disparidades climáticas que estamos presenciando,

, Lions Clube se incorpora a toda entidade e pessoa de bem que queira
defender nosso clima p�" conseguinte nossa gente.

. Indústria' e Comércio
Ott,o Friedrich' S.A. ICOFRISA

C.G.C.M.F. 83.188.797/0001-20
ASSEMBLÉIA GEIRAL ORDINARIA

CONVOCAÇÃO
Na conformidade do artigo 15.°, Capítulo V, dos Esta

tutos Sociais, ficam convocados os senhores acionistas para reu
nindo-se em Assembléia Geral Ordinária, no dia 21 de abril de
1979, às 16 horas nos escritórios da sociedade, à Rua Princesa Isa
bel 574, em Canoinhas-BC, deliberarem o seguinte:

ORDEM DO DIA
l .") Discussão e aprovação do Balanço Geral, Demonstrações F.i

nanceiras e Relatório da Diretoria, relativos ao exercíc .o so-
cial encerrado em 31 de Dezembro de 1978.

-

2.°) Eleição da Diretoria para o biênio 1980/1981.
3. 0) Outros assuntos de interesse geral para a sociedade.

A V I S O
Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede

social os documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei 6.40-1,
-.

de 15 de Dezembro de 1976.
Canoinhas (SC), 15 de março de 1979.

Isabel Kohler Friedrich - Diretor Presidente - CPF 154.093.099-W;
3 x

Amigo usuário, o Pel. de
Trân. prefere a sua colaboração
do que aplicar as penalidades.

A

Da próxima 'vez, faça do
transito um prazer.

MPAS
Ministério da Previdência e Assistência Social

JAf' \8 - Instituto. de Administração Financeira da Previdência
e Social

AGÊNCIA EIVI CANOINHAS

A.viso de Alienação

Proibição
FAUSTINO SUCHEK e

ALFREDO IVO PAUL comu-
. .'

nicam que a partir desta data
fica terrninantemento proibida
a entrada de qualquer espécie
de animais em suas terras de
cultura, localizadas em Rio da
Areia-Santa Emidia.

'Outrossim o animal que
for encontrado nos terrenos
acima, será aprisionado e co
brado multa conforme a Lei.

2x

A AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM CA
NOI NHJiS faz público, a quem interessar possa, pessoas ou firmas,
que este Instituto estará recebendo propostas até às 14:00 horas
cio Cria 26 de abril de 1979, para alienação de material para escrí
tório, de madeira e aço, máquinas em geral, ventiladores, cofre,
etc., no i«�stado em que se encontram .

O EDITAL DE CONCORRÊNCIA n.? 01 de 23 de mar-.

,

co de 1979, contendo as condições de habilitação, especificações e
dem ais detalhes, encontra-se à disposição dos interessados na
AGÍ:NCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, .situada na rua Vidal
Ramos, 11,° 780, no horário de 8:00 às 18:00 horas, onde também se
rão prestados maiores esclarecimentos .

Canoinhas, em 23 de março de 1979.

Lotes. de esquina
VENDE-SE

d ois lotes de esquina na rua
Caetano Costa com a São José
um medindo 800 m2 e outr�
'::'0

Vende-se também urna área
medindo 20.000 mi2 situada na
rua Caetano Costa.'

Tratar com o proprietário
na Rua Caetano Costa, 1300 ou

nesta redação.

CORCEL (OUPÊ LUXO 76
, Vende-se um Corcel CoupéLuxo 76, cor amarela, em óti

mo estado .de conservação.
Tratar com o Dr. Milton

Moreno, no Hospital Santa
Cruz.

1 x

Para breve, em'
\

O rgan izações
CANOI,NH S mais

COMERCIAL
uma loja

I RT
das

Móveis e eletrodomésticos com CREDIARIO PROIPRIO.
Rua Caetano Costa Fone 22:-0555

Aguarde ...

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,

CORREIO DO NORTE -
'

Â

TRES 'BARRAS
em ritmo de progresso
Prefeito Odilon Pazda cuida do setor educação

Hufino Vieira Biscaia

EDITAIS t CON VITE-MISSA I
convidam parentes e amigos para a Missa de 1 ano de fale-

,-
. cimento" que farão celebrar em sua memória no dia 25 do cor

rente, às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Canoinhas, março de 1979.

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

Sindicatu dos Trab;dhadore�" Rurais de Três, Barras
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente Edital de Convocação do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Três Barras, ficam convocados os seus

associados a se fazerem presentes a Assembléia Geral Ordinária a

ser realizada no dia 21 de abril de 1979, às 9 horas na sua Sede So
cial sito no Campo de Instrução Marechal Hermes s/n.", nesta ci
dade em primeira convocação com a maioria legal ou em segunda
e última convocação com qualquer número no mesmo dia às 10 ho
ras, no mesmo local, para tomarem conhecimento e deliberarem a

respeito da seguinte:

Encontram-se em Cartório, 2.°
Ofício, à rua Vidal Ramos, Edifício
do F'orum, para serem devidamente
protestados os seguintes .titulos:

Dp. n.ci 3.304, vencida em

11 .12.78, no valor de Cr$ 4.930,50,
emitida por Sociedade Industrial e

Comercial Sicól S/A. Contra RAMI
RO LlNO DE OLIVEIRA.

Dp. n.? 3483, vencido em ...

25.02.79, no valor de Cr$ 6.395,00,
emitido por Missou & Cio. Ltda.
Contra TRANSPORTES LASCAS E
TORAS LTDA.

Os familiares de

Por não ter sido possível en

contrar os referidos' responsáveis,
pelo presente os intimo, para no

prazo de três (03) dias úteis, a con
tar da publicação deste Jornal
"CORREIO DO NORTE", virem
pagar os referidos títulos, ou da
rem as razões porque não o fazem
e, ao mesmo tempo no caso de não
ser atendida esta intimação, os noti
fico dos competentes protestos.

Canoinhas, 21 de março de 1979.
Alcides Schumacher

Oficial Maior "ORDEM DO DIA"
Prestação de contas do ano de 1978;
Relatório da Diretoria;
Assuntos diversos.

Três Barras (SC), 21 de março de 1979.

SEZEFREDO KURCHEWSKI - Presidente

Leia! Assine? Divulguel

1.'0
2.°
3 'Ü
..

Sempre preocupado com o setor ,educacional do município, o Pro
feito Odilon Pazda, tem visitado quase que diariamente a constru

ção da nova Escola de Cornpininho, que' está sendo construída em

convênio Estado-Prefeitura. A novà Escola está sendo executada
sob a administração direta da Prefeitura Municipal, toda em olve
norlo, com duas salas de aula com 48,00 m/2 cada, além d� bo-.
nheiros e hal! de entrada coberto. Paralelamente 0.0 término da
construção, a área que intewa o terreno do Escola deverá ser todo
cercado. O 'tipo de construção, o acabamento de primeira demons
tram o interesse que o Prefeito tresbarrense tem pelo desenvolvi-'
mento da educação e a melhoria do ensino no seu município.

,

Também o Bairro São Cristóvão deverá ter os trabalhos de cons

trução de nova Escola iniciados dentro em breve. O serviço de ter

raplanagem já se acha quase, concluído, mas', para rrucior-se a

construção, deve ser dado um espaço de tempo para o necessário
assentamento da terro. Enquanto isso, está sendo elaborada a re

lação de material a ser. empregada na nova Escola,' aue se loca
lizoró na área já adquirida e paga pelos cofres rnunicipois, na con

fluência das estradás antiga e nova "Dona Francisca".
.

Igualmente na localidade de Colônia Tigre, no novo local onde foi
edificada a Escola Isolada, deverá ser construída cozinha para 'pre
paração de merenda escolar e sanitários, construção que também
deverá ser de alvenaria. Em torno do terreno deverá ser concluída
a cerca, já construída na divisa com a estrada gerá!.

./ Correio do Norte

De conformidade com os arti
gos 131 e 134 da Lei n.? 1.149 de

25/04/1974

À professora Nilza Melo
Marques, Padrão C. E. 04,' trin
ta (30) dias para tratamento de
saúde, a partir do dia 05 do cor

rente, conforme atestado médi
co, anexo ao requerimento pro ..

tocolado sob n.? 387 de 05/03/79.

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, 13/03/79.

Benedito Th. de' Carvalho. Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registra

da e publicada no Departamen
to Administrativo na data su

pra.,

1 x

FESTA GRAU DEZ

Foi muitó movimentada a festa realizada· no
último dia 4 de março em nossa cidade, em benefício

.

da construção da Igreja Matriz. Muitas campanhas fo .. '

ram promovidas e a p.opulação está colaborando pa
ra valer. A comissõo pró construção está muit.o satis
feita, pois tudo está transcorrendo de acordo com as

previsões. A festa do último dia 4 deu uma renda ii
quida no total de Cr$ 171.760,00 pela qual a cornis
são agradece a colaboração de todos, e para o mês
de outubro está sendo programada outra festa com a

inauguração da cobertura, e para esse dia será con
vidado o nosso bondoso bispo diocesano Dom Oneres
para dar a bênção a todos os fiéis.

NOVOS MÓVEIS NA CÂMARA
A Câmara Municipal de Maj.or Vieira acaba de

<?dquirir um mobiliório completo para aquele recinto.
E mais urna das boas coisos que os vereadores fazem
pois o recinto da Câmara é o local que mais recebe
visitas e por isso é muito importante, que ofereça todo
o conforto aos senhores vereadores e aos visitantes.
A todos os vereadores os cumprimentos da coluna.

NOTAS DIVERSAS
* A Prefeitura Municipal, em converno com a Secreto
ria da Saúde, está construindo um prédio na locali
dade de Rio Nov.o que será de muita utilidade, pois
nesse prédio será instalado urna Unidade Soriitór ío.

* Entre muitas indicações apresentadas na Câmara, (>

vereador Nereu José .Hening, na última sessão,
.

sol:
citou ao Prefeito a construção de um parque. infan' i
no centro da cidade.

* Uma equipe de engenheiros �stão novcrnento me·

dindo a rua Argemiro Borges, desta feira para do;'
início ao cclçcmento, tcrnbém a praça, Julio Cesto
será completamente remodelada.

* Todos os proprietórios de televisores estôo indignados
pela má imagem e SOI11 dos canais de Curitiba e

Blumenau,' mos se um grupo de pessoas resolverem
montar uma repetidora então vamos todos colaborai'.

* Um verdadeiro matagal está cobrindo os terrenos

vagos em nossa cidade, é necessário que seus legíti
mos proprietários se não querem construir pelo me

nos façam uma boa limpeza.
ANIVERSÁRIOS

* Dia 14 oniversor iou o Sr. Antoni.o Bona (Vigilante do
BESC, de nossa cidade.

* Dia 15 aniversariou a Sra. Veronica Ruthes, esposa
do Sr. Marcelino Ruthes, residente nesta cidade.

* Dia 16 aniversariou a senhorita Elenice Davet, deste
cidade.

* Também aniversariou dia 16 o [ovem Vilmar Bona,
desta cidade.

* Dia 17 aniversariou a garotinha Viviane Raquel Bor

ges, dileta filha do casal Orli e Luiz José Borges des
ta cidade.

Prefeitura Mun. de Canoinhas
Benedito Therézio de Car

valho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de S81nh
Catarina, no uso de suas atri
buições legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA

PORTARIA N.o 08/79

* Na mesma data aniversariou o garotinho Claudic
Cezar Gadotti, filho do casal Ercilia e Claudio Ga

dotti, residentes n/ cidade.
A coluna cumprimenta os aniversariantes dese

jando felicidades.

NOSSA SENHORA ESTÁ APARECENDO

PARA TRÊS MENINAS NO SUL

BRAÇO DO NORTE - As atenções do povo do
Sul do Estado estão voltadas para a localidade de Rio

Glória, município de Braço do Norte, com os cporiçõos
de Nossa Senhoro Aparecida.

'Desde o dia 11 de feve�eiro, dia consagrado Cl

Nossa Senhora de Lourdes, três meninas residentes errl
Rio Glória Alto, estão tendo visões de Nossa Senhorn

Aparecida, São elas, Fcustino, 11 onos, Maria Luizc,
13, e Nadir, 9 anos, sendo Faustino e Maria Luiza fi
lhas de João Martins Etopassoli e Maria Nadir filha' de
Antonio Serafin, todos residentes em Rio Glória.

Desde aquele dia, todos os dominqos entre 3 e

6 horas da tarde, estas três meninas vêm tendo visões
de Nossa Senhora, e, evidentemente, o número de pes
soas que comparecem ao local é cada vez maior.

A reportagem se fez presente à locolldcde e

constatou a presença de duas mil pessoas, doming.o 1.)1··

timo, quando foram entrevistados mais de 30 pessoas
que afirmam categoricamente que viram o santa.

O padre Valentim, pároco de Braço do N,ortIJ
disse que ainda não pode dizer nada de concrefo so

bre o acontecimento, mas está instruindo as três meni-
.

nos e pesquisando o fat.o. Enquanto isso, as t-rês me

nines disseram à reportagem que a. santa cpcrece
sempre com duas velas, uma em cada lado, e elas fi
zeram perguntas mas a resposta é sempre com aceno

de cabeça, E quando perguntaram à sente se queria
uma gruta, a santa com um aceno disse que sim e Ie
vantou os braços apontand.o o local.

Muitas pessoas, entre elas cricnçcs.: chorororn
emocionadas quando viram a santa, a exemplo de de
na Vitória, O detalhe é que todas afirmaram que ,]

santa aparece em tamanho que varia de 40 .centírne
tros a um metro.

Dorninqo último a santa apareceu por duas
vezes, quando aconteceu urnc concentração populcr
muito grande: a primeira apariçã.o foi às 14h 15min ,

oportunidade em que começaram a rezar um' terço, e

'desapareceu: mas as men inas informaram que Nosso
Senhora, Apàrecida teria dito que reapareceria por,
volta das 16 horas. E ela voltou a ap?recer, cónforn1f�
haviam dito as meninas.

Na tarde de domingo o padre Vclentin :

tam

bém se fez presente e diz que o local é de difícil aces
so. Solicitou que o povo não ocorresse ao local, por
que isto prejudicaria o seu trabalho de pesquisa e pe ..

diu que todos aguardem a confirmação do fenômeno,
a exemplo do que aconteceu na França e em Porre ..

gol. (Jornal de Santa Catarina de 20-03-79)

LEI N.o 1.464 DE 16/03/1979
DÁ NOVA REDAÇÃO AO AR
TIGO 1.0, DA. LEI N.o 1.431,

DE 07/06/78

Benedito. 'I'herézio de Ca-r
valho Netto, Prefeito Munierpal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas a t,
buições, faz saber quê a Câma
ra Municipal decretou e eu san-
ciono a seguinte

.

Francisco Krisan

L E I

Artigo 1.0 - O artigo 1.0
'da Lei n�° '1.431, de 07/06/78,
passará a ter a seguinte reda
ção - "Art. 1.° - Fica o Chefe
do Poder Exe�utivo autorizado
a isentar à Casa da Cr ianca de
Canoinhas, da Contribuiçã� de
lVIelhoria a que foi tributada.

Artigo 2.° A presente
Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas '}s

disposições em contrário.

Canoinhas, 19 de março de 1979.

Benedito Th. de Carvalho. Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

LEI N.o '1.465 DE 16/03/1979

ALTERA O TRAJETO DA
RUA ALFREDO MAYER, NO
BAIRRO CAMPO D'AGUA

VERDE.

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atr

buições, faz saber que a Câma
ra Municipal decretou' e eu' san

ciono a seguinte
L E I

Artigo 1.° - A rua Alfredo
Mayer integrante da Planta de
Urbanização do Bairro Campo
d'Agua Verde, paralela a Ave
nida dos Expedicionários e

constante da Lei n.? BBa, de ...

09/06/69, passa a ter seu início
na rua Theodoro Humenhuk,

.

lado oeste em direção ao Rio
Agua Verde e, em conseqüencia
disto, fica cancelado :« projeto
constante da referida Planta de
Urbanização, lado le::::te, em di
reção ao Parq ilf� Industrial e

BR-280.

Artigo 2.° A presente
Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário ..

Canoinhas 16 de março de 1979.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

E�:.ta Lei foi registrada c,

publicada' no Departamento
Administrativo na data supra.
_...._ w _...ça _,_, ....... _

7Documentos
extraviados

INDÚSTRIA DE PAPEL
CANOINHAS LTDA., declara
para os devidos fins que foram
extraviados todos os documen
tos do veículo de sua. proprieda
de, marca Volkswagen. (Kom
bi), ano 1976, cor bege, chassis
BH-452204, placa CA-3787, tipo
camioneta, alienado fiduciaria
mente ao Banco BRADESCO,
Crédito, Financiamento e In
vestimento.

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

2 x
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Corri aAssístência'Iécnica da
ristid .�Mallon

seuMercedes-Benz sempre ganha aparada.
Ganhe todas as
peredes com a assis
téncie técnica do seu
concessioneno
Mercedes-Benz

desempenho constante de seus veículos.
como assegura um valor de revenda
sempre elevado para os Mercedes-Benz
da sua frota.

De onde é fácil concluir que ganha
mais quem menos confia na sorte e

prefere tirar bom proveito da
assistência técnica do seu concessionário
Mercedes- Benz.

.

O que faz um Mercedes-Benz rodar
rodar. rodar sem problemas e sem

paradas desnecessárias. não tem

nada a ver com sorte E tem muito a ver

com o tipo de manutenção que v,oe-€; dá
a ele.

O caminho para unia manutenção
correta passa necessariamente pelas
nossas oficinas.

Corno concessionário
Mercedes-Benz. nós temos
todo o ferramental especiali
zado para cuidar do seu

veículo com a mesma com

petência e precisão com

_ que ele. foi feito.
Temos uma equipe de

mecânicos que aprenderam
na própria fábrica tudo o que
é preciso fazer para manter

Não confie na sorte. Confie o seu
Mercedes-Bem a quem é
profissional.

a qualidade original
do seu Mercedes
Benz. E que mantêm
sempre atualizados os seus conhecimentos.

Ternos um estoque permanente de
peças genuínas. testadas e aprovadas por
quem fabricou, testou e aprovou o seu

Mercedes-Benz.
E temos certeza de que tudo isso é

tão importante que. mesmo sendo um

frotista com oficina própria. certos tipos
de trabalho você vai preferir deixar a cargo

• da nossa assistência técnica. evitando
fazer investimentos em pessoal e equipa
mentos que. na sua oficina. seriam ociosos
a maior parte do tempo.

Assim você não só garante o bom

Concessionário Mercedes-Bem;

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos. 1036

Canoinhas - SC
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COLABOR�ÇÃO DO

ROTARY CLUBE
DE CANOINHAS
NO ANO INTERNACIONAL
DA CRIANÇA

Não tenho tempo,
meu filho

NEIMAR DE BARROS

Sabe, meu filho,
até hoje não tive tempo para brincar com você.

Arranjei tempo para tudo,
menos para ver você crescer.

Nunca joguei dominó.
dama, xadrez, ou batalha naval com você.

Percebo que você. me rodeia,
Mas, sabe, sou muito ocupado e importante, e não

tenho ternpol
Sou importante para inúmeros convites sociais,
umo série de compromissos inadiáveis ...
E largar tudo isso para sentar no chão com você?

Não, não tenho tempo!
Um dia você veio com o caderno da escola para o meu

lado,
não liguei, continuei lendo o [ornob
afinal, os problemas internacionais
são mais sérios do que os da minha casa.

N'unca vi seu boletim, nem sei quem é sua professora.
Não sei nem qual foi sua primeira palavra.
Também, você

-

entende. .. não tenho tempo!
De que adianta saber as mínimas coisas de você,
se eu tenho outras grandes coisas a saber?

Puxa, como você cresceu!
.

Você já passou da minha cintura. Está alto!
Eu não havia reparado nisso! ...

Aliás, não reparo quase' nada, minha vida é corrida.
E quando tenho tempo, prefiro usá-lo lá fora,
e se uso aqui, perco-me calado diante da TV,
porque a TV é importante e me informa muito ...

Sabe, meu filho,
a última vez que tive tempo para você, foi numa cama,

quando o Hzemos!!
Sei que você se queixa,
que você sente falta de uma palavra,
de uma. pergunta minha,
de um corre-corre,
mas eu não tenho tempo!
de um chute em sua bola,
Sei que você sente falta do abraço e do riso,
do andar a pé até a padaria para comprar guaraná,
do andar a pé até o jornaleiro pra comprar "Pato

Donald",
mas .sabe há quanto tempo não ando a pé na rua?
Não tenho tempo!
Mas você entende, sou um homem 'importonte!
Tenho que dar atenção a muita gente.
Dependo delas, filho, você não entende de comércio!
Na 'realidade, sou um homem sem tempo.
Sei que você fica chateado,
porque as poucas vezes que falamOS é monólogo,
só eu falo.
E noventa e nove por cento é bronca:

quero silêncio, quero sossego!
E você tem a. péssima mania de vir correndo sobre a

gente,
você tem mania de cuerer pular nos braços dos outros ...

Filho, não tenho tempo para abraçá-lo,
,

não tenho tempo' para ficar com papo-furado com

crianças! .

Filho, o que você entende de computador,
Comunicação,
Cibernética,
Racionalismo?
Você sabe quem é Marcuse, Mac luhan?
Como é que vou parar para conversas com você?
Sobe; filho,
não tenho tempo! Mas, o pior de. tudo,
o pior de tudo é que .. '

.

Se você morresse uqoro, já, neste instante,
eu ·ficaria com um peso na consciência,
porque até hoje
não arrumei tempo para brincar com você,
e na outra vida, por certo,
DEUS não terá tempo de me deixar, pelo menos, vê-lo.

CAÇA DORES:
Evitem surpresas desagradáveis

A caça está proibida em Santa Catarina.
- Sua arma poderá ser apreendida.
De acordo com a Lei de proteção à fau

na, só poderá andar com arma de caça quem ti
ver licença. Quem não tiver, estará' sujeito a

multa e recolhimento da arma, munição e. de-
mais apetrechos de caça.

J

. Colabore com O' SECON Serviço de
Conservação da Natureza,

\
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ANIVERSARIAM-SE

HOJE: os srs. Rubens
Zacko e Teodoro Cordeiro; a

menina Sandra Maria, filha do
sr. Rubens Zako.

AMANHÃ: o sr. Félix Ru
dolf.

DIA 26: a sra. Odila, esposa
do sr. Guida Prust, residente
em Indaial; o sr. Afonso Rohr
bacher.

garoto Edson Carlos, filho da
viuva Tila Worel.

DIA 28: a srta. Terezinha
Holler; o menino Osvair, filho
do sr. Basilio Szenczuk, resi
dente em Cianorte-Pr .

DIA 29: a sra. Caía, esposa
do sr. Adib S. Sakr; o sr. Paulo
Frank.

DIA 30:
.
o Jovem Adilson

José Galeski .

.

Aos aniversariantes, ,nossos
cumprimentos.

DIA 27: o' sr. Friedrich I

Brauhardt; os jovens: Igor
Peixoto e Guilherme Roedor: o

Coral Empreeudimeutos e

Participações S� A.
CGCMF: 82.899.352;0001-95

Capital Autorizado:' Cr$ 10.000.000,00
Capital Subscrito:' Cr$ 8.043.290,00
Capital Integralizado: Cr$ 7.658.916,58

ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Coral Empreendimentos e Participações

S.A., por seu Diretor-Presidente infra assinado, convida os Se
nhores Acionistas para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 25 de abril de 1979, às 18,00 hs.,
em sua sede social, situada à Rua Felipe Schmidt n.? 550, em Ca
noinhas-SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1f- Tomada das contas da Diretoria; exame, discussão
e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício
findo em 31.12.1978;

2) - Fixação dos honorários dos Diretores, de confor
midade com o art. 25 dos Estatutos Sociais, e dos membros do Con
selho de Administração, nos termos do artigo 22 dos Estatutos;

3.) - Aumento do limite do capital autorizado, com ba
se nos índices adotados na correção do capital social realizado, se
gundo o disposto no § 2.° do art. 168 da Lei 6.404/76;

4) - Aprovação da correção da expressão monetária
do capital social integralizado, com a consequente distribuição de
ações bonificadas aos acionistas.

.5) - Outros. assuntos de interesse social.

Canoinhas, 15 de março de 1979.

HILTON RITZMANN - Diretor Presidente
3x

ncora Tratores

L/C

•
Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,

assim como a linha completa de implementas Blue Line,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland.

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.
-

A Ancora Tratores.
Por isso. não se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica.

eDl
DlS'TRIBUIDOM EXCLUSIVO EM CURm9A, LESTE 00 PARANÁ E NORTE DE SANTA C,dTARlNA.

Matnz em Curitiba. BR t t 6, Km 8f). Fone 52-4821
Canoinhas. Travessa 7 de ::jetembro, 248· F;.ontJ 22-0548 • Lapa. Rua Barão do Rio Branco, 1800· Fone 22·1263

•
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Coopere ,com o seu municípiOI
. comprando no Comércio· ocal.

A BOSVD do Brasil
apresenta as novas

·tecnologias em
Auto-Rádios
Nos primeiros dias de mar

ço, a Robert Bosch do· Brasil)
divisão de auto-rádios, apre
sentou, durante o Congresso
Brasileiro de Macro Estudo e

Segurança de Tráfego, em São
.

Paulo, seu sistema ARI - in

formações automáticas de rá
dio -, um avanço tecnológico

.

no campo das comunicações de
senvolvido pela matriz Bosch
na Alemanha, já em uso em di
versos países da Europa.

Paralelamente ao Congres-
50, teve lugar, no. mesmo local,
Palácio. das Convenções do Par

que Anhembi, a primeira Mos
tra de Tecnologia de Segurança
e Desenvolvimento Viário, ex

posição da qual a Bosch parti
cipou CDm um stand para de

monstrações d e t a I hadas dos
seus auto-rádios chegados da
fábrica Blaupunkt alemã, equi-

.

pados com sistema ARI.

AGENDA Dl CIDADE

o QUE É O SIST'EMA AR]

Muitas vezes, durante uma

viagem, não é muito fácil para
o motorista saber, de todas as

emissoras que pode sintonizar
no seu auto-rádio, quais as que
transmitem .' i n f o r mações de

orientaçãç sobre tráfego nas es

tradas; acidentes etc. Através.
do ARI, ele pode imediatamen
te identificar, por meio de um

sinal luminoso no dial do seu

aparelho, se a emissora (FM)
que sinrtoniza faz habitualmen
te essas inserções de informa
çao.

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FAR.MACIA DE PLANTA0: de sábado (24) a sexta-feira (30)
Oliveira - Rua Paula Pereira, 465

Fone 22-00181

MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (24) - Dr. Dalmo Batista Soares

Fone: 22-0033
Domingo (25) DT. Lincoln Simas
Fone: 22-0033

RÁDIO PATRUI..HA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

:E:STAJÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179

I)LANTAO CELESC: Fone: 22-0490
'

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas.

e das 14:00 às 1a:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

-:- H O T É IS -:-

PLANALTO HOTEL:. Funcionando com 40 apartamentos e café da

manhã - Estacionamento, Sala de Conven

cões Bar Farmácia, Barbearia e Lavanderia
� , ,

Rua Felipe Schmidt, 550 - Fones (0477)
22-0433 e 22-0477 .

SCHOLZE:· Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante

anexo - Rua Vidal Ramos, n.1O 797 _ Fone: 22-00.36.

GUARANY: Restaurante anexo, oferecendo buchada às quartas
feiras e aos 'domingos, carneiro, churrascos, galinhas
assadas e recheadas.

_:_ RESTAURANTE A LA CARTE -:-

CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 .; Fone: 22-0761
De segunda à sábado, serviço completo à'

.

LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET. - Funciona das

11:00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:00
horas.

LANCHERIA S.B.O.: A mais moderna e melhor equipada da cidade.

Especialidades: Pizzas e refeições rápidas.
Praça Lauro Müller - Prédio Sociedade B.

Operária

-:- C H U R R A S C A R I A S -:
PINGUIM: R'Ua Paula Pereira, 430 - Fone 22-0236 - Funciona das

0�:30 às 23:00 horas. - Lanches - Refeições - Espete
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

CANECÃO: Rua"Caetano Costa - Excelente aperitivo - Espeto Cor

rido e prato comercial - Funciona dia e noite.

PAMPAS :. Final da Rua Caetano Costa, esquina com a Estrada
Canoinhas-Mafra. - Espeto Corrido - Espeto Individual
e prato comercial. - Funciona dia e noite.

-:- C I NEM A -:

HOJE às 20,30 horas:

A volta do maior Cômico do Cinema Nacional: MAZZAROPI em:

JECA El SEU FILHO PRETO _ Colorido - Censura Livre

AMANHÃ em três sessões às 14 hs. em matinê e às 19,30 e 21,30 hs,

MAZZAROPI o maior comediante do Brasil em

JECA E SEU FILHO PRETO _ Colorido _ Censura Livre

ATENIÇÃO: Este filme reprisa 2.a, 3.a e 4.a feira às 20,3'0 horas:

5. a e 6. a feira às 20,30 horas:

Uma revolução Sexual está acontecendo. .. E todos os líderes estão
.

em minha famí'lia .

NORMAN ... É OU NÃO É? - Colorido _ Censura 18 anos

-:- PROMOÇÕES BAILES'E DISCOTHEQUES -:-
23 horas - hoje - Clube Canoinhense - Jakson Som e Luzes

!

f4 de abril - Concurso Discotheque e Desfile de Modas - Clube Ca

noinhense - Exclusividade La Na Modinha.

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:-.

CINE FO'I'O ALVORADA Rua Caetano Costa, n.? 662.
:FOTO EGON Rua Paula Pereira.
I�OTO JOÃO Rua Vidal Ramos (Praça Lauro Müller), 524 --

Fone: 22-0392
'

FOTO RUBENS Praça Lauro Müller (Ao lado da S.B.O.).

A luz se mantem acesa gra-
.

ças a um sinal emitido pela
emissora e decodificado no re-·

reptar de auto-rádio do veículo.

Num estágio mais evoluido
do sistema ARI, o motorista po
derá estar com seu aparelho li··

gado, mas sem nenhum volume,
quando, por exemplo, não lhe
interesse ouvir o rádio . No mo

mento em que a emissora inte
grada ao sistema ARI fizer
urna inserção de informação, o

volume do aparelho será eleva
do automaticamente. voltando
ao ponto inicial quando termi
Dar a informação. No caso do
toca-fitas estar em uso, a fita
será interrompida, voltando a

girar ao fim da emissão infor
mativa .

-----�- -----

Produtos BRAHl\IA - a alegria do seu verão.

DO_CUMENT,ns
EXTRAVIADOS

,ERNESTO SCHUMACHER, de·
clara para, os devidos fins' que extrc

viou os sequintes documentos: Cor
teira Profissional do Ministério do
Trabalho, Cartão do Programa de

Integração Social "PIS" e Cmtão de
Identidade de" Beneficiário do INPS.

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a vio .

�.__-== � '__-m------ .__----. ._. u_i__= •

�g�w:__ &C4Jii5,uaa:Íu:w;,.a.

1 x

DOCUMENTOS
EXTRAV.IADOS

INDÚSTRIA E COMÉRCIO IR

MÃOS ZUGMAN SIA. declara que
foram extraviados os documentos do
veículo de sua' propricdcde, marca

Volkswagen Sedan 13.00, tipo auto ..

móvel, ano de fabricação 1976,
chassis nr. BJ-369917, 04 cil. 46 HP,
cor bege alabastro.

Ficam os mesmos sem efeito. por
ter' sido requerido 2.a via ..

Canoinhas, 21 de março de 1979.
3x

Bi.NDERCA·R
Comércio de A utom,óveAs 1 tde ,

Vende automóveis FIAT "O" Km - Luxo, GL e STD

COMPRA '- VENDE - TROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES

1 VARIANT. AZUL .. . . . . . . . . . . . . n

1 RURAL 4 CIL,INDROS ÀZUL .. . . . . 76

1 VOLKS 1.300 ..
'
.. . . . . . . . . 70

1 KOMBI STD AZUL .. . . . . . . . . 63

1 KARMAN GUIA TC BRANCO .. 72

1 CORCEL GT VERMELHO 7;;'
1 PICK UP AZUL .. . . . . . . 69

l

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 255

FONES: 22-0517 E 22·0610
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CORREIO DO NORTE 24 de março de 197!J

'Mapa Demonstr.ativo de Ocorrên
cias atendidas' pela Rl=> local,

durante o mês de fevereiro/1979
Natureza da Ocorrência N.'O de

ocorrências
Detenções
M F S

01 01
01 01
01 O]
12 12
38 38
23 2:3
- -

03 0�3
05 05 10

Acidentes de veículos di pessoais 03
Roubo .. " " " '.. .. 02
Demento

. . 01
Furto 01
Agressão 12
Desordens 22
Embriaguês " 20
Atropelamento 01
Averiguação .. 16
Vadiagem . ..

. .' , 04
Suicídio ... " .. 01
Tentativa Suicídio .. 01
Acidente Veic c/ di materiais . 01 01 01
Desarmamento O-------.._:_._;_'_:," .. .. 1 O 1 01
T O T A L

.. .._ .. '-.""'".---8·6----85 06 91
A.UXíLIOS DIVERSOS AO PÚBLICO

Auxílio diversos ao público
Auxílio à Autoridades ..

Auxílio à Doente
.. .. .. .. . " . . ��

Policialnento Prev'e'nÚ�� '''R��da's;'
"

'. 56
TO T A L .. "

'

.... " " " .. .. .. .. .. .. 65'
Quartel em Canoinhas, se, e� 02 de março de 1979.

ROBERTO PICKLER BAESSO - 2.° Ten Resp/C�do Pel RP

Clube de Bolão Democra ta
I

«TERÇA-FEIR A»
COMPANHEIROS! PRESTIGIEM SEU CLUBE C01\1

A SUA FREQÜÊNCIA NOS JOGOS TREINOS E USUFRUA DE
SUA SEDE CAMPESTRE.

A DIRETORIA

�--------.._......._-----_....._""'-- ;o _

Box para banheiro e fechame.nlo de·· área já não é
problema em taRoinhas

informações: DAIS
RUA WOLF FILHO, 25 - FONE (0477) 22-0507

Endereço residência: Rua 3 de Maio, 798 - Fone (0477) 22-0467

-:- SERVIÇO RÁPIDO E GARANTIDO -�-

__o

Os selos são apresentados agru

pados em folha de 50 unidades

com dimensões de 24 x 36mm.
O lançamento do selo é

acompanhado de envelope espe-

VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN

r,'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-

TEMBRO COM GETÚLIO VARGAS
_

NESTA CIDAl;)E:
COM 800 M2 CADA UM.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

e •

t

NOVA UN�IADODGE :79: tv\AGNUM/ LE BAROf"�/CI-!ARGER R/1Df.\RT CDLJPÉ/D/-\RT SED/-\N E POLDRA,
f:le mudou para receber vócê.O seu ocobornento - que lá era luxuCY'.:.O -,apr�senta oçoro novo; ma��ri9..is:,maior requinte �os p�?k:lhos, ü5tofam�nto tom-sobre-tom, volante na cor dos bancos.

Dodge Polara 79.Ccrn o lux'o e o confexto que antes só os carros grandes hnhom. E que agora poc;em Só, 6, lconlmdos tombam no rnc!hor carro rnéolo nacional.

II

o Presidente da República,
. Ernesto Geisel, e o Presidente

da Empresa Brasileira de. Cor
reios e Telégrafos, Adwaldo
Cardoso Boto de Barros, lança
ram, em solenidade especial no
(lia 5 último, na estação da Ci
nelândia no Rio de Janeiro, o

selo comemorativo à inaugura
ção do Metrô do Rio de Janeiro

Após o lançamento do selo,
o Presidente Geisel' entregou ao

Presidente da ECT uma carta

dirigida ao Papa João Paulo so

licitando a bênção do Sumo
Pontífice ao Metrô Carioca. A
carta foi taxada com o selo co

.memorat.ivo da inauguração c::

oblitarndo, na ocasiao, pelo
Presidente do Correio Brasilei-
1'0.

o SELO

O, selo foi desenhado pela,
artista Joana Bielschowsky que
destacou a figura do carro do
metrô em perspectiva, utilizan
do uma composição de linhas

que ao mesmo tempo marca os

trilhos e forma o interior do tú ..

nel. Quando vista na folha . de

selos) este jogo de linhas confe
re movimento ao desenho, le
vando e trazendo o trem de um

selo a outro.
A emissão é de 5 milhões.

de exemplares, ao preço unitá
rio de Cr$ 2,50, e foi impressa
pelo processo off-set, em papel
cauchê fosforecente gomado.

2 x

Terrenos

------------._----._._�._-��-----------------------------------------

Parabéns,
Numa Missa de Ação de Gra

ças, o Colégio Comercial de Ccnoi

nhas, apagou às velinhas de seu vi

gésimo aniversário, isto no dia de

zessete do corrente. Duas décadas

de lutas, sacrifícios; mas' também
r de bastante alegrias.

Nem tudo foram flores. Exis-

tiram também os espinhos, A luto
foi órduo, mas vencida em toda (,1

sue extensão.
,

Quando alguém de nossa fc-
mília ou um amigo faz aniversário,
costumamos cumprimentar pela dato

alcançada e festejada. Assim, hoie,
damos nossos parabéns ao Colégio
Comercial de Canoinhas, na pessoo
do Dr, Zaiden E, Seleme.

. Sem dúvidas, contemos (om um

estabeleciment.o de ensino de fazer

inveja a muita gente lá forc ,

Contando sempre com a dedi

cação, o carinho e a sábia odminls

tração do Dr. Zaiden, o mesmo es

tabelecimento de ensino, cada vez.

mais, vai crescendo em sua populo
ridade e também nos métodos de en

sino que ali são empregados.
Sem desmerecer ninguém, te

mos grande cdrniroçôo pelo Dr,
Zaiden. Quand� aluno daquela co ..

- vende - se

cial e do Edital n.? 1, cujo texto
explicativo, traz a assinatura da
Assessoria de Comunicação So
cial da' Companhia do Metropo
Iitano do Rio de .1aneiro.

Parabéns
se, tivemos o prazer de contar com

o mesmo, como nosso professor, des

tacando-se como um magnífico mes

tre, e entre as demais matérias, na

quela que fala sobre Conceito Bá

sico de Lidercnço ,

Já que falamos em aniversário,
lembramos também de outra pessoa
que nos tocou fundo o coração �

até hoje ocupa um lugar de desta

que em nosso amizade . Trata-se do.

pessoa hurncjio, compreensiva, de·

dicada e meiga que em a Dona Ti

to, sempre com um sorriso nos lá

bios, atendendo a todos alí na Se

cretaria, agora, já aposentada. Di

zem que recordar é viver novamen

te. Por isso, hoje, estamos revivendo

.

tudo aquilo que o Colégio Comer

ciai, .nos proporcionou, nos anos que
tivemos o prazer de frequentar o seu

ambiente, em busca de novos co

nhecimentos, para nossa vida coti

diana.

O Colégio Comercial de Conoi

nhas, em toda a sua existência, ape
sar de jovem, já formou diversos téc

nicos em, contabilidade. Estando

muitos, atualmente, estabelecidos
.

por conta própria e colhendo os fru
tos obtidos nos bancos escolares do
mencionado colégio. Outros, apri
moraram seus conhecimentos e pu
deram crescei' ainda mais' em seus

empregos, podendo empregar novas

inovações e até conseguiram melho

ria salarial.

Gmnde também foi o número

de pessoas que saindo do Colégio
Comercial, conseguiram este ano'

passar no vestibular e entrar em

nossa faculdade.

Quando fizemos um artigo, in

titulado Minha Rua, foi com muito

orgulho que falamos no Colégio Co

mercial, pois o mesmo dá vida ao

nosso caminho ladeado de casas.

Nas saídas de aula, podemos cons

tatar o sorriso aberto do juventude
e também dos comas que ali bus
cam o sabei'.

Tomamos tambénil conhecimen

to do jornalzinho que um grupo de
c I unos, de todos as séries fazem, com
o titulo de "Cococa", Possue um

conteudo digno de elogios. t de
uma culturo tremenda. Artigos ver

sondo sobre muitas coisas. Pode
mos lendo o mesmo, notar o· qrcnde
.número d� poetas que possue aque
le instituição, Cada verso de mexer

com o coração do gente.

Enfim, poderíamos escrever fo
lhas e folhas de papel, sobre o Co

légio Comercial de Ca-noinhas. Sôo
tantas as qualidades dessa casa de'
ensino; mais infelizmente, o fator

tempo nôo permite que nos estendo,
mos além dessas humildes linhas,
que são nossa homenagem.

O Colégio Comercial de Ccnoi
nhcs, utiliza o conjunto de seus

membros e se dedica a forrnor pes
soas.

Parabenizamos o Colégio Co.
mercial de Canoinhas, na pessoa de
todos os seus componentes, pelo
passagem de mais .. um niver e espe·
remos o ano que vem, estar aqui no
vamente, poro cumprimentá-lo pelo
sua emancipação, quando atingirá Cl

's�a maioridade.

Ccnoinhcs, morço de 1979.

,IVANITA SCHIVINSKI
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NOTAS
No jogo de amanhá entre

Industrial e Ipiranga, os portões
ào Estádio estarão abertos para
O acesso' de automóveis, ,o que
Inativa o torcedor a 'compare
cer ao Estádio para prestigiar
nossa equipe.

xxx

Hoje e amanhã, em 'Três
Barras, o MOBRAL estará aten-'
dendo aos interessados na con

fecção da Carteira de Identida
de. O horário é' das 8 às 18 h »
raso

::x;xx

A CERPLANA está conv«

cando seus associados para a

realizar-se amanhã às ·12 horas
Assembléia Geral Ordinária, tI

na Sede Social da Cooperativa
de Produtores de Mate de Ca
noinhas, na rua Caetano Costa;
225.

MEL

24-03-7f)
N.o 1513

Ano XXXII

RSAS
Em pleno funcionamento a

recém criada Assessoria de Im
prensa da Prefeitura Municipal
de Canoínhas, sob a responsabi
lidade da eficiente Secretária,
Doris Stela Calixto.

xxx

A Prefeitura Municipal de
Canoinhas, comunicando o pra
zo para o pagamento dos Impos
tos Predial e Territorial, IPT.
Os contribuintes poderão pagar
até 31 deste mês, prazo final.

xxx

O DETRAN está comuni
cando aos proprietários de veí
culos com placa final 3, para
não deixarem para o último dia
a renovação da Taxa Rodoviá
ria Única (TRU), em vista do

congestionamento burocrático
verificado comumente nestas
ocasíões .

.

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

ROTARY CLUBE
D� CANOINHAS

ARBORIZAÇÃO
O Rotary Clube de Canoi

nhas em sua reunião de quarta
feira' última no Clube Canoi
nhense, entre outros assuntos,
foi discutido o estudo de viabi
lidade para arborizar algumas
ruas da cidade com a planta na

,Uva de erva-mate. Isto ern

função de perpetuar a sigla de
Canoinhas, comia a Capita 1
Mundial do Mate. O Conselho
Diretor já: mantem entendimen
to com a Prefeitura Municipa
de Canoinhas e o Instituto Bra
sileiro de Desenvolvimento Fh,
restal para o fornecimento de,
mudas.

PARTICIPAÇÃO
EM CONGRESSO
O rotariano Osvaldo Si

queira do Clube de Canoinhas,
participou de 5 a 10 do corrente
Inês, do 1.0 Congresso de Cultu
ra da Batata Semente em Pocos
de Caldas Estado de Minas Ge-

I '

rais ,

ILUSTRE VISITA
Nesta mesma reunião o, ,

Rotary recebeu a visita do Pre
sidente da Funploc, Dr. Paulo
Dequech, que falou sobre os

trabalhos que vem desenvol ..
vendo junto ao Governo do Es
tado, para a ampliação e criação

de novos Cursos para a Facul ..
dade de Canoinhas. Através
desta coluna, o Rotary agrade
ce a presença do ilustre Presi
dente.

AJUDA AOS

FLAGÉLADOS
O Rotary de Canoinhas, re

cebeu apelo do Sr t\ Governador
do Distrito 465, Creso de Jesus
Tavares, no sentido de que ca

da Clube envie' donativos aos

flagelados das enchentes ocor

ridas nos Estados de Minas 'Ge ..

rais e Espírito Santo. O Sr,
Creso esteve pessoalmente nas

regiões atingidas verificando in
loco a situação e tomando as

providências cabíveis junto aos

Clubes de sua jurisdição. Este
apelo está sendo atendido por
,todos os Rotary Clubes, e Ca
noinhas também enviará -sua

parcela através do seu Clube.

ANIVERSARIANTES

Na quinta-feira completou
mais uma ano de vida, a meni
na Carolina, filha do casal Luiz
Fernando e Tânia Fuck. Ama
nhã inaugura idade nova o ro-

'tariano Olávio Soaresl Eles re

cebem pela coluna, as felicita
ções de toda a família rotaria
na de Canoinhas.

T.'o"rneio.
• dO
As competiçõs-, espor'tivas

do último sábado no Ginásio de
Esportes, como parte dos 20
anos do Colégio Colnercial,
apontaram no futebol de salão
como campeão a 3.a Série A,
com Kalempa, Schavala, Wil
son, Siquera (Darci). Ficou vi-

..

ri

.

COCOCA
ce-campeã a 3.a Série B.

No voleibol feminino, ficou
campeã a equipe formada pelas
duas terceiras séries.

No futebol entre os profes
sores, o Colégio Comercial ven
ceu o Colégio, Sta. Cruz por 7

gols a 1. .

O Diretor do Departamen
to Estadual de Estradas de Ro

dagem, Engenheiro Civil, An
tonio Carlos Werner enviou
ofício esta semana' ao Prefeito
Therézio, cujo teor dá conta
das Obras Executadas pelo
D . E. R. SIC, no Governo Anto
nio Carlos Konder Reis no mu

nicípio de Canoinhas.
A) Estudos ,e Projetos -

Rodovia SC-303, trecho Canoi
nhas - Pinheiros ,.. Despraiado -

Caçador, com uma extensão de
14 quílômetros.. Serviços estes,
contrat_ados com a Empresa
LASA -, Engenharia e Pros-

Reis: obras
em nosso

r

pecções SIA, por Cr$ 63.074,34,
iniciado em novembro de 1976
e terminada em agosto de 1977.

Ante Projeto de Implanta
cão Básica, Rodovia SC-477"
trecho Canoinhas-Major Vieira-·
BR:..1l6 com a extensão de 33

quilômetros. Serviços contra
tados com a Empresa Esteio
SIA por Cr$ 540.579,38, InICIa

da em setembro de 1976 e con

cluída em dezembro de 1977.

B) Implantação e Pavi

mentação de Rodovias - Rodo-·
via SC/BR-280, trecho Mafra
Canoinhas. Serviços contrata-

f/J

murncipio
• •

s

Governo Konder
do DER

dos com a Empresa Beta SIA,
por Cr$ 132.000.000,00 com início
em 24 de setembro de 1976 e

com a conclusão contratual pre
vista para 5 de janeiro de 1980,
de cujo valor total até agora foi

pago Cr$ 82.841. 362,70 ..

Pavimentação a paralele
pípedos - Rodovia SC-303, tre- ,

cho Canoinhas-Três Barras.
Serviços.. contratados com as,

Empresas Conterpa e Octavio
Collodel Possamai, por Cr$ ...

2.887.689,51, com início em 10
de março de 1976 e concluída
em 25 de julho de 1977.

minutos, auxiliado por. Neri
Sardá e Alceu Mülbratz.

COPA N O R T E
No último domingo, o In

dustrial derrotou em. partida
fácil o Rauen de Mafra por 7 a

1. Já aos 8 minutos do primeiro
tempo, Aderbal abriu a conta

gem marcando o primeiro gol
do Industrial. Aos 32, Albary
marcou o segundo, encerrando
a fase inicial com 'esta conta

gemo
No segundo tempo os gols

de nossa equipe foram marca-

LANÇAMENTO DE NOVOS SELOS MARCAM O·
O /10. ANIVER'SARIO DA "ÉBCT"

A Empresa Brasileira' de
Correios e Telégrafos comple
tou dia 20, terça-feira, os seus

1 O anos de existência.

Para comemorar o evento
a Empresa de Correios está co

locando em circulação uma sé -
�

rie de selos comemorativos.
Todas as Agências, dá ECT no

Estado de Santa Catarina, dis

põem desses selos a partir desta
data.

Criada em 20 de março de
1969, através do Decreto-Lei
número' 509/6-9, a ECT absor
veu o ex-DCT, começando, D.

partir daquela data, a moderni
zar os serviços postais e tele ..

gráficos. '

A expansão e 'melhora
mentos dos serviços dos correios
tem sido mancados por vários
eventos, que vão da criação da
Rede Postal Aérea Noturna, in ..

ter ligando as capitais brasilei
ras, - até a instalação de cen

tros de triagem 'eletrônica nas

dos por Brito aos 12 minutos,
Sché aos 18, Brito novamente
aos 22, Branquela aos 29 e Boy
00S 37 minutos. O gol de hon
ra do Rauen foi marcado aos 38
minutos através de Orlando, o

atleta que mais se esforçou na

fraca equipe de Mafra.

O juíz Arlindo S. Filho de
Mafra, foi' quem conduziu mui
to bem a partida durante os 90

D Industrial jogou com Pa
laoro, JuHo,' Miltão, ,Negão
(Evaldir), Brito, -Tonínho, AI

bary, BranqueIa, Boy, Aderbal
e Sché. Para amanhã a escala
ção deverá" ser a mesma que
venceu o Rauen, apenas altera
da com a possível volta de Ze
zão que não jogou domingo.

tal, a codificação de todas as

cidades brasileiras e dos logra
douros de São Paulo, Brasília e

'

Rio de Janeiro.

-----'--------------------------

Atenção
estudantes !.

Lotação de �.a a 6.a feira
as 23,05 horas para o

Campo da}Agua Verde,
com saída da Faculdade.

grandes capitais. Como medi
das complementares há que' se
registrar a padronização de en
velopes para uso no serviço pos-

Professorado:
100·/. de aumento
Nomenclatura

TABELA I

Classe Padrão Valor da Gratífícaçâo
Especial

TABEI.. A II

Nomenclatura do cargo/função Padrão
Vantagem Horizontal
(limites máximos)

(I...eis 4.4,25/7,0 e' 5.205/75}
Dir. de Unidade Coord. Reg.
Chefe Divis, Admin. Pessoal
Chefe Divís.: Apoio Admin.
Chefe Div. Educ. FIs. e Desp,
Chefe Div. Admín, do Ena
Chefe Div. Exec. Insp. Geral
Supervisor Local Educação
Diretor Geral .. ..

Diretor de 2.10 Grau ..

Diretor de 1.10 Grau ..

Secretário Geral .. ..

Secretário de 1./0 Grau
Secretário de 2.10 Grau
Responsável pi Grupo Ecolar
Repons, por Escola Reunida
Auxiliar de Diretor .. .. ..

CC�l
CO--2
CC-2
CC-2
CO-2 I

CC-2
CC-3
CC-3
CC-4
CC'-4
CC-6
CO-7
CC-7

PF-1 a PF-14
PF-1 a PF-14
PF-l a PF-14

100%
100%
100'%
10'0.%
100%
100%
50%
90%
65%
65%
50.%
50%
50%
10.0%
100:0/0
.100%

; .

_ .....
•

longe
r
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para e perto, sem

,

Professor I A PF- 7 Cr$ 1.752,.00
Professor I B PF- 8 Cr$ 1.714,00

, Professor I C PF - 9 Cr$ 1.668,00-
Professor II A PF-10 Cr$ 1. 63'0,00'
Professor Licenciado I A PF'-15 Cr$ 1.000,00
Professor Licenciado II A PF-17 Cr$ 1. 000.,00
---- -----------------------��---------------------

divisões - aumento
•

progressivo CEssei-Paris)
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