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o Secretário do 'Bem Estar So
elo! do Estado de Santa Catarina,
Dr. Egidio Martorano Neto, esteve

em Canoinhas no último sábado, I

cumprindo sua primeira visita ofi.

IIciol de sua pasta após ter assumido
Ia recém criada Secretaria em 15 d'::')

março. IEle veio ocornpcnhcdo d2. suu 1

esposa, Ledo, e de seu sub-secretó ,I
I

rio João Guimarães e espose, L:c.1 i

Guima ães. I
I
I
I
I

Martomno Neto in.c.ou a P--:-.1
qrorncçôo de suo a:;:Je;lcla, v.s.: ::"-1

do' às 9 horcs CI ,Sede do /.},_P'/'\-:::r ,4.::--.

soc.cçôo de Pois e l\miJos dos Ex

ccpcionoc . f:l�l ::,ç�;.�,dc.: estove no

Centro Comur: 'tório da CO:1l\3, n)

Bairro Industrial número 1 . As 11 ho

ras, visit..JU o Asilo DI' . Rolando

Lourenço Malucelli, estando pOí 01-
timo no Associação Espírita La' de
Jesus. As 12h30min., ocornponhodo
do Prefeito Benedito Therézio de
Carvalho Netto e esposa, Lia, e de
mais autoridades, dirigiu-se à Sede

Campestre do Clube de Boião Fan

tasma, onde foi recepcionado com

um almoço.

o Prefeito Therézio fclondo no

oportunidade aos presentes, disse de
sua satisfação em nome de. seus

conterrâneos, em receber a visita d:
Sec.-etário Martorano e agradeceu
ao mesmo, a honre com que Ccnoi
nhas foi distinguida ao ser escolhi
da a primeira cidade. a ser visitcdo
pelo Deputado na qualidade de ii

tu lar da Pasta do Bem Ester Sociol
E continuou, dirigindo-se ao Secre
tório. "Dr. Egidio, nós pedimos em

particular à V. Exa., e forrnolrnente
,ao Governo de Jorge Konde BOI-

nhcusen, que preste todo o ouxili»
possível às entidades do municíp.o
de Canoinhas e Três Barras, quo
têm desenvolvido um trabalho d ')s

mais meritórios, um trabalho que oj,!
comove nossos corações. Como

aqueles que 'vimos hoie nas entidc
des visitadas, como' a mensagem de

q.uelas crianças dos dois asilos, q'J'::;
tocaram no fundo o nosso coroçôo".
E aproveito a oportunidade, com'

Prefeito Mun:cipol, pma fazer o ape
lo mais uma vez pma que todos nos

unamos em benefício destos entid,;)
des" para m(norarmos o sofr:ment:)
e os problemas dos menos fa'iorec:
dos pela sorte".

Após o pr.onunciamento do Pre"
feHo' de Canoinhas, fi:z,el'am uso do

palavra, o Dr. Paulo Eduardo Ro

cha Faria, Presidente da Câma -a de

Vereadores, e o ex-Prefeito, Alfre
do de Oliveira Garcindo.

Por último o Secretário Marto
rano Neto dirigiu-se aos convidados
COm as seguintes palavras: /los OTO

dQ;-es que me entecederam a pou
cos minutos, fizeram elogios à minha

pessoa, que 'talvez não sejam de to

do merecidos. Mas uma coisa os

Senhores podem ter certeza. Podenl
Confiar na minha lealdade, no meu

espírito público e nas minhas pro-
Illessas. Se fizer "promessas, é

porque procura"éi cumpri-los 3

Podem. ter certeza que vou, tra

balhar para alcah-çar os objetivos de
Illinhas intenções. Gostaria de neSSCi

AR

NOINHA'S
ASTA"

oportunidade, dizer-lhes que nós es

tamos visitando oficialmente este

terra em nosso nome e em- nome de
nosso Governador, Jorge Konder
Bornhausen, que por certo será um

g onde Governador. E antes de vir

poro cá, tive a oportunidode de con

versar com e�e, que me disse o se

cuinfe. '''Secrdário, vai a Canoinhas
e fale em nosso nome, vxê tem pie,
nos poderes, tem delegações para o

que você resolver, nós daremos por
resolvido. Os Senho es lá podem 'rei'

sentido, que o Governo Bornhcusen
é versótil e será um qoverno dinô�
mico, um govemo que vai procuror
realizar em todas as áreas e em )'C

dos os setores odmlnistrotivos".
Mais adiante Egidio Marto'ano,

conclomou a todos pore se unirem

em torno do Governo de Jorge Bor

nhausen, que tem por meta principal
ser um' governo de integração, de

união, de equipe e um governo que
vai trabalhar no mesmo sentido
Disse ainda, que não podemos ad
mit;r que a ARENA. seia um pa tido
dividido no próprio pmtido e ·i·e:,".:'

mos que nos esforçar no mesmo sen

tido, porque assim nãq estaremos

desperdiçando esforços, mos sim fa
remos um trobaiho construtivo

Martorano, referindo-se aos

convênios das entidades de Cano;,

nhas com a sua Secretaria, declarou
se surpreso com o excelen�e :i-aba
lho das Senhoras ,Presidentes e do')
Diretorias. Um 1Taba!ho I-ealmentc

digno dos maiores elogios, um tra

balho dedicado e humano. Pa abe
nizou-as e disse-se deveras entu

sia,smado com tudo o que viu e seno.

tiu nesta visita, que lhe deu moi"

forças para enfrentm esta luta que
realmente será das ma!s árduas.
Mostrou-se satisfeito por presencio'
um trabalho tão dedicodo e tão bem
orientado e principalmente com 'iod'J
.o apoio dos poderes públicos, p, e·
feito Municipal e demais autorid,.::
des. t o mais import-ante, COITl :)

apoio da comunidade que é uma

ajuda ,fundamental, pois, �sta parti
cipação dela no desenvolvimento do

Bem Estar Social é básico.

,
Encen-ado o pronunciornento

do Secretário do Bem Estar Social, (�

a reunião-almoço, Mmtorano Neto,
prosseguiu seu prog�ama de visitas
os entidades assistenciais, dirigindo
::e ao município de Três Berros, acom
panhado do Prefeito Odilon Pczdo
Secretário da Prefeiturc, Paulo
F ronk. Prefeito Therézio, sub-Secre
tório João Guimarães, Paulo Rocha
Ferio e respectivas esposos, além du
Srto. Licéia Kohler e o reporrcqem
do Correio do Norte.

Iniciou no Bairro São Cr istóvôo,
visitando a unidade da FUCABEt\/\ ,
que atende 100 crianças dioriornen
te, onde são servidas me endas qu;
se equivalem a uma refeicão C')"11

. pleto . É ctendido peja Co-ordencjdc
I a Jamile Uba e pelo Assistente ,A,ncl
Maria Correio e mais 4 estagiárias
Em seguida dirigiu-se à Sede d'J
LBA, que atende pelo projeto ""!p",
cerco de TOO crianças dioricrnen!c
com merenda e lazer sob a respon-
-scbilidcde da Coordenodoro Fil-mino
Cassemil'O de Paula e Silva. Esta mes

ma unidade, em breve estará aquipa
do para receber mais 50 criancas co·

I-entes de recursos, elevando-s�' (; to
tal pma 150.

A ,última etapa da visito do D;-:
Egidio Marforano, foi cumprida no

perímet';-o urbano de Três Barras,
mais precisamente no' Campo de
Instrução Mmechal Hermes, onde es

teve na Casa da Criança, que obri
ga 16 menores, sob a tutela do Sr.
Jacozinho Haschel. p,o encerrar se,)

programa daquele dia, Martorano
ag':'adeceu a acolhida que recebei!
em todos .os locais que esteve, l'!

muito emocionado cumpl'imentou as

cr,ianças que o homenagemam, bei'
jando CI todas e brincando com 'IS

mesmas. Prometeu tombémi as pro
vidências bl'eves para a regularize
çõo _da situação da Casa da Crian
ça diante do governo do 'Estado, PCj
ra melhor andamento de seu pro
grama de ajuda a esta entidade),
Às 17 'horas, o Secretário 'e comitiva
dirigiram-se de volta à Ca'pital do
Estado.

ASSOCiações Comerciais de Santa Catarina
Governador imp'antação urgente das novas

solicitam 88

Micro-Regiões

---'.. -- .,__--------" ,........._--------------

Como acontece a cada três

meses, as Associações Comer-
dais e Industriais de Santa Ca

tarina, filiadas à Federação das

Associações Comerciais e Indus-.
triais de S. C., reuniram-se dia
24 na cidade de Agrolândia .

Essas reuruoes regulares;
têm o 'objetivo de apreciar pro
postas, teses e proposições que
interessem a todos os comer

ciantes e industriais de Santa I
Catarina e são realizadas na ci
dade sede de 'uma A<sociação
Comercial que participa da Fc

deraçào das Associações "Co
merciais.

Nesta reU111aO de Agrolân
dia, a Associação Comercial 8'

Industrial de Canoinhas atra
vés de seu Presidente, Hilton
Rítzcr.ann, fez uma proposição
no sentido de que se of;cias::.c
ao Governador do Estado para

que ele )oD1asse providências
para a agilização da implanta
ção das Micro-Regiões criadas
per decreto do ex-Governador
Konder Reis no ano passado. A
proposição foi aprovada por
unanimidade das 17 Cooperati
vas presentes ao encontro, e en

caminhado um ofício ao Gover
nadar Bornhausen e cujo teor
publicamos a seguir:

O Conselho Diretor da Federe
ção das Associações 'Comerciais e

Industriais de Santa Catarina, reuni

do na cidade
.

de Agrolândia em

24.03.79, deliberou vir à presença
de V. Excia., solicitqr sua alevodo
decisão para determinar as provi
dências tendentes à implantação das
novas Micro-Regiões criadas no ano

próximo passado, pelo então Gover
nador" Dr. ANTONIO CARLOS KON,.
DER REIS.

As novas cinco (5) Micro-Regiões
criadas por Decreto do Governodor
do Estado tem como sedes-polos, as

cidades de Aroronquó, Brusque
Canoinhas, Jaraguá do Sul e Xcnxe

rê, e nessas devem ser instaladas cr,

Delegacias Regi,anais de Polícia, de
Ensino, de Saúde, IPESC, e outro>.

órgãos descentrollzcdos da estrutu-

ra da cdministrocôo pública Este
dual.

Os Decretos previam um prazo
c!e trinto (30) dias para cp-esento
ção de propostos de descentrolizc
,�6::r, atendendo à nova divisão
gionól, o que não ocorreu

A efetiva, instalação necessito
ser concretizada, sob pena de se ir
validarem os efeitos que se preten
c'ern atingir, ou seja, polarização do
crescimento das regiões do Estado ':'

de dotar os Polos de infro-estruturo
básico de serviços públicos mais pró-
-xirno aos seus usuários.

Sem outro particular, firmamo
nos muito atenciosamente,
Federacõo das Associacões Comer-

� �

ciais e Industriais de Santa Catarina

,'SECRETA.RIO 00
SO'CIAL CUMPRI

,lia VISITA DE

CELESC financia,rá instalações
Cerca de 14 mil pessoas se

rão beneficiadas, este ano, em

Santa Catarina, com o financia
menta das instalações de ener

gia elétrica, em duas mil resi
dências localizadas em áreas
abrangidas pelas redes de baixa
tensão da Cele.sc.

Um' levantamento' prelimi
nar rp�istrou a existência nr

área de concessão da empresa,
de L,": .m.il residências, denom.
nadas, pela Empresa de "domi
cílios inativos", que não dis
põem de energia elétrica ape-,

'

sar de localizadas junto às re-

des, devido -à baixa renda de
5eus moradores, os quais nãc
têm condições de pagar a :ins
talação.

A pesquisa-piloto está sen

do realizada em Lages, onde
100 domicílios estarão ligados I
8té o mês de maio, bene.ficiandc I740 pessoas _ Atualmente. o::;

'gastos de cada uma dessa� fa- I

para consumidores carentes
mílias com.. querosene ilumi
nante são superiores ao valor
da taxa mínima de consumo co

brada pela concessionária, que
corresponde a 32' cruzeiros e 97
centavos.

Segundo informações do
Gerente da CELESC de Canoi
nhas, Sr. Fernando Gomes de
França, levantamento paralelo
está 'sendo realizado em nossa

cidade e breve poderá divulgar
o número d e "domicílios inati
vos" existentes na área sob sua

jurisdição. Esclareceu ainda,
que para fornecer energia elé
trica a essas famílias considera
das consumidores potenciais, a

Celesc criou uma forma de pa
gamento acessível ao usuário.
A este caberá pagar, mensal
mente, durante 36 meses, uma

pequena parcela corresponden
te ao financiamento das insta
lações de entrada e int�rna,
mais a taxa de conSUimo de
energia adma citadà.

Aroldo Carvalho representará a CODESC na Capital Federal
Eml ato presidido pelo go·

vernador Jorge Konder Bor
nhausen, foi empossada no dia
16 do corrente mês, a nova dire
toria da Companhia de Desen-.
volvimento do, Estado de Santa
Catarina, (CODESC), tendo nn

pre�lidência o ex-vice-governa
dor Marcos Henrique Buechler.

O ato realizou-se na Sede
da Codesc, e contou com a pre
sença de inúmeras autorldades,
empresários e industriais.

A diretoria 'da CODESC

ficou assim constituída:
,

Presidente, Marcos Henrique
Buechler, v:ice'r-presidente Vic
tor Oswaldo Konder Reis; dire
tor de Planejamento, Ivam Ma
tos; diretor Administrativo An
tonio Westrupp; diretor de Co

ordenaçã9, Barbosa Lima e di
retoT Aroldo Carneiro de Car
valho. ·Nosso conterrâneo, exer
cerá a função de Diretor df)
CODESC em Brasilia junto 'ao
novo Presidente, João Batista

F-igueir�do .
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Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda_

FORD I ..

1978
.

1 _��v�nde_dor
948· 30 ANOS

,

u

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
.'

e usados de qualquer marca.

DIS}>ONIBILIDADES DA SEMANA:,
Caminhão F-600 diesel - 1974 c/ motor Mercedes
Corcel II - branco - 1978

.

Maver'ick 1976 - Azul
F-.75 - 4x4 - azul - 1975
Brasília branca 1977

.

Karmanguia vermelho 19075

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 VidaI Ramos, 203 -- Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024
'H .WBPWU#

'MM _

- Mo ,Departamento de Veículos Usados de Miguel
.Procopiak j Comércio de Veículos Ltda J você

encontrará para pronta entrega:
Marca Ano

. '.

1974

1975

1974

1974

1 Variant

2 Rural ...
2 Volkswagen '1500

'2 Pick UP Wlillys .. .. .. . ...

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General Motors do 'Brasil S. A .

Rua Major Vieira, 289 _. CANOINHAS _ Sta. Catarina

Registrada no CRECI sob n.? 204
t! SICÓL CORRETORA DE IMÕVEIS TErVl 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 Maj or Vieira com terreno de

,1200 m2 sendo 30 metros de frente' no asfalto com uma
. ',' ,

casa de madeira c/1I0 m2.
1 terreno urbano com 436 m2, localizado à

_ esq CeI. Albu
querque com a Eugênio de Souza.

_ 1 terreno. urbano com 400 m2, localizado à esq. Paula Pe
rcira 'com' a Eugênio de Souza.

TE1'4 AINDA PARA VENDA:
.

. ,

- Uma Pick-Up Ford F-75 a.no 1976 tração dupla.
-

, '- COMPRA-SE:
- i área acima de 50 alqueires, para floresÚtmento.

EXECUTA AINDA O SERVIÇO E
VENDA DE LOTEAMENTOS.

Procure a SIOÕL à rua Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22�0039
----------------------�-�--�------------------------------

------_._-_._._-�����

Lãs PINGOUIN

asa
r \

Rua P8ula�Pereif'a, 648
Praça Lauro Müller, 540

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COR�ro DO NORTE

r�l".,t ._. "_ _ .. t

31 de março de 1979

estaques
\,\. . �,' "

Na recepção ao Secretário

Egidio Martorano Neto, as Se

nhoras de nossa sociedade que
trabalham em prol do Bem Es-

-

'�--'
,

o '_

tar Sociãl.' Na foT;'-ã Prei.den-"

,
te e a Diretora da APAE, .Sras.
Paula Carvalho e Beatriz Bu

dant; a Tesoureira da Associa-

ção Espíritá Lar de Jesus, Ceres

Sachweh e a Presidente do Asi

lo' Dr. Rolando Lourenço Malu

celli, Nereida Cherem Côrte.

50 ANOS DE FELIZ MATRIMÔNIO

Foi ontem, às 18 horas, na Igrej a Evangélica
uterana, a cerimônia das Bodas de Ouro de Alfredo

Frída Kindler Knüppel. São 50 anos de convivên

'ai dedicação e hanmonia conjugal de dois seres que

peraram muitos obstáculos e após todo esse tempo
lbem novamente ao altar para reafirmar o jura
I nto de seu primeiro matrimônio diante de Deus,

colunista as felicitações, com a certeza de que o

mhor partilha de sua felicidade.

ALTO ESTILO EM MODA

EXCLUSIVA.

Camisetas, Camisas e Calças Jeans.

Rua Paula Perei'ra (Praça Osvaldo de Oliveira)

'--==,=_=,_=_===-<===========z=====

BONATO VIRÁ A CANOINHAS

Esteve em Cano.nhas untem, o sub-Secretário
Fazenda do Estado de Santa Catarjna e participou
reunião da As::.ociação Comercial e Industrial clt;

oinhas. Em pauta, os preparativos com o Prdei�c
Presidente da ACrC da vinda em breve do Secreta

da Fazenda Ivan Orestes Bonato. Nesta visita,
e reun.�rá 03 Prefeitos da Região e os representan
'das classes c nroresaríais serâo debatidos nroble-

I-..; .:) t 1. ,.L ..._..... J ....4_ ..... ,
!_ \.... .J..

�s referentes aquela pasta no Planalto Norte.

NA' PIA BATISMAL .

Será amanhã na Matriz Cristo Rei o batizado

l1lenina Carolina filha do casal Marly e Eloir

'anernann. Serão padrinhos, Lili�ne Mara Ferreira

Porto Umão e José Ganen Filho, que recebem os

rabéris da' coluna de hoj e .

. 1
DRA. HELOiSA S.�� BER.TON(IN(

CIRURGIÃ-DENTISTA
CRO 1091

Fone 22-0744

Consultório ,- Rua Felipe Schinidt, 385

1.0 Andar - Sala N.o 03

L/C

NIVERS NA AGENDA

Circulando os parabéns neste fim de semana à

Sra. Iris Kohler esposa do prezado amigo, Frederico
Kohler e também ao seu filho Jeferson. O motivo da

dupla homenagem é o aniversário de ambos transcor

rido ontem. Hoje, -cles recebem as felicitações via

coluna.

CHORINHO NOVO

Carolina, participa através da coluna, aos ami

gos dos seus pais Malude e Zeno Ribeiro da Silva J1'.,

o nascimento de seu irmãozinho no dia 24. Juarez é

a alegria de seus radiantes avós, Olga � Mario Ferra

rezi e Vanda e Zeno Benedito Ribeiro da Silya.

Eucio Colombo

I

I
i
I
i
1
j

I
«
I

I
"

�

!
I

PARABÊNS GAN,EN

As homenagens da coluna de hoje ao artista

canoinhense e membro do Conselho de Cultura local,
que no dia 24 inaugurou idade nova. Refiro-me a Jó
s f Ganen Filho, que a propósito, em breve estará

inaugurando seu "atelier" em ponto estratégico da

cidade. Aguardem.

1:""'=-=--"'--=''''''
-=

="="�=�.=.,_==''''��---���

li

! Chie-Chie
i

'I

'Modas

��. :MiiIiiii 'õ=- iIk" *_ ............--nw-.....

No flagrante, especial para
a coluna, quando da visita do

Secretário Martorano Neto ao

Centro Comunitário da COHAB.

O sub-Secr.etário. João Guima

rães o Coordenador dos Centros
,

Comunitários, Paulo Bernardi

no, o Secretário do Bem Estar

i30eial, Egidio Martorano Neto;

o Prefeito de Três Barras, Odi

lon Pazda .e o Prefeito de Canoi

nhas, Benedito Therézio de Car

valho Netto.

Uma das lojas dn organização
NIVALDO 8URG4RDT para bem servir.

Praça Osvaldo de OliveiraI

, ,

IV RALLYE DE CALHAMBEQUES
'Da Prefeitura Municipal de Camboriú estou

,

,

recebendo o convite de participação ao IV Rallye de

Calhambeques do Estado de Santa Catarina. O acon

tecimento vem empolgando desportistas de todo o

Estado e também do Paraná, de onde terão. diversos

participantes como as cidades de Curitiba e Rio Ne··

gro . Será sem dúvida urna das maiores promoções
turísticas-esportivas de Santa Catarina nessa modali
dade. A data marcada é 29 de abril, e as festividades

terão início com o Baile do Calhambeque dia 27 e

grande passeata dos veículos por Itajaí e Balneário

Camboriúv,

NASCEU JOHN ROBERT

Muito feliz e de parabéns, está o casal Silvio

e Lia França, com o nascimento dia 27 do lindo ga

rotão, que receberá o nome de John Robert. Muito

feliz está a Sra. Maria de França, bisavó do menino

e seus futuros padrinhos, João e Zel.inda de França,

Os cumprimentos aos prezados tios através da
coluna.

Modas 50ulin Eletrônica V ideo-Som
CONSERTOS EM GERAL DE APARELHOS

DE IMAGEM E SOM. POSTOS AUTORJZA·

DOS "SEMP-TOSHIBA" - "SHARP" E "CCE"

FONE: 22-0040 _' Rua CeI. Albuquerque, 702

Jste mês
SENSACIONAL LIQUIDAÇÃO PARA

RENOVAÇÃO DE ESTOQUE
-

Rua Felipe Schmidt, 392

Fone: 22-0682

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 31· de março' de 197'

Siedicato da Ind. do Mate, no Estado de Sta. Ca'larina
Eleições Sindicais.

EDITAL' DE CONVOCAÇÃO
Rua a�ilio Vargas, 639,_1.° andar - salas, 1, 2 e 3 ,"�Canoinhas-SC�

PELO PRESENTE EDITAL, FAÇO SABER QUE NO
\

DIA 30 D;E JUNHO DE 1979, NO PERíODO DE 14 AS 16 HORAS,
NA SEDE DESTA ENTIDADEJJ SERA REALIZADA ELEIÇ}\O
PARA COMPOSIÇÃO DA DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E
DELEGADOS-REPRESENTANTES AO CONSELHO FEDERA··

çÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA
A Q1JE ESTA FILIADA ESTA ENTIDAD�� BEM COMO DE SU
PLENTES, FICANDO,ABER�O O PRA�O DE 20 (VINTE) DIAS
PAR.A O REGISTRO DE CHAPAS, QUE CONCORRERA A CON-

, TAR DA DATA pA PUBL1CAÇÃO DO AVISO RESUIVIIDO DES··
TE EDrrAL, NOS TERMOS DO ART. 17 DA PORTARIA N.o

:3.43'l, :OE 20 DE DEZEMBRO DE 1974. O REQUERIMENTO
ACOMPANHADO DE TODOS OS DOCUMENTOS EXIGIDOS
PARA O REGISTRO SERA DIRIGIDO AO PRESIDENTE DA

ENTIDADE, PODENDO SER ASSINADO POR QUALQUER DOS
CANDIDATOS COMPONENTES, DA CHAPA. A SECRETRIA
DA ]�NTIDADE FUNCIONARA, NO PER,íODO DESTINADO AO
REGISTRO DE CHAPAS,' NO HORÁRIO, DE 9 AS 15 HORAS,
ONDE SE ENCONTRARA A DISPOSIÇÃO' DOS INTERESSA
DOS PESSOA HABILITADA PARA O ATENDIMENTO, PRES
rxcxo DE INFORMAÇõES CONCERNENTES AO PROCESSO
ELE[TORAL,- RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E FOR
NECIMENTO DO CORRESPONDENTE RECIBO. A IMPUGNA
çÃO DE CANDIDATURAS DEVERA SER FEJTA, 'NO PRAZO
DE () (CINCO) DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DA RELA
çÃO DAS CHAPAS REGISTRADAS.

CASO NÃO S,EJA OBTIDO QUORUM EM PRIMEIRA

CONVOCAÇÃO A ELEIÇÃO, EM SEGUNDA VOTAÇÃO, SERA
REALIZADA NO DIA 7 '(SETE) DE JULHO E, NÃO CONSE-- I

GUINDO O QUORUM NA SEGUNDA CONVOCAÇÃO, 4 ELEl

cxo, EM TERCEIRA VOTAÇÃO, SERA REALIZADA NO DIA
14 ('QUATORZE) DE JULHO DE 1979. EM CASO DÊ EMPATE
ENTRE CHAPAS. MAIS VOTADAS. REALIZAR-SE-A NOVA

I, -

.

.

ELEIÇ$O 15 DIAS APóS.
'

.AS ELEIÇõES SERÃO REALIZADAS DAS 15 AS 17
HOltAS,

CANOINHAS, 12 DE MARÇO DE 1979.

JOÃO SELEME _ PRESIDENTE,
2 x

Sin�icatQ, , da ,Ind. do Mate, no Estado de Sta. Catarina
'Eleições Sindicais
A V I S O

Rua Ge�úliü Vargas, 639, 1.0 Andar, Salas: �,2 e 3 :. Canoinhas-SC.

SERA REALIZADA ELEIÇÃo' NO DIA 30 DE JUNHO DE
1979 NA SEDE DESTA ENTIDADE,' PARA COMPOSIÇÃO DAI

, .

DIRETORIA, CONSELHO FISCAL E DELEGADOS REPRESEN-
rrANTEf" DEVENDO O REGISTRO DE CHAPAS SER AP�ESEN ..

TA :00 A'SECRETARIA, NO HORARIO DE 9 (NOVE) AS 15 HO
RAS, NO PER�ODO DE 20 (VINTE) DIAS A CONTAR DA PU-
,BLICA!ÇAO DESTE AVISO

�

'"

,'\
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ELEIÇÃO ENCON

TRJl.I.-SF AFIXADO NA SEDE DESTA ENTIDADE.

CANOINHAS� 12 DE MARÇO DE 1979. '

JOÃO SELEME _' PRESIDENTE
2x

.. III

•

FACULDADE DE (IE�CllS ADMI,HISTRATIVAS �E (AHOINHAS
Edital N. 007/79

o Diretor da Faculdade de
Ciências 'Administrativas
de Canoinhas, no uso de
suas atribuições' legais,

CONVO'CA
Os' alunos abaixo relacio

nados, do Curso de Administra
ção, Habilitação em Adrnínis ..

tração de" Empresas' em DE
PENDÊNCIA NA DISCIPLINA.
ESTAGIO SUPERVISIONADO
para, no prazo de 60 dias a par
tir desta data, regularizarem
sua situação perante a Faculda
de, APRESENTANDO E DE
FENDENDO ORALMENTE o

Relatório respectivo.
Expirado O' prazo supra.. o

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

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

IRMÃOS PROCOPIAK & CIA,

LTDA., declarai para os devidos fins

que foram extraviados todos os do
cumentos do veículo de sua proprle
dode, marca Chevrolet, an.o 1973,
cor verde, placa DA-0582,. chcss!s
D653CBR21837J .

Os mesmos ficam sem efeito por
ter sido requerido 2.a via.

DOCUMENTOS'
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, cür bege, chassis
BH-452204, placa CA-37�7, tipo
camioneta, alienado fiduciaria-

, mente ao Banco BRADESCO,
� Crédito, Financiamento e In
vestímento .

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

1 x

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

,

INDÚSTRIA E COMÉRCIO IR
MÃOS ZUGMAN S/A. declara que
foram extraviados os documentos dó
veículo de sua propriedade, marca

Volkswagen Sedan 1300, 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.

Çanoinhas, 21 de março de 1979,

grande
I v-.�riedade

-:- Medimo,s, Cortamos e

Construcao
t

.
,

Colocamos _B_
III

de

Ltda.

.�. Rua Major Vieira, 589 r- Fone, 22-0502 • CANOINHAS - se

�•• , • i • i.õii'ift ••• , •••••••• ii.' •• i i , .... i ••••••••• , •••••••••••••••••••• , ••••• , ., •••• , •• , •••••• , , • , • , , " • ''''ifii'ii
-

.
/

aluno que não cumpriu o expos
to acima será considerado DE
SISTENTE DO CURSO.

20 - Marli de Fátima Postol
21 - Marílu Paula Hoffmann
22 _ Marisa Goestemeier
23 _ Nestor Luiz Wendt
24 _ Osmar Stein
25 _' Pedro' Odair Borges Pa-

dilha
26 - Renato Jarschel
27 _ Romário dos Santos
28 - Salvador Oleskovicz
29 _ Selva T. da Silva Bub-

niak
30. _' Sonia Maria Davet
31 _ Sonia Léa C. P. Scopel
32 _ Carlos Cíorcero Junior
33 - Celso Clodoven Scopel ,

34 _ Heron S. Peixoto
35 _' Carlos Alberto Steilein
,36 _ Henrique Pereira
37 - Hilário Rudey
38 _- José Emiliano Uba Neto
39 _ Oziel Luiz de Antoni
40 _ Wilson Pedro Sampaio
41 _ Zilda Hatschbach

Canoínhas, em 20 de março
de 1979.

ERASTO DE MAIO .

.

·Diretor

ALUNOS CONVOCADOS

1 _ Ademir Gonçalves Rocha
2 - Edson. Meister
,3 _ Eliana Maria Trevisani
4 _ Haroldo Carlos Koepp
5 _ Jacir Taffarel
6 _ João Air Soares
7 - �arcos Zipperer
8 _ Oldemar Mussi Junior
9 _ Robin Luiz Voigt

10 _ Hélio de Paula e Silva
11 _,Am:ir Seleme
12 _ Carlos Alvino Wagner
13 _ Claiton de Paula Baniski
14 _ Eliseu _ Kreiling
15 _ Haroldo Süssembach
'16 _ José do Nascimento Filho
17, _ Leszko Dyniewicz Junior
18 _ Luiz Carlos Budzinski _

19 _ Maria de Lourdes Silva

TERRENO - VEHOE;_SE ou TROCA-SE
LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DAS ANTENAS,
POUCA DISTÂNCIA DO ASFALTO, COM 600 M2 DE

AREA, COM 15 M. DE FRENTE PARA A RUA,ARGENTI
NA. ACEITA�SE TROCA POR TERRENO RURAL BEM
LOCALIZADO.

DEMAIS INFORMAÇõES PELO TELEFONE
2'2-0568' COM SR. MOACIR.

Terrenos centrais

Canoinhas, em 20 de março
de 1979.

ERASTO DE MAIO
Diretor

2x

- vende - se

VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN
r.�RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-

TEMB;RO COM GETÚ;LIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 M2 CADA UM.,

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

- C'I M E N T E L A· -

Seu problema é cerCiS ou alambrados 7
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,
:2.8 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN

TELA) El\1 MARCíLIO DIAS.

PABRICAl\10S TELi..s DE ARAME SOB 1\1EDIDA, MON
TAMOS ALAJVIBRADOS coa PALANQUES E TABUAS

,

.

DE CONCRETO.
,

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS

�
_

.-

, DIFERENTES ,DE CERCAS. '

"<:''lfTrm�ln:nnnrnrnnnnnnnnnn I ti " iii • � II! J:I • lIl,m Il � II illi ii il a II III ii J IIlriJa_11i lilllllil I a e d li I a III De...

FO TIO C -Ó P I A. S �
- - -_. ,._-

--==-.--- --- -;:..-:.�-;:::....:....=..:::�.===..=====-..:.:....�:-=-=-._-==---=

O Cartór-io do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e' sofis
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE·
TA.RY 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,

I

�"ªº'ª.,
.... o.o ••• , •••

�...u,.,
•• "' ••••••

�,'��._.
••�.", •• "" ••,��•.'�I.

�, III III ,�

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



II 31-03-79
N.o 1514

Ano XXXII

ANIV RSA IANTES
DA SEMANA

\ ANIVERSARIAM-SE:

HOJE: a srta. Leoni Tere
zínha B . Ferreira; o jovem
Marcos Romeu Moebius.

AMANHÃ: a srta. Relinda
Kohler ,

DIA 2: a sra. Rosinha. es

posa do sr. Friedrich Brauhárdt;'
,as srtas.: Ana Arendartchuk e

Wilma Brauhardt; o Jovem
Walcir Edson Novak .

DIA 3: os srs.: Elizeu Bar··
celos e Wiegando Wiese; a srta.
Juceres Maria Wiese; o jovem
Carlos Magno Selerne, residen
te em Curitiba.

DIA 4: a sra. Jacomina es-,

posa do sr. F'irrmno de Paula e

Silva; o sr , Antonio Olescovicz;
a srta. Marlene Brauhardt; o sr.

Leonides Chagas.
DIA 5: a sra. Hilda, esposa

do sr. Maximiliano Watzko; o'

sr. Dr. Saulo Carvalho; o jo
vem Adernar Luiz Ferreira.

DIA 6: 'a sra. Zilma, esposa
do sr.

f Antonio Aloisio Afonso;
o menrno Silvio, filho do sr.'

João de Barros.

Aos aniversariantes os
.

'
,

cumprimentos deste semanário, '

com votos de inúmeras .f'elicída-
'

des.

t AGH,ADECIMEN1�O
Os familiares de

Alleu Antônio Soares de Carvalho
agradecem a todos que os confortaram' por ocasião de sua

doença e falecimento, especialmente aos médicos Dr: Haroldo
Ferreira Filho e Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira, enfermei
ros do Hospital Santa Cruz, aos Padres Frei Luiz Frei Lady
c Frei Antônio e ao Pastor Guenther.

' .

Canoinhas, 28 de marco de 1979.
�

, I
if&Iil.tdtú_WJliii!®JriAA'*attJAfPlt.."...nniikMJit$WMfIN$fVMM*-

t AGHADECIMENTO
Os familiares da saudosa

eli
impossibilitados de fazê-Io pessoalmente, utilizam este sema-

.

'nário para externar seus mais sinceros agradecimentos a to

dos aqueles que os confortaram e lhes deram forças para se

guir a frente quando do súbito, dcsaparednle:nto de sua mãe)
sogra, esposa e avó, e acmnpanharam até sua última morada,
€m especial aos Freis Lui� e Antonio, ao Dr, Haroldo,Ferrei-
1"3, DI" Marcelo e, principalmente, ao Dr. Wilson, que a con

fortou até seu último instante; também os agradecimentos
às enfermeiras do Hospital Santa Cruz, que de um modo ou

de outro colabol';:u-am, para amenizar seu sofrjmento-
A todos, Deus lhes pague.

Ancora "Tratores

L/C

Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600,

assim como a linha completa de imple�entos Blue Une,

a colheitadeira e o conjunto ele fenaçao New Holland,

ti 05 silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.

A Ancora Tratores,

por isso, não se acanhe; fique à vontade edi�ponh� sempre

da Ancora Tratores. Vendas, peças e assrstencia tecruca.

_J
,

(/)
�Pl,fl' 'f:Jf'9 .9;;;í(j/"J -L (tia.

DtSmIDUHlOR EXCLUSIVO EM CURmBA.. Ll:m� oo PARANA E�� SANTA C,IIoTARINA.

-

MatrIZ em Curitiba, BR t 16, Km 88 - Fone 52-4821.
Ca

.

h T' 7deSetemhro 248-F.one 22-0548 o Lapa, Rua Barão do R,o Branco, tsoc-Fooe 22·1263
no,n as, ravessa ",', �-

JUíZO DE DIREITO
DA COMARCA
DE CANO,INHAS
SAN'I'A CATARlNA

Edital, de' ftrremíltação
(Extrato art- 686 CPC )

1. a PRAÇA: Dia 02 de Maio de
" 1979, às 10,00 horas

2a PRAÇA: Dia 12 de Maio de

1979, às 10,00 horas
LOCAL: Edifício do Fórum

Rubem Moritz da

Costa, sita à Rua
Vidal Ramos svn
- Canoinhas - S.C.

PROCESSO: Execução Fiscal
n.? 1.172

EXEQUENTE A FAZENDA
NACIONAL.

E X EC U T A D O ORLANDO
MULLER

BENS A SEREM
ARREMATADOS: "Um I terreno
urbano com a área de 740,00
(Setecentos e quarenta metros

quadrados), situado nesta cida
de nas proximidades do Grupo
Escolar 'Irmã Maria Felícitas,
nos fundos de imóvel perten
cente a Orlando Muller, situado
nesta cidade a Rua Agenor Fá
bio Gomes e confrontando de
um lado com terras de Orlando
Muller, na extensão de 27,00'
metros lineares, de outro lado
com terras de Ilmo Weinfurter
e de Rufino dos Anjos, na ex

tensão de 43,00 metros lineares,
de outro lado com ditas de Na
bir João, Nader, na extensão de
10,00 metros lineares e de outro
lado com terras de José Tisch
ler e de Filomena Bastos na ex

tensão de 40,00 metros lineares,
constituído pelo lote n.? 03 da
subdivisão procedida por Elizio
Czerniak, registrado sob n."
R-1-1905 no Registro de Imóveis
desta Comarca, o qual avaliado
em Cr$ ,30.000,00 (trinta mil
cruzeiros) .

Canoinhas, 22 de março de 1978.

OrH de Ataide Rodrigues
Juiz de Direito

AGENDA. Dl CIDADE

1 x
________N _

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

J"ARMACIA DE PLANTA0: De sábado (31) a sexta-feira (06/04)
_ Allage - Rua Vidal Ramos, 684

Fone 22-0:614

MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (31) Dr. Milton Moreno Correia
Fone: 22-0033
Domingo (01/04) Dr. Vicente Mazaro

I F'one:, 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190 .

I>RONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAIÇAO RODOVIÁRIA: Fone: 22-0179

I)LANTAO CELESC: Fone: 22-0490
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Aos sábados e domingos

Posto no Planalto Hotel.

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas.
, e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até' às 16:00 horas.

-:- H O T É 1 S -':-

PLANALTO HOTEL: Funcionando com 40 apartamentos e café da

manhã - Estacionamento, Sala de Conven

ções, 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.? 797 - Fone: 22-0036.

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 ii

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

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

I",ANCHERIA 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 .

-.-

EDITAIS

PINGUIM: Thua Paula Pereira, 430 - Fone 22-0236 - Funciona das

0�:30 às 23:0.0 horas. - Lanches - Refeições - Espeto
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: Sensacional Programa duplo:
1:° filme: POR ALGUNS DÓ1"ARES A MENOS - c/Lando Buzzanca
2.° filme: O REGRESSO DO RENEGi\.DO :KUNG-FÚ

AMANHÃ às 14 horas em matinê:
!

POR ALGUNS nÕLARES A MENOS - Com Lando Buzzanca t
AMANHÃ em duas sessões às 19,30 e 21,30 horas: Peter Sellers em':

A NOVA 'rRANSA DA PANTERA COR DE ROSA
Colorido e Censura Livre

.

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

4,a, 5.a e 6.a feira às 2'0,30 horas:
A FERA CARIOCA - Colorido

, Com:' Cesar Romero e Milton Gonçalves.

-

Encontram·se em Cartório, 2.°
Ofício, à rua Vidal Ramos, Edifício
do Forum, para serem devidamente
protestados os seguintes títulos:

Dp, 11.° 3496, vencido em

02.03.79, no valor de CI'$ 7.765,90,
emitida por O.' A. lVIissaju & Cio.
i.tdo. Contra TRANSPORTES LASCAS
E TORAS LTOA.

Dp, n.o 0014, vencida em
1 12.03.79, no valor de Cr$
18,610,00, emitida por Nutriuniôo
I. C. de Nutrimentos o] Animais e

Agropecuária Ltda. Contra OLlBIO
DE ALMEIDA.

Cheque n.? 953,649 K-622, no

valor de Cr$ 13.800,00, emitido por
OSNILDO KOEHLER, a favor de
Cleide Kasperauisius, do Banco Bra-
sileiro de Descontos S;A.

"

Cheque n.o 953.642 K-622, no

vqlor de Cr$ 7.300,00, emitido por
OSNILDO KOEHLER, a favor de Clei
de Kasperauicius, do Banco Brosi
leiro de Descontos S;A ..

Cheque n.? 953.648 K-622, no

valor de Cr$ 13.840,00, emitido por
OSNILDO KOEHLER, a favor de Clei
de Kasperauicius, do Banco Brasilei
ro de Descontos S;A.

Cheque n.? 953.641 K-622, no

volor de Cr$ 7.300,00, emitido por
OSNILDO KOEHLER, a favor de Clei
de Kospercuícíus.' do Banco Brasilei
ro de Descontos' S;A .

Por não ter sido possível en
contrar. os referidos responsáveis
pelo presente os intimo, para n�
prazo de tres (03) dias úteis a con

�(ar da publicação deste' Jornal
CORREIO DO NORTE", 'virem
pagar os referidos títulos ou da
rem as razões porque nã� o fazem
e, ao mesmo tempo no caso de não
ser atendida esta intimacão os noti
fico dos competentes prot�stos.

Canoinhas, 28 de março de i 979.
THEREZINHA CARARO

Oficial Maior

-:- PROMOÇÕES BAILES E DISCOTHEQUES ,-:-
2:: �,_�c)RAS - Clube Canoinhense - HOJE - Jakson Som e Luzes

-:- REPOR'rAGENS FOTOGRAF'ICAS -:
CINE FOTO ALVORADA Rua Caetano Costa, n.? 662.
:FOTO ECON Rua Paula Pereira'.
'FOTO JOÃO Rua Vidal Ramos (Praça Lauro Müller), 524 -

Fone: 22-0392

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

HOJE às 12 horas - FEIJOADA do Amauri - no Casarão em fren
te à Livraria Zaguini.

= ---

Produtos BRAHMA - a alegria do seu verão.

...UC4=...--.:...=_= ....-H_W �--------------""'----_III!!

B (, N D E R C A R
<:oDllé:rcfio de Auíolnóveis L 'dõ_

Vende automóveis FIAT "O" Km - Luxo, GL e S'TD

COMP�A - VENDE � TROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES
1 VARIANT AZUL .. .. o •••••••••••••

1 RURAL 4 CIL,INDROS AZUL
.

.
.

1 VOL,KS 1.300 o •••• �.

1 KOMBI STD AZUL '

•

o •••••••••••••

1 KARMAN GUIA TC BRANCO ..

1 CORCEL GT VERMELHO o •••••••••••••

1 PICK UP AZUL .• .. .. .. .. .
.

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, '255
}'ONES:' 22-0517 E 22-0610

72

76

70

63

72

75

. . 69
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CORREIO DO NORTE 31 de março de 1979

Coral Empreendimentos
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$ 7.658.976,58

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
ORDINARIA, 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:

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

2) -. F'ixação 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

2 x

e

Sindicato dos Trabalhadore s Rurais de Canoinhas
. "Assembléla Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
. 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 1979 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.°) Leitura do Relatório do Presidente do Sindicato, sobre as

ocorrências do exercício. de 1978. r-

2.°) . Leitura, discussão. e votação para aprovação' da Prestação de
contas do exercício de' 1978" bem como o. parecer exarado p�
los membros do Conselho Fiscal.

:� .0) Ajuda de custo.
4. 0) Diária de Diretores.'
5.°) Gratificação de Diretores.
6.°) Assuntos diversos.

De acordo com os Estatutos Sociais, a aprovaçao será
feita por escrutínio secreto.

Canoinhas, 06 de março de 1979.
Edmar Gonçalves Padilha -- Presidente

1 x
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REAFIRMAÇAO DA QUALIDADE

VOLKSWAGEN!

Antecipando-se à legislação que
fixará limites à emissão de gases pe
los motores dos veículos, a General
Motors do Brasil já estó concluindo,
no seu Campo de Provas da Cruz
Alta, a edificação que abrigará seu

laboratório de controle de emissões.
Segundo estimativas de técnicos da
empresa, as normas do Contran nes

se sentido deverão ser baixados no

decorrer deste ano, para aplicação
CI partir de 1980. Mas, já a partir
de maio próximo, quando o labora
tório deverá estar montado, a GMB
inlcioró os testes e análises visando
desenvolver os sistemas de controle
de emissões, que serão aplicados aos

seus veículos.

As obras civis do laboratório do
Cruz Alta estarão prontas até o final
deste mês, iniciando-se, então, G

montagem dos equipamentos, que
demorará cerca de 4 meses, compu,
todos os prazos previstos de libera
ção alfandegária e instalação dos
mesmos . .Todo o conjunto custará Q
GMB cerca de 2 milhões de dólares.

Desenvolvido a partir de um

projeto elaborado por engenheiros e

técnicos da própria General Motor�
do Brasil, o laboratório de controle
de emissões dos veículos Chevrolet
ser6 um dos mais modernos já insta
lados pela GM Corporation, por
odotor 'técnicas e soluções avança ..

das em relação aos sistemas [ó cc

nhecidos.

A edificação de Cruz Alta terá,
por exemplo, um sistema de aqueci
mento de água por energia solor.
alternativo para os sistemas conven

cionais. Por outro lado, todo o edi
fício (laterais e cobertura superior
será revestido de chapas especiais
Rob-Tek, que têm duração mínimo

garantida de 20 anos. Todas as pa
redes são dotadas ainda de pro
cessos modernos de isolamento tér
míco .

rências, para reuniões técnicas e ad
ministrativas. O laboratório em si é

constituído de um compartimento,
depósito de gases (que serão utiliza
dos na comparação com os gases

expelidos pelos veículos), dotado de
todos os cuidados possíveis quanto o.

sequronço. entre outros, renovação
de ar a cada minuto, sistemas de
alarma e detectores de vazamento.

perrnitirôo submeter carros, no dina
mômetro mecânico, a desempenho
idêntico ao obtido em condições
reais de estrada e cidade.

Internamente, o prédio obriqo
ró, além do laboratório, um peque

.

no escritório e uma sala de confe-

\ (

As -dernois instalações do labo-
ratório compreendem: saIa-abasteci
mento de combustível; sala de pre
paro d� carro; área de estabilização
do veículo (onde ele permanece do
12 a 24 horas, para que todos os

seus sistemas entrem em temperatu
ra adequada de teste); e solc-oficl
na, para pequenos reparos. No me ..

sanino, serão instalados os equipa
mentos-controles dos sistemas de a�

condicionado, ventilação, trcnsfor
madores etc.

Todo o edifício ocupa umo óreo
de 820 m2, dos quais 700 m2 desti
nados exclusivamente ao laboratório.

A sala dos computadores,
controlarão todos os sistemas

que
de

testes, estar6 perrncnenternente sob
absoluto controle quanto à tempe ..

rotura e à umidade do ar. Os testes

que serão feitos na sala contígua,
obedecerão a equipamentos de alta

precrsoo e a diversos programas
computarizados, orientados por um

circuito interno de televisão, que

Box ,para banheiro e fechamento de área já não ,é
problema em tanuinhas

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

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

Pr e F-e i t u r a
LEI N.o 1.466 DE 16/03/1979

AUTORIZA REMIÇÃO GRA
TUITA DE FÔRO

Benedito. Therézio de Car
valho. Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado. de Santa
Catarina, no. uso. de suas atri
buições, faz saber que a Câma
ra Municipal decretou e eu san
clono a seguinte

L E I :

Art. 1.0 - Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

proceder remi-ção, a título gra
tuito, de fôro que ora incide so

bre o imóvel adquirido pelo
BANCO BRASILEIRO DE
DESCONTO S.A., por compra
feita a Indústria Brasideira de
Mate Ltda., conforme escritura
pública de compra e venda, la
vrada no Cartório do 1.° Ofício
de Notas desta cidade, no livro
n-? 200, às folhas 072/074 e

transcrita sob n.? 4.086, registro
geral n.? 2, ficha n.? 01, no Car
tório de Registro Geral de Imó
veis de Eulália Glaba Kohlbeck.
desta Comarca.

'

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

disposições em contrário.

Canoinhas 16 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 1.4.67 DE 16/03/1979
CONCEDE ANISTIA FISCAL
AOS CONTRIBUINTES ElVI

DíVIDA ATIVA

Benedito. Therézio. de Car
valho. Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no. uso. de suas atri
buições, faz saber que a Câma
ra Municipal decretou e eu san-
clono a seguinte

I

L E I :

Artigo 1.° - Fica o Exe
cutivo Muincipal autorizado a

conceder anistia fiscal para to
dos os tributos inscritos em . dí
vida ativa até o exercício de
1978.'

.

Parágrafo Único - A anistia
fiscal de que trata o artigo 1.0
da presente lei, será por sessen
ta (60) dias a contar da data
de sua publicação e, limitando-

.

se apenas à exclusão decorren-
tes de inobservância da legisla
ção fiscal, multa, juros e corre-

;

ção monetária.

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
Esta Lei foi registrada .

e

publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

W4iLCW

LEI N;o 1.468 DE, 16/03/1979

AUTORIZA ABERTURA DE
CRÉDITO ESPECIAL E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

,: Benedito. Therézio de Car
valho. Netto, Prefeito Municipal
de' Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atri ..

buições, faz saber que a Câma
ra de Vereadores decretou e eu

sanciono. a seguinte
L E I :

.: Artigo 1.° - Fica o Chefe
do-Executivo autorizado a abrir

31 de março de 19"191

Municipal
no corrente exercicio financei
ro? um crédito especial até o li
mite de Çr$ 50.000,00 (cinquen
ta mil cruzeiros), utilizando-se
de recursos disponíveis, confor
me o artigo 43, §§ e incisos da
Lei n.? 4320/64. .

Parágrafo Único - O cré
dito especial de que trata o ar

tigo 1.° da presente lei deverá
ser utilizado na aquisição de
ações ou cotas do CORAL EM
PREENDIMENTOS PARTICI
PAÇÕES S. A. (PLANALTO
HOTEL). I

Artigo 2.° - Fica ainda o

Chefe do Poder Executivo auto
rizado a isentar por cinco (5)

anos, do Imposto Sobre Servi
ços de, Qualquer' Natureza '
I. S . S. - a partir do início do
corrente exercício, o CORAL
EMPREENDIMENTOS PARTI
CIPAÇÕES S.A., sobre os ser-.
viços hoteleiros.

Artigo 3.° - Esta Lei entra
e:m vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições
em contrário.

Canoinhas 16 de março de 1979.

Benedito TIt. de Carvalho. Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada (;

publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

LEI N.o 1.469 DE 16/03/1979
AUTORIZA O PODER EXE- 1.0 de janeiro de 1979, a Taxa
CUTIVO A CELEBRAR CON- de Iluminação Pública não será.
VÊNIO COM A CENTRAIS cobrada no talão de impostos
ELÉTRICAS DE SANTA CA- imobiliários, exceto, os imóveis

constituídos por lotes vagosTARINA S.A. -. CELESC, que obedecerão o disposto no

PARA COBRANÇA DA TAXA artigo 2.° e seu parágrafo úni
DE ILUMINAÇÃO PúBLICA co da Lei n.? 1.470 de 16/03/79.
E DA OUTRAS PROVIDÊN-

CIAS.

Benedito Therézio de Car
valho. Netto, Prefeito. Munieipal
de Cànoinhas, Estado. de, Sant.:

.

Catarina, no. uso. de suas atri-
.

buições,' faz saber que a Câma-
ra de Vereadores decretou e eu

sanciono a seguinte
L' E I :

Artigo 1.° - Fica o Poder
Executivo autorizado a celebrar
convênio com a Centrais Elé
tricas de Santa Catarina S.A .

- CELESC, para delegar com

petência àquele órgão de Admi

nistração indireta do Governo
Estadual, de efetuar a cobran ..

ça da Taxa de Iluminação Pú
blica, de competência do Muni-

, .

ClplO .

Artigo 2:° - A partir de

Artigo 3.° - O prazo de

duração do convênio de que
trata a presente lei, é indeter
minado, podendo ser rescindido
desde que qualquer das partes
manifeste por escrito, em prazo
nunca inferior a 120 (cento e

vinte dias) do término do exer

cício, e, operando-se a rescisão,
nunca antes do exercício se

guinte.

Artigo 4.° - Esta lei entra
rá em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dis
posições em contrário.

Canoinhas 16 de março de 1979.

Benedito Th. de Carvalho. Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo na data supra,

Artigo 1.0 _. A Taxa de

Iluminação Pública instituída
pela lei n.? 1.344 de 23/12/76'
(Código Tributário Municipal),
a partir de 1.0 de janeiro . de

1979, passará a incidir sobre o

imóvel que se situe em" logra
douro que se beneficie de Ilu

minaçã.o Pública.

Faixa e/.ou Classe de Consumo

LEI N.o 1.470 DE 16/03/1979
ALTERA A COBRANÇA DA Artigo 2.° _ A Taxa de
TAXA DE ILUMINAÇÃO P(T- Iluminação Pública, também in

BLICA E DA OUTRAS PRO- cidirá sobre o imóvel constitui-
do por lote vago, que se situeVIDÊNCIAS.
em logradouro que sirva-se de

Benedito Therézio de Car- Iluminação Pública.
,

valho. Netto, Prefeito. Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atri

buições, faz saber que a Câma
ra de Vereadores decretou e eu

sanciono. a seguinte
;L E I :

Parágrafo Único - O imó
vel que enquadra-se neste arti
go será taxado a razão de 5,2
(cinco vírgula dois por cento)
sobre o valor de referência pre
visto na Lei n. ° 1.344, de '"

23/12/76.

Artigo 3.° - Observado o

disposto no artigo L° desta lei.
cobrar-se-á a Taxa de Ilumina
ção Pública, mensalmente, cal ..

'

culada sobre o valor de Refe
rência previsto na Lei n.? ,1'.344,
de 2�/12/76, na seguinte pro·
porçao:

Valor de re- Valor Taxa
ferência (%) I. Pública

0,25 Cr$ 4,22
0,31 Cr$ 5,2�{
0,62 Cr$ 10,47
1,24 Cr$ 20,95
1,24 Cr$ 20,95.
·2,94 Cr$ 49,6g

3,72 c-s 62,86
11,60 Cr$ 196,04

Residencial monofásico 0-30 KWH
Residencial monofásico 31 a 50 KWH
Residencial monofásico 51 a 100 KWH
Residencial monof. acima de 100 KWH
Residencial Bif. Trif. .. ..... .. .. ..

Ind. Com. P. púb. Emp. S. Públ. Monof.
Ind. Com, P. Púb. Emp. S. Públ. Bif.
Trif , ., , .

Primários .

Artigo 4.° - O produto da

Taxa ora alterada constituirá
receita destinada a cobrir e re ..

'munerar os serviços e dispên
dios da Munícipalidade" decor

rentes da instalação, custeio e

consumo de energia elétrica pa
ra Iluminação Pública.

Artigo 5.'0 A cobrança
da Taxa referente ao artigo 2.0
desta lei será feita diretamente
pel� Prefeitura Municipal, em

conjunto com os impostos Pre
dial e Territorial.

Artigo 6.° - A cobrança
da Taxa relativa ao artigo. {o

e anoinhas
desta lei, será feita pela Prefei
tura Municipal, mediante con

vênio a ser celebrado com a

Centrais Elétricas de Santa Ca
tarina S.A. -.,CELESC., junta
mente· com as contas de energia
de consumo particular.

Artigo 7.° - Realizado o

convênio, a CELESC contabili
zará mensalmente, ° produto da

arrecadação da Taxa, em conta

apropriada.
§ 1.0 - A CELESC,' forne

cerá a Prefeitura Municipal,
até o dia 15 (quinze) do mês se

guinte em que se operou o re

colhimento o demonstrativo da
arrecadação.

§ 2.00 - O "Superavit"
eventual levantado em balanço
da contabilidade da Taxa, deve
rá ser aplicado pela CELESC
em serviços relacionados com a

Iluminação Pública.
§ 3.° - Quando o saldo des

sa arrecadação for insuficiente
para cobrir o valor da conta de
fotnecimento de energia elétri
ca para iluminação Pública, e

demais serviços previsto no ar

tigo 4.° desta lei 0' Executivo
Municipal deverá providenciar
a liquidação do débito pendente
até o dia 30 (trinta) do mês se

guínte em que ocorreu o "Défi
cit" .

Artigo 8.° - Esta lei entra..

rá em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Canoinhas '16 de março de 1979.

Benedito Th. de Carvalho. Netto
Prefeito Municipal

Es.ta Lei foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

Prefeiturcl

Aviso
Municipal de Canoinhas

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

de

1 x

PreFeitura
_Municipal

de Três Barras
-

'viso de Licita�ão - Edital 1.° 081/79,
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS,

LEVA AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE SE
ACHA ABERTA A "TOMADA· DE PREÇOS - EDITAL N. °

001/79" PARA AQUISIÇÃO DE UM TRATOR DE ESTEIRAS DE
12.000 a 16.000' KG DE PESO TOTAL, NOVO - FABRICAÇÃO
NACIONAL - EQUIPADO COM MOTOR DIESEL DE 120 A 150
H.P., LÂMINA FRONTAL ANGULÁVEL, E SERVO TRANSMIS
SÃO.

AS �'PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO" SERÃO RE
CEbiDAS NA TESOURARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL
ATÉ AS 11,00IHORAS 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

1 x

A iso de. Licitaoão - Edital N.,Q 002/79
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS BARRAS,

LEVA AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, QUE SE
ACHA ABERTA A "TOMADA DE PREÇOS _ EDITAL N.o
002J/79" PARA AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA so
BRE PNEUS - TRAÇÃO NAS 4. RODAS, NOVA - FABRICA
çÃO NACIONAL· _ CHASSIS RÍGIDO OU ARTICULADO -

EQUIPADA COlVI MOTOR DIESEL DE 100 A 140 HP., SISTEMA
SERVO TRANSMISSÃO E CONCHA COM CAPACIDADE DF";.
1,5 A 3,0 M/3.

.

,

AS "PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO" SERÃO
RECEBIDAS 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
1 �Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 31 de marco de 1979
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-:- ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA -:

TElEFONES & NOTíCIAS
Nossa cidade está, de parabéns desde o dia 15 de março, qucn

cio foi ativada a Central Telefônica de nossa cidode, inclusive do mun.clpio
de Monte Castelo, qpe estão ligados ao moderno sistema de Discagem Dire
ta a Distância (DDD). Nossa Centro] tem capacidade para '170 aparelhos,
O código para chamada é 0476. Estão assim de parabéns. os município ci
�(1dos e especialmente os usuários. Outros pedidos para ligações serão fei
tos em residências e indústrias que estão na falta dessa via de comunicação
rápida.

.

AS NOVE PRINCIPAIS METAS DO GOVERNO
Ao .cssumir a Presidência da República, � General João Batista

Figueiredo reafirmou suas disposições, dé cumprir todas as suas promessas:
assegurar uma sociedade livre e democrática; sustentar a independência dos

poderes do Estado e s�a harmonia; garantir todos os direitos do homem,
inscritos na Constituição; estender a mão em conciliação para' a convivência

pacífica de todos; propiciar condições dignas de vida ao cidadão, dividindo
melhor a renda; dar prioridade ao desenvolvimento oqropecuóric, rnelho-. '

rendo a alimentação; combater a inflação e malefícios da elevação contí

,nua dos preços; proporcionar ao trabalhador remuneração [usto, compatí-
vel com seu trabalho; melhc ror os níveis de saúde, educação, habitação e

transportes.
DR. 'KONDER REIS RESPONDE

'Of. GG n.o 636/SPG/79. Ilustríssimo Senhor Esmeraldino Maia
de Almeida, Digníssimo Presidente do Diretório Municipal da ARENA - Po

panduva-SC. Assunto. Ref. ao seu expediente de 04/03 Data: .13/03/79,
Senhor Presidente. Com meus cordiais cumprimentos, venho acusar o rece,

bimento de sua correspondência de ,04 de março de 1979, e solicitar-lhe o

obséquio de, tendo em vista o término de meu mandato no próximo dia 15.
renová-Ia se [ulqcr conveniente e opor�uno, ao meu sucessor, Dr. 'Jorge
Konder Bornhausen, Valho-me do ensejo para apresentar-lhe os meus pro
testos de estima e apreço. Atenciosamente,' Antonio Carlos Konder Reis.

Governodor do Estado.
'''JUBILEU DE PRATAIJ DO MUNICíPIO
A progràmação das festividades alusivos ao Jubileu de Prata do

município é a seguinte: Dia 08.04.79 - Domingo - 09 hs.: Abertura dos fes

tejos, local: Escola Básica Alinor V. Côrte; 09,30 hs. Torneio de Laço entre

CTG Os Vaqueanos x CTG Tropeiro Velho. Mimim Vaqueanos x Mimim, Tro

peiro Velho. Local: Cancha CTG Vaqueanos. 19 hs. Santa Mis$a - Locai:

Igreia Matriz, 20 hs. Inauguração da Cancha de Esportes "Leonardo Brey"
- Local: Cancha de Esportes. 20,15 hs. Início Competições Esportivas - Local:
Cancha de Esportes.

'

Dia 09.04.79 - Segunda-feira, 20 hs. Continuidade Compef
çôes Esportivas, Local: Cancha de Esportes.

'Dia 10.04.79 - Terça-feirai 20 hs. Jantar de Confroternizoçôo
com os ex-Prefeitos de Papanduva - Local: Sociedade Hípica Esp. Popcndu
vense. f'

Dia 11.04.79 - Quarta-feira, 9 hs. Desfile de Escolares e Enti

dades, Local: Rua Tenente Ary Rouen. 9,30 hs. Inauguração da Rede Tele
fônica, Âtivação do Sistema DDD, com a presençc da Diretoria da TELESCI
Local: Centrei Telefônica. 14,30 hs. Gincana Automobilística - Local: Rua
Tenente Ary RoUen. 20 hs. Sessão Cívica, com participação da Câmara de

. Vereadores, Prefeito, Vice-Prefeito, Ex-Prefeitos e escolares - Local: Socieda
de Hípica Esportiva Papanduvense, 21 hs. Homenagem ao cidadão mais idoso
e ao mais [ovem do Município - Local: Sociedade Hípica Esp. Papanduvense.
21,15 hs. Entrega de troféus e medalhas aos campeões das competições es

portivas - Local: Sociedade Hípica Esportiva Papanduvense. 21,30 hs. En
cerramento do Evento - Local: 'Sociedade Hípica Esp. Papanduvense.

Dia 15.04.79 - Domingo, 23,00 hs. Baile de Jubileu de Preto
"occl. Sociedade Hípica Esportiva Pcpondpvense (S. H. E. P.)

SUPER-MERCADO INAUGURADO

Na primeira quinzena do corrente, foi inaugurado o Super-Mer
cado FERENS de propriedade do sr. Miguel Ferens . O moderno' prédio
construído' para os fins específicos vem recebendo diariamente uma cliente
la numerosa que busca naquele modelar estabelecimento as merccdorlos das
mais variadas espécies. Os preços tabelados com margem de lucro peque
fiai dôo uma nova opção para o çonsumidor. Parabéns a seu proprietórlo
que não tem medido esforços no sentido de bem servir seus fregues,es,.

PROGRAMAS DO MOBRAL REDUZEM O
PASSARELA DA SOCIEDADE

Espero você para a minha festinha, não falte! Local: minha casa,
dia 18 às 15,30 hs. Daniel E. Selbmann. Esse foi o lindo conv'ite para o 1.°
niver do garotão, filho do jovem' casal Rogério (Clo ir) Selbmann.

Dia 30 festejou niver o garoto LUIZ CARLOS, filho do casal Sr.
Aristidio Gruber (Leonor) Gruber, ele n/ presado assinante. A festinha fOI
de abafar.

Dia 1.°, data importante para a família Gruber. Estará 'feste
iondo mais um niver a elegante Srta. Ana Cléia, prendada filha do casal,
sr , Aritídio (Leonor) Gruber. Grupo de amigos porticlporõo da festinha que
promoverá a Srta. Ana.

Dia 2 exrrecndo passagem de idade nova o Sr. JOÃO FLO
RINDO SCHADECK, Diretor do poderoso grupo Schadek. Na sua festiva da ..

�a, os mais merecidos cumprimentos e felicitações pontificarão em alto estilo.
,

,

Dia 4 aniversariando o garotão EDUARDO, filho do casal sr,

i.oudelino (Maria) Cardoso. A rnirim-qucrdo lá estará para completar o

banzé da alegria c/ comes e bebes.

Srro. ELAINE DE FÁTIMA. Dia 6 colherá mais uma flor no [ordirn
da vida a srta. Elaine, filha do casal sr. Alboro (Donildo). Morais ela occdê
'nica de medicina. Muita alegria pontificando na festiva data.

, Dia 5 completando mais um ano de sua prestativa existência, CI

sro. Alzira Sidorak. A bondosa dama na suo festiva data receberá por cer

to os mais justos e merecidos cumprimentos e felicitações.
'A coluna se associa as manifestações de cpreço e amizade al

mejando � todos muito alegria no festivo dia e felicidades para sempre,
UM POR SEMANA

,
Não deixes de fazer o IDem que podes, para que posso; suportar

e lTl,q I que te fazem.
'

,
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I Registro Civil
NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro (i'vil do

1:0 Distrito de Conoinhc i, Santa Catarina faz saber

que pretendem casar-se:

ODIMAR STEIN com CAROLINA RUTHES, brcsi-

,!eiros, solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade;
ele contador, nascido em Canoinhas aos 22 de julho de

1955, filho de Waldemar Stein _falecido e de Clara.
Frieda Stein, ela do, lar, nascida em Rio Novo-Maior
Vieira-SC, aos 2 de dezembro de 1956, filha de Anto
nio Ruthes e Emilia Jubanski Ruthes.

AILTON LUIZ SCHIESSL com FRUSINA DE

LOURDES FERREIRA, brasileiros, solteiros, domiciliados
nesta cidade; ele operário, nascido em Canoinhas aos

5 de outubro de 1955, filho de Alfredo Schiessl e de
Avani Feltmann Schiessl, falecida; ela operária, nasci

da em Paula Pereira nJ comarca aos 8 de março de

1955, filha de José Ferreira dós Santos e de Otcclllc
de Deus.

ALCEU OTTO KWnSCHAL com DILACI APARE-
CIDA BENJAMIM, brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; ele motorista, nascido em' Bo
netes n/ MunicípIo aos 26 de setembro de 1947, filho
de Orsino Kwitschal, falecido e de Alaide Fuck Kwits

chol. ela do lar, nascida em Três Barras nJ comarca

aos 30 de maio de 1955, filho de Manoel Benjamim e

de Jandira Apolinario.
ADIR MARTINS DE CARVALHO e MARIA AN

GELA URBANEK, brasileiros, solteiros, domiciliados >?

residentes nesta cidade; ele mot.orista, nascido em Ma

[or Vieira n/ comorco aos 30 de [ulho de 1958, filho
de João Martins de Carvalho, falecido e de Maria

Gonçalves dos Santos; ela do lar, nascida em Canoi
nhas aos 17 de-agosto de 1960, filha de Julio Urbanek
e de Lourdes J:ulia da Costa Urbanek, falecida.

JOÃO OSNILDO DIAS ROSA com MARIA BOB

KO, brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes nes

ta cidade; ele mecânico, �ascido em distrito de São
Sebastião do Sull SC aos 27 de março de 1959, filho
de Hermelino Rosa e de' Zelinda Ribeiro Dias Rosa; ela
Sebastião do Sul'-SC aos 27 de março de 1959, filho
va-SC ,aos 23 de agosto de 1954, filha de Basilio Bob
ko e de Sofia Karpen Bobko.

CLAUDIO STEILEIN com MARIA SALETE NEPO
MUCENO, brasileiros, solteiros, domiciliados e residen-

. tes em Sereia n/ Município; ele lavrador, nascido em

Jaraguá do Sul-SC aos 22 de maio de 1950, filho de

Frcncisco Steilein ,e de Clara Zipf Steilein; ela do Ia!',
nascida em Sereia n,/ distrito aos 27 de maio de 1959 ,

filho de Damaso Nepomuceno Filho e de Sofia Nepo
muceno.

REMOALDO GRESCZECHESEN com EUGENIA
MARIA DE QUADROS, brasileiros, solteiros, domiciliados
em Tira Fogo n/ Município aos 7 de fevereiro de 1950
filho de Leonardo Gresc:::echesen, falecido e de l.orcio
Mayer Gresczechesen; ela do lar, nascida em Bela Vis
ta do Toldo n/ Município aos 1.0 de outubro de 1960 ,

filha de Antonio Maximimiano de Quadros e de Olívio
Konkel de Quadros.

PAULO CESAR BRANDEl PEIXER com ERLI SA
LETE CARVALHO DOS S,A.NTOS, brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes nesta cidade; ele estudan-te,
nascido em Canoinhas aos 17 de [ulho de 1960, filho
de Aduci João Lourenço Peixer e de Luiza Brandel Pei
xer, falecida; ela do lar, nascida em Fartura n/ Muni
cípio aos 10 de janeiro de '1963, filha de José Carva
lho dos Santos e de Noir Carvalho dos Santos,

JOSt' RICA'RDO DE JESUS com ERONDINA Dr
OLIVEIRAl brasileiros, solteiros, domiciliados nesta ci,
dode, ele operário, nascido em 'Rio de Areia nJ Muni
cípio aos 15 de setembro de 1955, filho de Joaquim Ri-
cardo de Jesus e de Julio de Souza de Jesus; ela do
ler, nascida em Matão \

n/ Município aos 11 de feve
reiro de 1961, filha de t'�air de Oliveira.

JOÃO HENRIQUE BUENO DE SiQUEIRA com
MARIA GENI DEMETRIO, brasileiros, solteiros, domicilio ..

.dos e residentes nesta cidade; ele oper órjo, nascido em

Pio Cloro-Mojor Vieira aos 24 de maio de 1960, filho
de Jovino Bueno de Siqueiro, falecido e de Perceliano

- EDITAIS
Cardoso de Siqueira; ela operorrc, nascida em Timbo

sinho-Poço Preto-Se. aos 29 de março de 1951, filha de
Amandio Demetrio e de Margarida Gracia Dernetrio .

AVELINO VIEIRA JUNIOR' com ISABEL COLAÇO
PRETO, brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele laminador, nascido em São Pascoa!,
distrito em Irineópolis-SC aos 21 de março de 1956,
filho de Avelino Vieiro e de Zulmira da Cruz Vieira;
ela enfermeilra, nascida em Canoinhas aos 19 de julho
de 1957, Hlha de Joaquim Preto e de Florizia Colaçq
Preto.

'

EDGAR VOIGT com TEREZINHA OSTROSKI, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e residentes em Arroios
n/ distrito; ele soldqdor, nascido em Arroios. n/ distri
to aos 6 de novembro de 1953, filho de Odilo Otto

Voigt, falecido e de Sebastiana Voiqt, ela do ler, nos.
cida em Arroios n/ distrito aos 25 de setembro de 1959,
filha de Narciso Ostroski e de Josefa Ostroski .•

ROSELlO ,CZERNIAK com ClRLEI TEREZINHA
'WOLFF, brasileiros, solteiros, domiciliados e residente�
nesta cidade; ele aux. de escritório, nascido em distrito
de Major Vieira-SC aos 29 de outubro de 1956, filho
de Eligio Czernick e de, Margarida Müller Czernlok.
ela aux. de contabilidade, nascida em Bela Vista do
Toldo n/ Mun. cos 5/abril/1961, filha de Rodolfo
Wolff Neto e de Maria Joana Augustinho Wolff.

NOTA: Nos editais de casamento do número anterior,
por um lapso da datilógrafa, foi publicado er

roneamente o nome do contraente do último
edital. O nome correto é OUMPIO VIEIRA DE
MORAIS em vez de Olivio Vieira de Morais.

E, para que chegue ao conhecimento de 3.us,
mondei 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, 27 de março de 1979.

Nereida C. Côrte
Oficial do Reg Civil - CPF 222.315.879-04

/

SEBASTIÃO GREIN COSTA, Escrivão de Paz e

Oficial do Registro Civil do Município de Maior Viei
ro, Comarca de Ccnoinhos, Estado de Santa Catarina,
faz saber cue pretendem casar:

'

./

SALVADOR MARTINS e MARIA JOANA BE ..

'

CKER. Ele, noturo] deste Est�do, nascido em Irineópo
lis, no dia 14 de dezembro de 1951, operário, solteiro,
domiciliado neste município e residente nesta cidade,
filho de Leopoldo Ma:rtins e Nair Padilha. Ela, natu
ral do Paraná nascida em Campo Mourão, no dia 23
de [ulho de 1962, do lar, solteira, domiciliada neste'
município e residente nesta cidade, filho de Domingos
Becker e Sebastiana Becker.

SEBASTIÃO PRADO e ALZIRA MUCHINSKI. Ele,
natural deste Estado, nascido em Pulador, deste muni,

cípio, no dia 30 de agosto de 1954, lavrador, solteiro,
domiciliado e residente neste município, filho de Jovino
Prado e Leocadia Kachimareck Prado. Ela, natural
deste Estado nascida em Ribeirão Raso, neste municí

pio n.o dia 1.° de novembro de 1958 do lar solteira,I I I

domiciliada e residente neste município, filha de José
Muchinski e Veronica Muchinski.

OCTACILlO JOSE DOS SANTOS e DEJANIRA
BÉGE, Ele, natural deste Estado, nascido em Canoi
nhas, no dia J 2 de fevereiro de 1919, viúvo domicilia
do e residente neste município, filho de Romuold.o José
,dos Santos, falecido e Maria Gaspar de Carvalho,' fa
lecida. Ela, natural deste Estado, nascida 1em' Conoi
nhas, no dia 04 de [oneiro de 1925, do ler, solteira,
domiçiliada e residente neste município, filha de Mar-
'cos do Siqueira Bége, folecido e Joaquina de Barros
Franco, falecida.

'

,\ Se alguém tiver conhecimento de algum
dimento legal, oponha-o na forma da lei.

<,

Maior Vieira, 27 de março de 1979.
Sebastião Grein Costa - Oficial do Registro

rrnpe-

Civ-il

Armazém Cruzeiro RUIl:Caetano 'Costa, 763
Fones: 22-0775 .. 22�0027
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CORREIO DO NORTE

Prefeitura Mu
LEI N.o 480 DE 13 -DE MARÇO DE 1979

DISPÕÉ SpBRE A CRIAÇÃO E A EXTINÇÃO DE
FUNÇÃO GRATIFICADA (FG), E DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.
.

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

Art. 1.'0 - Fica criada uma Função. Gratifica .. ·

da (FG) na Assessoria Técnica-Legislativa da Câma
ra de Vereadores, com atribuições a serem estabele-

.

cídas em ato baixado pela Mesa Diretora.
'

Art. 2.° - Fica extinta uma função gratificada
(FG) na' Secretaria Administrativa da Câmara de
Vereadores, prevista na Lei -

nr. 436 de 23/03/78.
Art. 3.° _ Para. a Função Gratificada prevista

no artigo 1.0 da presente Lei, fica fixada a importân
cia de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) mensais.

Art. 4.° -_ As despesas decorrentes com a pre
sente Lei, correrão a conta da dotação orçamentária
00 - Poder Legislativo _ 3000.00 _ Despesas Cor-'
rentes _- 3100.00 Pessoal - 3111.01/1129 _ Venci--
mentos e Vantagens Fixas.

-

Art. 5.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário, com- efeito a partir de 1.0 de Março de 1979

Prefeitura Municipal de Três, Barras (SC),
13.03.1979.

- ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo desta Prefeitura na data SlJ

pra e será publicada no "Jornal Correio do Norte".

PAULO ADÃO FRANK Diretor Administrativo

) LEI N.o 481 DE 20. DE MARÇO DE 1979')
PRORROGA PRAZO PARA PAGAMENTO DO IM ..

\ POSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E
DO ALVARA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO)

E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

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

Art. 1.'0 _ Fic-a prorrogado até 15 de maio de

1979,- o prazo para pagamento sem multa da 1.a par
cela ou quota única do Imposto Predial e Territorial,
Urbano e do Alvará de Licença para Localização do
exercício de 1979.

§ Único: Fica prevaleçendo o desconto de 10%
(dez por cento) para o pagamento integral do
"IPTU" dos carnês parcelados.

'

Art. 2.'0 _ Após- o prazo estipulado no artigo
,1:°, os Contribuintes ficarão sujeitos ao .pagamento
com multa.

'

Art. 3:° _ Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as di�posições em con

trário.

Prefeitura Municipal' de Três Barras (SC), 2U
de março de 1979.'

ODILON PAZDA - Prefeito'Municipal
Esta Lei foi registrada' e ,publicada no Dopar

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no "Jornal Correio do Nort.e" .

PAUI.tO ADAO FRANK - Diretor Administrativo-

LEI N.o 'E2 DE 20 DE Ml\_�ÇO DE 1979

ABRE-CRÉDITO ESPECIAL POR-CONTA DE ANU

LAÇÕES DO ORÇAl\1ENTO VIGENTE, E DA

OUTl;lAS PROVIDÊNCIAS.
I

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Estado, de Santa Catarina, no uso de

suar atribuicões, faz saber que a Cã��lra r/rt�

nicipal decretou e -eu sanciono a seguinte:

L-E I:

Art. 1.0' - Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado /a anular p'arcialmente a seguinte dotaçãc
do orçamento vigente:
07 - Saúde e Saneamento
8140.00 - Encargos Diversos ., ., .. Cr$ 11.121,90

Art. 2.° _' Fica também o Sr. Chefe do Poder
Executivo aut�rizad6 a abrir por conta da �n�lação
prevista no artigo L° da presente Lei, um crédito e�
pecial na importância de Cr$ 11.121,90 (onze mil

,

cento e vinte e um cruzeiros e noventa centavos):
destinado ao pagamento de despesas de exercícios an-

! teriores como 'segue:
,

. _'

rês "Barrase
Hospital Santa Cruz de Canoinhas
Nota Fiscal nr. 004.980
Nota Fiscal nr. 004.064
Nota Fiscal nr. 004.327
Nota F-iscal nr. 004.245
Nota Fiscal nr. 004.268
Nota Fiscal nr. 004.329

.' suas, atribuições, faz saber que a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:Cr$ 300,00
Cr$ 1.410,00

.

Cr$ 2.930,00
Cr$ 2.158,70
Cr$ 3.285,30
Cr$ 1.037,90

Cr$ 11.121,90

LEI:
"!": ."
.. .

,
, .... '

Art. 1.0 _ Fica criado o cargo em Comissão -
Padrão PC.I05 Diretor de Expediente, com atribui
cões a serem deferidas através de ato baixado pelo
Prefeito Municipal.Soma •• •• •• .'. •• !'

Art. 3.° _ Esta Lei entrará em vigor na data
.
de sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário.
.

Art. 2.° _ As despesas decorrentes do artigo
],0 correrão a conta da Dotação Orçamentária:
01 _ Gabinete do Prefeito
3110 - Pessoal

.

3111.01 - Vencimentos e Vantagens Fixas, podendo
ser suplementada quando necessário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 20
de março de 1979.

ODILON-PAZDA .;,Prefeito Municipal Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.Esta Lei foi -registrada e publicada no Depar
tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no "Jornal Correio' do Norte", \

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 20
de março de 1979.

PAULO AnÃO FRANK Diretor Administrativo'

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal,
LEI N.ü 483 DE 20 DE MARÇO DE 1979

.

CRIA O CARGO ElVI COMISSÃO DE DIRETOyt DF;
EXPEDIENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS,

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
tamento Administrativo desta Prefeitura na data su
pra e será publicada no "Jornal .Correio do Norte".

, I ,

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de PAULO AnÃO FRANK Diretor Administrativo

1'·"··,·
..

······_.·:·,',
.. ·,",·,"",,···,,·· ..........', .... , ...",. lO!.' .. "., ••• !'"'
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Com aAssistênciaTécnica da I-
Aristides'Mallon

seuMercedes-Benz sempre ganha aparada.
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 você dá
a ele.

O caminho para uma manutenção
correta passa necessariamente pelas
nossas oficinas,

'

Como concessionário
Mercedes-Benz. nós temos
todo o ferramental especiali
zado paracuidar do seu

veículo com a mesma com

petência e precisão com

que ele foi feito,
Temos urna equipe de

mecânicos que aprenderam
na própria fábrica tudo o que
é preciso fazer para manter
Não confie na sotte. Confie o seu
Mercedes-Benz a quem é
profissional, -

'

desempenho constante de seus veículos.
como assegura um valor de revenda
sempre elevado para osMercedes-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 concessienárlo
Mercedes- Benz.

Ganhe todas as
paradas com a essis-

'

tência técnica do seu
concessionáno
Mercedes-Bem

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

Temos 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 VOGê 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 s? garante o bom

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos, 1038

Canoinhas - SC

-11111
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CORREIO DO NORTE 31 de março de 19'19

Prefeitura Municipal d·e. Canoinbas
A viso de'. Licitação

,

ACONTECENDO '�esponsabilidade: J. e c .• • •

- Carneiro - badalando coretos mil.* De repente um cansaço
um quase nada,
negando quase tudo
Uma vontade de nôo correr mais
atrás do dinh'eiro
Mas, para não correr atrás,
é preciso ter dinheiro.

E, quando eu tiver
ele não vai poder comprar
as coisas que levou:
- O brilho' dos meus olhos
- A cadência das artérias
- O gosto pela vida

O preto dos cabelos,
.....�....__"""a�..� ��'_U-��3:nMaO:Le.Wi4r:!RQjH9'(�:: J" ......W'�� ......__

I - A minha coerência

i'
_:_. As minhos esperanças

I '}; Dedicado aos' onivo �CI <antes da serncnc.

Dia 22 -' Pedro Ivo - muito querido c;nt"c

Sempre cssim .

Dia 23 � Junino � que é m'Jti\') de aleg ,10 pJi'
aqui.
Sorcio - t\Â,esmo longe, nunca esquecido

Dia 24 - Bêne __ o felié;dades? /; Marina que o

diga.
Dia 26 - Jcnuór.o - fczendo f"luita falta cqui

nq terrinho .

Dia 28 - Neto - moreninho fofO que nos cleqro
e muito com suo presença.

, .' A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
'anoinhas, leva ao conhecimento dos interessados que se acha
berta a Toma?a de Preço - Edital 'ü.'o'- 013/79, para aquisição de
1 (uma) Esteira com 6 a 8 metros de comprimento com correia
e 20" (vinte polegadas) de largura, com roda de borracha" com

! razo de entrega até às 10 (dez) horas do dia 05 de abril d� cor
ente ano (05.04.79), no Gabinete do Vice Prefeito Municipal.
'ópia do referido Edital e maiores esclarecimentos serão obtidos
.into a referida Comãssão ,

Canoinhas,
.

22 de março de 1979.
HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Indústr'ia
Jtto- Friedrich S. tt\.

I C.G.C.M.F.83.188.797/0001-20
ASSEMBLÉIA GE!RAL ORDINARIA

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

L� tos Sociais, ficam convocados os senhores acionistas. para reu

. Indo-se em Assembléia Geral Ordinária, no dia 21 de abril de
I 979, às 16 horas nos escritórios da sociedade, à Rua Princesa Isa
'EJ. 574, em Canoinhas-SC, deliberarem o seguinte: '

ORDEM DO DIA
'.0) Discussão. e aprovação do Balanço Geral, Demonstrações Fj

nanceiras e Relatório da Diretoria, relativos ao exercíc:o 80 �

cial encerrado em 31 de Dezembro de 1978,
.0) Eleição da Diretoria para o biênio 1980/1981.

I .0) Outros assuntos de interesse ge:-al para a sociedade.
A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede
,'ocial, os' documentos a que se refere o Artigo 133, da Lei 6.404
'\e 15 de Dezembro de 1976.

' ,

Canoinhas(SC), 15 de março 'de 1979.

:1 sabel Kohler Friedrich -_
Diretor Presidente - CPF 154.093.099'-Wi

x '

"�--'�'--'---�-...,...."---------------_.

.'-,

Indústria de ladeiras Zaoiolo S. 4.
.

C.G:C.M .. F. N.o 83.187.294/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
São convidados os' senhores acionistas desta Sociedade.

rara se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia (>30 d�.
bril de 1979, às 10:30 horas, na sede social, sita .no Bairro Agua'
rerde, Canoinhas, Santa Catarina, para deliberarem sobre a se-
ruínte 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;
,

.'0) Outros assuntos de interesse social.
AVISO': Comunicamos que acham-se' a' disposição dos

enhores acionistas, na sede social, os documentos a que se refere
9 artigo 133, da Lei n.? 6404/76.

Canoinhas, ,22,de março de 1979.
ALTAVIR ZANIOLQ Diretor

x'

I .

��Iube de/ Bolão_ Democrata
,

,

«TE R ç A - FE I R A »

isso aí garotão.
Aos aniversariantes queremos deixar aqui os nossos

pcrobéns .

* É para hoje nada melhor 'que dar um chego no

Club Canoinhense e curtir com a gente mais UrY) em

balo. É isso aí pessoal
* Milena e Cristina entre nós, alegria geral e garotos

de olho. É isso aí.
* Suli Bi]u Soli entre muitos outros marcaram presen ..

, , ,

ça aqui na city neste último sábado
�
Mil agitas heinl

* Beto F. afogando suas saudades atrás de revistinhas
de piadas. Quem não ri PO" bem, ri por mal. Qual
é, hoje ela vem B.eto. /

* Modi e Bolha em altos loves. E a tristeza ferindo
olhos curiosos e corações invejosós. Coiscs da vida,

,

" Nivea garota que é motivo de. muitos olhores . Mui·

tos gatões querendo cqcrror essa gatinha.'
\ '.

* Shiminho extreando o Dodge zerinho. pena que ele

é muito transparente, pois quando você para no vc-

randão ninguém vê.' Eta bom.
.

* Caloi lO? Só pero quem sabe pedalar. Hein Gudi!
Felicidades.

* Ig''Jr de amores novos. Aí Igor vai em frente.
* "Nunca espalhe palavras ao vento, pois elas [ornols
poderão ser recolhidas",

,

I"' r--..'·I \ ... �
.•

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

Tchau!

Ficam os senhores acionis
tas desta sociedade avisados de

que se encontram l!a sede social
da empresa} sito à Rua Paula Pe

reira, 1.013, na cidade de Canoi- 1 x

nhas, SC, os documentos de' que
"

trata o Artigo 133 da Lei

6.404/76, relativos ao exercicio

encerrado em 31 de Dezembro
dé 1978 ..

Piefeitura Municipal d � Can'oinhas
A V 1 S O

O Departamento de Obras
da Prefeitura Municipal de Ca
noinhas avisa aos" interessados
que nenhuma construção ou de

molição se fará em nosso muni

cípio sem o prévio Alvará de

Licença da Prefeitura. Os inte
ressados .que estiverem em dú
vida, compareçam no Departa
mento de Obras da Prefeitura
Municipal para os devidos es,·

clarecimentos.

Docum.entos extraviados
JOÃO KOS�OW, declara para

os devidos fins que extraviou todos
os documentos do ve.culo de suo

propriedade, marca Volkswagen Se
dan 1500, ano 1974, cor ocre. 5�

HP,4 cil.. chassis BS. 434,373.
.

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2.a via.

Ind.' e Comércio Irmãos Zugman S.O.
CGCMF n.? 83187930/0001-23

A V I S o

3 x

COMPANHEIROS! PRESTIGIEM. SEU CLUBE COl\1 Canoinha s (SC), 23 de mar-
- -

çc de 1979. I
\ SUA FREQÜÊNCIA NOS JOGOS TREINOS E USUFRUA DE

I '

i:'UA SE' E CAM T'
, ISAAC ZUG?,:AN

r> D' PES RE. Diretor Gerente
À DIRETORIA CPF 005 585 0:J-87

·x

F=�===�====�====-=-=---============��=========================

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 -'

Maçãs de São
'Joaquim para

Vanoiobas
No Super Mercado f!'uvo' Mundo

1 x

Compensados Fuck· s., A�
C.G. C.M. F. n.? 83.005.884;/0001-02

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos Senhores Acionistas da COMPENSADOS
FUCK S.A. que os documentos a que se refere o Artigo 133 da
Lei rí.? 6.104 de 15 de dezembro de 1976, acham-se à disposição' em
nossa sede .social, referente ao exercício findo em 31 de dezembro
de 1978.

'

Três Barras (SC), 23 de março de 1979.

NICETO OSMAR FUCK
Diretor Industrial

1 x

-_,,..___------_ _ .._..----_ _""''',,..,------- '--,_ -� ..�',

. Empresa Industrial· e

Comercial·' FLlck S. A.
C. G, c,M. F. n.? 83.188.219./0001-93

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos Senhores Acionistas da Empresa Indus
trial e Comercial Fuck S.A. que os documentos a que se refere
o Artigo 133 da Lei, n.? 6.404 de 15 de dezembro de 1976, acham
sé à disposição em nossa sede social, referente ao exercício findo
em 31 de dezembro de 1978.

.

Canoinhas ,(SC), 23 de março. de 1979.

NICETO OSMAR FUCK
Diretor Comercial

Fornecedora
r

Madeiras S. A.
·FORMASA -

de
C.G.C.M.F.

ro
,""' ',)

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos Senhores Acionistas da FOHMASA
Fornecedora de Madeiras S A, que 0,3 documentos a que se refere
(j Artigo 133 da Lei n.? 6.404 de 15 de dezembro de 1976, acham-se
à disposição em nossa sede social, referente ao exercício findo em
31 de dezembro de 1978.

Canoinhas (SC), 23 de março de 1979.

NICETO O'SMAR FUCK
Diretor Industrial

1 x '

11..1'1 n a IUI,..II!I "'1111 R'!'lI!lI" 'I IIi I!J' "gllll'l" 'I' 'I I'!!II' "I!!'J"'!lI fi! 111 ti! "I" I." II! IIl,f.lIM R .",. I' � lJ e "'!J Ip n III! IIII�.'I' I' il f1l ru 1!iI1., 1jD. lEI n 1..,."" '1'.a:�1....I..I..I.Jt .1,,"1.11.1. A 'Ii I'I�'" 1""1 II II 1.1' II ' •• II II •• 1.1 II I" ••••...!_!_!Y ..

Pa'ra breve, em

.Organizações
C A N O I N H A S m a is uma

,

' "

C O M E R C·, A L I H I ,R T
loja das

Móveis ,e eletrodornésticos'[com CREDIARIO- PRÓ,PRIO. Aguarde� ..

Rua Caetano. Costa Fone 22-0555
)
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,

PreFeitura
PORTARII 8.° 09/79

BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

CONTRATA-R
Nos termos do artigo I, Pa

rágrafo I, Item III do Ato Com
plementar n.? 52 de 02-05-69.

AMADEUS JOSÉ DOS
SANTOS _ Para a função de
Auxiliar de Coordenador, no

Posto Cultural do Mobral, no

'período de 01-03-79 a 28-02-80,
na categoria de Ginasiáno.

ANA RITA HAENSCli -

'

Para a função de Orientadora
'na E.1.M. Alto da Tijuca, no

período de 01-03-79 a 28-02-80,
na categoria de Normalísta .

ANTONIO VIEIRA MA,
CHADO - Para .a função de
Professor,- na E.I.M. Taquari
zal, no período de 0'1-03-79 a

28-02-80, na categoria de Não
Titulado.

ANA N. DOS SANTOS _.

Para reger uma classe na E.I.M. '

Salto d'Água Verde, na catego
ria de Não Titulada, no peri-
de 01-03-79 a 28-02-80.

AMADEUS JOSÉ DOS
SANTOS - Para reger uma

classe na E.I.M. Salto d'Agua
Verde, no período de 01-03-79 a

28-02-80, na categoria de Gina
siano.

CIRLEY DOS SANTOS _

Para reger uma classe na E.I.M,
Arroios, na categoria de Gina
siana, no periodo de 01-03-79 a

28-02-80.

CRISTINA NIJIELKI -,

Para reger urna classe na E.I.M.
Barra Mansa, na categoria de
Não Titulada, no período de
08�03-79 a 28-02-80.

CECíLIA' WIPIESKI
Para reger uma classe na EJ.M.
Thornasi, na categoria de Gina
síana, no período de 01-03-79 a

28-02-80.

CRISTIANE SABBAHG -'

Para a função de Orientadora
no Posto Cultural, na c,ategoria Ide Normalista, no penado de,
01-03-79 a 28-02-80.

'

DAVINO ' SCHIESSEL
Para reger uma classe na E.I.M.
Pinhalzinho, na, categoria de
Não Titulado, no período de
01-03-79 a 28-02-80.'

DORACI JANSTCH BE
CREL _' 'Para a função no CE

BEM/FUCABEM, na categoria
de Ginasiana, Agua Verde,

\

no

período de O1-03-79 a 28-02-80.

ELVIRA LICÉRIA B, DOS
• 'SANTOS _ Para reger uma

Classe na E. I. M. Alto da Tiju,
\, ca, na categoria de Normalista,
'no período de Or,03-79, a

28--02-80,

Municipal de C,
' '. h . I Liga Espo·rtiva

anom as Cenoinhense
ELAINE FRIEDRICH

Para reger uma classe na E.I.M,
Rio da Ilha, na categoria de Gi
nasiana, no período de. 01-03-79
a 28-02-80.

GLADYS ,BAYESTORFF
- Para reger uma classe, na

EE . RR . Jardim Esperança, na

categoria de Normalista, no pe
ríodo de 01-03-79 a 28-02-80.

IRIO PAULO, DOLINSKI
- Para reger uma classe: na

E . I . M. Lageado, na categoria
de Ginasiano, no' período de
16-03-79 a 28-02-80.

IZOLETE DE LOURDES
WEBER _ Para reger uma

classe no'G . E. Presidente (
tela Branco, na categoria de
Normalista, no,período de
01-03-79 a 28-02-80.

IRACI DE ALMEIDA N
VES _ Para reger uma classe,
r-a E, r. M, Coxilhào da Paciên
da, na categoria de Não "I'itula ..

'

da, no período de ,01-03-79 a .. '

28-02-80.

IRACI DE ALMEIDA NE
VES _ Para reger uma .classe,
na E. r. M. Coxilhão da Paciên ..

cia, na categoria de Não Titula
da, no período de 01-03-79 a

,28 ..02-80.

IRACI RISKE Para re-

ger uma classe, na EE JRR .

Jardim Esperança, na categoria
de Normalista, no período dê
01�03-79 a 28-02-80.

, JURACI VIL�A ARTNE1,_
- Para reger uma classe, no

G . E . 'Presidente Castelo Bran
co na categoria de Nonmalísta,,

-' ,

, no período de 0.1-03-79 a .. ,

28-03-80.

ERICA LEITHOLD - Pa
ra reser uma classe no Jardimb

•

de Infância Luterana, na cate--

goria de Normalista, no periodo LUCILDA DE JESUS AL
de 01-03-79 a 28-02-80. , VES - Para reger uma classe,

na E. I.M, Laranjeiras, na ca-ELIZABETH ZOREK
tegoria de Não Titulada, no pe-Para reger uma classe 'na E.I.M"
ríodo de 01-03-79 a 28-02-80.Arroios, no' período de 01-03-79

P 28-02-80, e urna classe na EE"
RR. Jardim Esperança, no pe·
ríodo de 20-03-79 a 20-02-80, na

categoria de Normalista.

EDENIR MORANTI -'

Para.reger uma classe na EJ.M,
Rio da Veada no período de

, , .

01-03-79 a 28-02-80,'na categona
de Ginasiano,

Jo.AO ATAíDES FEREI ..

RA ., Para reger uma classe,
na E. I.M. Ponte do Tamanduá,
xna categoria Não Titulado, ,no
período de - 01-03-79 a 28-02-80,'

JUDITE ARTNER _' Para
reger uma classe, no G. E. Pre
sidente Castelo Branco, na ca ..

tegoria de Normalista, no perío
do de O1-03-79 a 28-02-80.

,

LEONOR SZABILESKI
Para reger uma classe na

IE.1.M. São Roque, na catego ..

ria de Não Titulada, no período
'de 01-03-79 a 28-02-80.

LENI GONÇALVES SIL-
, VEIRA _ Para reger duas clas
ses, na E. I . M. Fazenda PCC -

n.? 93, na categoria de Não Ti
tulada, no período de,Ol-03-79 a

28-02-80,

LUIZA IVONE MACHA ..

DO _ Para' a função de Direto ..

ra no G. E. Presidente Caste lu
Branco,' na categoria de Norma ..

lista, no período de 01-03-79 a

28-02-80,

LAURECI DE FATIlVIA
FUCK _ Para reger classe 3Y' .

e 4.a séries; na E. r.M. ,Cerrito,
na categoria de Norrnalista, no

período de 01-03-79 a 28-02-80,

MARIA LUIZA MORES ..

CHI - Para reger uma classe
na EE. RR, Jardim Esperança,
na categoria de Normalista, no

período de 01-03-79 � 28-02-80,

MARIA BERTA' TADRA
_ Para reger u�a classe, na

E.1.M. Alto da Tijuca, na cate ..

goria de, Normalista, no perio ..

do de 01-03-79 a 28-02-80.
.

, ",

MARILI POSTOL _ Para

reger uma classe, na E.!.M .

Alto da Tijuca, na categona de

Normalista, no período de .,.

01�03-79 a 28-02-80.

MARIA ANTONIA KUMI
NE'K _' Para reger uma classe,-,

na E. I . M. Capão do Erval, na.

categoriá de Ginasiana, no pe-,
ríodo de 01-03-79 a ,28-02-80.

MARION FILLIES - Pa
ra reger uma classe no Jardim
de Infância Luterana" 'na cate

goria de Normalista, no período
de 01-03-79 a 28-02-80.

,

MIGUELINA S A L ;E T E
KARVAT _' Para reger uma

classe, na EE. RR. Jardim Es
,

perança, na categoria de Nar:'

malista, no período de 01-03-79
. a 28-02-80.

MARIA IVONE ARTNER
Para reger uma classe, na

E.!.M. Fartura de Baixo, na

categoria de Normalista, no pe
ríodo de O1-03-79 a 28-0�-80.

'

MA�RGARIDA
-

JACINTA
W. DE ALMEIDA.- Para re

ger' uma classe, na E. I ,M, Rio
Pretinho, na categoria de Gina ..

, siana, no período de O1-03-79 a

28-02-80.

MARIA GENILDA W.
BAUER _, Para reger uma

classe na E. 1.l\rI. Rio do Tigre,, '

'na categoria, de Não Titulada,
:),,10 período -de 01-03-79 a ...

28-02-80.

MARA ÂNGELA KOMO
CHENA - Para reger uma

classe, na E.I.M. Cachoeira,
na categoria de Ginasiana, no

período de 01-03-79 a 28-02-80.

ORLI TEREZINHA DE
OLIVEIRA _ Para a função de
Diretora, na EE . RR . Jardim
Esperança, ,na categonia de
Normalista, no período de
01-03-79 a 28-02-80.

, PAULO MACHADO -.Pa
ra reger uma classe na E.I.M.
Campo dos Pontes, na catego
ria de Não Titulado, no período
de 01-03-79 a 01-09-79. I

PEDRO MARTINS _ Para
reger uma classe na E .1.M .

Campina do Ribeiro, na categc ..

ria de Não Titulado, no período
de 13-03-79 a 28-02�80.

PAULA 'MARIA H. PE ..

, CHARKA _ Para reger um:)

classe no G, E. Presidente Cas
telo Branco, na categoria de
Norrnalista, no período de'
01·03-79 a 28-02-80.

REGINA DE FATIlVIA
LUIZA GAPSKI :--- Para reger
uma classe na EE. RR, Jardim
Esperança, na categoria de
Normalista, no período de ...

01-03-79 a 28-02-80.
R O SEM A R Y BAYES

TORFF,- Para reger uma clas
se, na E. B, E. Manoel da Silva
Quadros" na categor-ia de NOY

malista, no período de 01-03-79
a 28-02-80.

RELINDES TEREZINHA
ARTNER - Para classe de
Educacão - Física, no G.E. Pre
sidente Castelo' Branco, na, ca-

'tegoria de Normalista, no pe·
ríodo de O1-03-79 a 28-02-8'0.

ROSELl METZGER LIS
BOA - Para reger uma classe)
na E. I. M. Alto da Tijuca, na

,categoria de Normalista, no ye-
, ríodo de 01-03-79 a' 28-02-80.

SUELI MARCOLIN _ Pa
ra reger uma classe na Asso

ciação de Pais e Amigos dos' Ex

cepcionais de Canoiinhas
APAE, na categoria de Norma
lista, no período de 01-03-79 a

28-02-80.

SOLÁNGE TEREZINHA
GATZ _ Para reger' uma clas
se na E. I . M. Fartura de Baixo,
na categoria de Normalista, no

, período de ü 1-03-79 a 28-02-80.

SENHORINHA T: DOS
AN._TOS _- Para reger uma clas
se na E. I . M. Entre, Rios, na, '

: categoria de Ginasiana, no pe-
ríodo de 01-03-79 a 28-02-80.

TEREZINHA MARTINS
MACHADO _ Para reger uma
classe na E. I,M. 'Paiol Novo,
na categoria de Não Titulada,
no período de 01-03-79 a

28-02-80.

TEREZINHA K�OB DA
SILVA - Para reger classe, 1.a
e 2.a série na 'E.!. M. Cerráto,
na categoria de Normalista, no

período d,e 14-03-79 a, 28-02-80"

TEREZA MATIOSKI
Para reger uma classe, no G.E.
Presidente Castelo Branco', na.

categoria de Normalista, no pe,·
ríodo de 01-03-79 a 28-02'-80.

TERESINHA SANTANA
TORQUATO _ Para reger uma
classe no G. E. Presidente Cas-'
telo Branco, na categoria de
Normalista, no período de
O1-03-79 a 28-02-80.

'TEREZA LEONI DE BAR
ROS PEREIRA _ Para a fun
ção de Auxiliar de Direção, na

categoria de Normalista, no pe
ríodo de 01-03-79 a 28-02-80.

TEREZA MATIOSKI
Para a funcão no, CEBEM
(COHAB), na"categoria de Nor
.mal ista, no período de 05-03-79
a 28-02-80.

V ANÊSSA CRISTINA
PRO=='=JAN -, Para reger uma\

elas:": rio G. E. Presidente
Castelo Branco, na categoria de'
Normalista, no período de
01-03-79 a 28-03-80.

WALQUIRIA THEODO,
ROVITZ - Para reger uma

classe, no G, E. Presidente
Castelo Branco, na categoria
de Norrnalista, no período de

.

O1-03-79 a 28-02-80.
Gabinete do Prefeito

nicipal de Canoinhas, em

22-03-79.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Mur:icipal

Esta 'Portaria foi registra
da e publicada no Departamen
to Administrativo, na data. su
pra.

-,

Mu':

'PROTEJA a NATUREza:
---,=-====�-=��,====�=========================

aos
Os pássaros e animais silvestres são muito importantes na

noturezo, pois auxiliam o homem no combate às pragas e espalham
sementes das plantas.

Eles são propriedade do Estado, sendo proibida a sua

captura e comércio.
A lei de Protecõo à Fauna E§ aplicada pelo SECON em

Scm1'a' Catarina. Esta- lei pJrevê: confisco dos pássar�s' e animais sil
vestres mantidos em cativeiro 'ou exibidos em vios públicas; confisco
de armadilhas, bodoques, redes, espingardas de pressão e apreen-,
são de armas de caça.

'COLABORE COM O SECON
çÃO DA NATUREZA.

�_.o="..===================="w=�_�=�===========.�x===

dê liberdade pássaros

SERViÇO DE ÇONSERVA-

,Torneio dos MunicípiOS
COMISSÃO GERAL:
Celso Glinski
Neuzildo B. Fernandes
Wa]mor Furtado

COMISSÃO DO CHURRASÇO:
Adernar Klosterof

Caixa:
,

Lauro Dobrochinsk

Assadores:
Casa Natal

COMISS.ÃO DA BEBIDA:
Paulo'Choia e sua equipe

BILHETERIA:
Porteiro do Industrial
Hans Kansler
Edgar Kuitia
Luiz Krauss

COMISSÃO DE RECEPÇAO:
José Lucas Filho
Frederico Haag
João Alberto Kalempa

IMPRENSA:
Glauco J. Bueno
Lucia Colombo
Osmar Wendt
João M." Guimarães

MESARIO:
Joel Dobrochinsk

TESOUREIRO GERAL:
José Lucas Filho

-

P'r O i b i c ã O
FAUSTINO SUCHEK e

ALFREDO IVO PAUL, comu

nicam que a partir desta. d�ta
fica terminantemente 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 .

1 x

Lotes. de esquina
VENDE�SE

dois lotes' de esquina na rua

Caetano Costa com a São José,
um medindo 800 m2 e outro

,'700 m2.

Vende-se também uma área'
medindo 20.000 m:2, situada na

rua Caetano Costa.

Tratar com o sr.' Paulo
Bockor, 'na Rua Caetano Costa,
1300 ou nesta redação .

...."rr= , _

Oração ao Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me es

clareces em tudo, que ilumina to
dos os meus caminhos para que eu

atinja meu ideal, Tu que me dás o

Dom Divino de perdoar e esquecer
o mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha vida estás
comi 0'0 auero neste curto diálogob, �

f'agradecer-Te por tudo e con Irma!'

uma vez mais que não quero sepa-
rar-me de Ti,

'

Por maior que seja a rlusão
material, não será o mínimo da
'vontade que sinto,' de u� di� estar
contigo e todos os meus Irmaos, na
glória perpétua.

Agradeço-Te uma vez mais.'.

A pessoa deverá fazer esta ora

ção três dias seguidos Asem. fazer ti')

pedido, Dentro de tres d�as ,s�r,á
alcançada a graça, por mais dIfICIl
que seja,
Publicado por ter alcançado uma,

UMA DEVOTAgraça.
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NOTAS

xxx

Os Governadores, Jorge
Bornhausen, de Santa Catarina;
Amaral de Souza do Rio Gran
de do Sul e Ney Braga do Para
ná, decidiram dia 23 enrn Floria
nópolis, manter o paranaense
Evaldo Vita na presidência do
BRDE - Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo
Sul, até março de 1980,

xxx

O Vereador de F'Ior ianópc- ,

lis Francisco Assis Filho (AR.E. I

NA), assumiu no Governo de I. Jorge Bornhausen, o cargo d.
Presidente do DAE. ;

xxx

Hoje, a inauguração da
UNIAGRO, que recebe os para
béns neste importante empre
endimento', que contou tam.bém
com o apoio do BESC e Pref'ei
tura Municipal de Canoinhas .

xxx

O Prefeito Therézio entre
vistou-se com o Secretário de:
Cultura, Esporte e Turi-mo, Ju
lio Cesar esta semana, ào q U8J
entregou o projeto de ilumna
cão do Estádio, solicitando au

xílio e apoio daquela secretaria.
�-� •.�. ,_.�_K�' -=__�� �__� __

Produtores Rurais aplaudem ii

do Projeto-IJei 54727
Considérando um/a "Vitória

das Cooperativa.s", a retirada
do projeto que penmdtia a cria

ção' de cooperativas "biônicas",
formadas por empresas refina
doras de cana-de-açúcar, o Pre
sidente da COOPERCANOI··
NHAS, Dr, Luiz Fernandc
Freitas, referindo-se às suas ideclarações feitas ao C,N, na I

edição de 17 de fevereiro últi- !
mo, afirmou que "nossa coope-Irativa solidária às demais, des
de o início .manifestou-se con

trária ao projeto-lei 5,727" por
considerar que a medida somen

te serviria para desmoralizar o

sistema e semear o descrédito
entre os produtores- rurais,

retiradd

_

Esclarecia naquela oportu-
nidade o Sr, Freitas, que, "sen
do a Cooperativa um instrumen
to básico e filosóficamente vol
tado para produtores de baixa
renda, pessoa física; não se en

tende que grandes grupos, prin
cipalmente se tratando de pes
soas .Jurídícas, venham a obter
a Constituição de'Ccoperativa:
de Produtores de açúcar, fato
res de franquias que o governo
oferece para estimular o Coope-
rativismo, qual seja, o financia
mento de cotas partes, financia
mento de capital de giro e ou

tros estímulos VIa sistema Co··

operativistas" ,

ftmanhã no Oitão o 1.0 Torneio dos Municípios
prollJovido pela L E C

. Com iniciativa da nova

diretoria da Liga Esportiva
Canoinhense, e a colabora
ção das. Prefeitura 'de, Ca
noinhas, Três Barras, Major
Vieira, Papanduva, Monte Cas-

telo e Irineópolis, será realiza
do amanhã' com início as q ho
ras, o 1.0 TORNEIO DOS MU
NIOíPIOS, do qual participa
rão Seleções dos Municípios aci
ma citados',

---------------·�'--�--__-------'"-��----�-- = ._wm_

I
'Agradecimento

Agradecemos a valiosa colcbo
ração que recebemos

.

da ORDEM
AUXILIADORA DAS

.

SENHORAS
EVANGÉLICAS - OASE '.- na im

portância de Cr$ 4,500,00 (quer-o
mil e quinhentos cruzeiros) -. resul
tado de uma promoção interna em·

benefício da APAE.

_._
• L
para

Sensibilizados com a demons

tração de carinho para com o tra

balho que vem sendo realizado' em

.

favor dos excepcionais, expressa ..

mos sinceros agradecimentos.

Administ Dinâmica
NOVP-. p.QUIBANCADA
PARA o DITÃO
Via telefone, nosso Prefeito so

licitou esta semana ao Dr. Fredrich
Scultet.us um projeto poro a nova ar

quibancada do Estádio Municipal.
Para a construção Therézio, pleiteo
rá auxílio do Governodor Jorge
Konder Bornhcusen .

EDUCAÇÃO
O Conselho Estadual de Educa

ção com o parecer 48/59, de 27 de
março de 1979, aprovou a crioçôo
da Escola Básica Margarido de
Anunciação Carvalho, no distrito de
Bela Vista do Toldo,

O Secretário da Educação An-
I

tero Nercolini, pelos canais compe-
tentes, autorizou o funcionamento de
mesma a partir do mês de abril. A
c;dministração Municipal congratula
'oe com o Presidente cio Associoçõo
de Pais e Professores e demais rnern

bros da Diretoria e populcçôo do
p-óspero distrito.

LIBERAÇÃO DE FUNDOS

a paralelepípedos no aclive do C9-
16gio Santa Cruz no sentido viaduto
colégio �

"'�"'t�:�Yl!Il:::il!lllifi;j!�::aa!llS1i1�Diil�R1'�����"-�'
Será inaugurada oficial- O Secretário do Bem Es-

mente no dia 11 de abril a nova tar: Social, Egídio Martorano
"cancha polivalente" de espor- Neto anunciou durante o almo
tes de Papanduva , Será uma ço no último sábado no Bolão
moderna cancha coberta e com Fantasma, que Canoinhas está
iluminação, e receberá o nome incluida no programa de habi
de "LEONARDO BLEY" ex- tação, com o projeto de cons
Coletor Estadual naquele muni- trução de mais 100 casas e mais
cípio . financiamento de material, ha

bitação rural, habitação isola
da e melhorias das já existen
tes,

�
.

.

g.ml,çaBfima'R'Rfi"B;I"�a!!m"I!BnMnlaml,'11'15e.mnnl'D','r •• '··········.,··.·�"'!' 'II pJ" 1111", SI' ", ••• 1111'" III 5' I a" II A' I"'!II n PJ I li I! l:a A'" g. P" R U III" QJ" n ue" Il!_ª=.!' I llliIl' 1111' n I" III" li. g III $l ii' a B I R11�!_!!I 1::11 pi" ------

I
I

.
.

(Essel-Paris)
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A Diretoria
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O Prefeito Therézio, recebeu te
lefonema do Deputado João Côndi
do Linhares, inforrnonc'o que o Mi
nistério do Plonejcnento deveró li
berar 'auxílio para a Prefeituro .M�J'

nicipal de Canoinhas, a fundo per
dido: na ordem de 500 mil cruzeiros

SAÚDE
Em fase final de ocobcmen+o

os locais onde se ão intolcdos os

P:-stos de Saúde no ln.erior dJ rnu-

nclplo, cuja inauguração nosso

Prefeito deverá convidar o Depu-
tado W'aldemiro Colc:utti, Secretório
da Saúde,

URBANIZ.A.ÇÃO E

PAV!MENTAÇÃO
Velha' aspiração d03 morodores

do prolongamento da kuc Duque do
Caxias (Est. Dna. Frarcisca)· estó
sendo atendi'do pelo Pre+cito Theré
zio, no que consiste C! Cf rst -uçoo de
.posseios para pedestres e alarga
mento da Rua.-

Em andomento as obras de as

faltamento da Rua Duque de Coxias,
principal acesso à cidade e sctdo

para Porto União; asfaltamento na

Rua Getúlio Vargas acesso à PaqJI
dade e agora início do calçamento
_w_. a��� --=-------------------------------------

COPA NORTE: Industrial está fora,
Ipiraoga e Operário disputam o título·

Com a realização da última I-

rodada da fase de classificação
no último domingo, a Copa i
Norte aI_>ontou seu� dois finalis ..

-Itas na disputa do.título de cam

peão do certame, Operário e

Ipiranga que estão em igualda
de de pontos, - o primeiro ao

golear o Bandeirante por qua
tro a dois, e o segundo que era

o finalista antecipado - joga
rão somente daqui duas sema-

nas, devido a uma partida que
'0 Ipiranga terá que disputar

com o Imocol, - jogo este que
não chegou ao seu final na ro

dada anterior,

São estes os resultados dos

jogos de domdngo, dia 25: eru

Canoirihas, num jogo mu-ito
mais na raça do que n� técnica;
o Industrial venceu o Ipiranga
de Rio Negrinho por 2 a L. Em

Mafra, o Operário derrotou fa
cilmente o Bandeirante por 4 a

2, Em São Bento do Sul, o Imo
col goleou o Rauen de Mafra

porfi gols a L.

e perto, sem

Seguro de Veículos: SUSfP
apresenta novidades no setor.

Algumas novidades acabam
de ser lançadas pela Superin
tendência de Segur t ; Privados
($USEP) em relaç.i : ao seguro
de veículos,

'. A primeira dela; é que os

segurados terão
..

' :::rtiéipação
obrigatória na clJ�'.:'·:tura· dos
prejuízos que sofrerem ocasio ..

nados por sinistro, Essa partici
pação será de 35% na primeira
reclamação e será :.'; 40% da
segunda em diante, indepen
dente das franquia; obrigató
rias ou facultativas. A medida
só prevalecerá quando houver
perda total do veículo.

A outra medida é a que
beneficia com um desconto de
20% os segurados que passarem
um ano sem apresentar pedidos
de indenização, calculado sobre
c preço do seguro do ano 'se
guinte, O desconto aumentará
progressivamente, à razão de
10% ao ano, até o Iimits máxi
mo de 65% caso o segurado pas··
se seis anos consecutivos sem

nenhuma reclamação,

Entrega de
"lV Torne'o

troféus de
de .Pesca"

A equipe "Alto da Tijuca" que recebeu o 1.0 prêmio, 3 colchões para

acampamento ao apanhar 2.700 Kg, de peixe, Da esquerda para a

direito, Afonso Muhlmann[ Altair de Poulo, Amantino Beige e Darcindo
Muhlmann, Conquistaram tombem, o Troféu "Rubens Ribeiro da Silva",

=======-----------

A equipe "Crestoni-l" que conquistou dois preml9s, Dorcélio Crestoni,
obteve o 2,0 lugar na classificação geral com o peixe de maior peso,
260 gramas e recebeu uma taça e uma faca de caça e pesca, A .mes
ma equipe classi-ficou-se em 3.00 luqor, recebendo' como prêmio, trê�
llquinhos para acampamento, Na foto, Arolde Thien à esquerda, ,A
direita, Dorcélio e Eleio Crestani e ao centro João Linzmeier da Cornis-

são Jul�adorai exibe o prêmio de consolação conquistado .pelo
Equipe dos "Borriqudos".

===========-
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