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Vice-Prefeito de'smente declaracões
I

a 'jornal político
CANOINHAS (CN) No

'dia 19 de novembro, quatro dias

após as eleições de 1978, o Vice

Prefeito, Fábio Nabor Fuck te

ve a saúde abalada, sendo nes

cessárío sua ínternação no Hos ..

pital São Paulo na capital pau",
lista.

Já em franca recuperação,
o Více-Prefeíto retornou a Ca

noínhas, entrando em seguida
num período de trinta dias de
férias. Ao assumir novamente
o cargo, requereu junto ao Pre

feito, 'I'herézío de Car�alh0, li ..
cença de sessenta dias para con

tinuar o' tratamento de saúde.
Este longo período afastado,

de suas 'atívidades na Prefeitu
ra Municipal como Vice-Prefei
to e Diretor Administrativo,
ocasionou má interpretação por
parte de algumas' pessoas, que
distorceram os fatos, .aprovei ..
tando-se para' explorar assun ..

I '

tos como se fosse uma divergên ..

da definitiva entre Therézio e

Fábio. Foi dado a crer junto à

opinião pública - primeira
mente de boca em boca - de

país, através da malícia e má fé
,de um jornalista de um semaná
,rio político de Blumenau, que
de fato havia urna crise política
no município de Canoinhas.

Tomando conhecimento
Que haviam sido distribuídos
cerca .de 300 exemplares daque-
1e jornal em Canoinhas na se

mana passada, Fábio Fuck. pro
fundamente indignado .com as

declarações difamatórias nele

contidas, procurou o Prefeito, e

juntos debateram o assunto,
chegando à conclusão que a ma

téria fora simplesmente com o
, intuíto de confundir a opmiao
pública, não passando de intri

ga da oposição.
, (ÚLTIMA PAGINA)
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CANOIN:gAS (CN/AN)
A Associação dos Municípios do,
Planalto Norte-Catarinense
AMPLA, realizou na terça-feira
no Salão Nobre da FUNPLOC,'
.rnais uma reunião, que contou
com a presença de todos os pre
Jeitos que a compõe; exceto o

de Irineópolis que enviou repre
sentante.

Benedito' Therézío de Car ..

valho Netto, Victor Bueh Filho,
de - Porto União; Pláci-do Gaiss
ler de Mafra; Waldomiro de ,Je
sus Meister, de Monte Castelo;
Claudio Gadotti, de Major Viei
ra; Francisco Linzmeyer,' de
Itaiópolis; Odilon Pazda, de
Três Barras; Nataniel Rezende
Ríb d.,,'LI as; e Papanduva e I Oscar
Eugênio Gross, de Irineópolis. _

.

CONVIDADOS
ESPECIAI�

r 00n10 convidados especiais,
participaram o Sr. Lauro Salva
dor, Assessor do, Gabinete' do
Planejamento nos assuntos de

articulação com os municípios:
Dr. Francisco de Assis Filho,
Presidente ,de Departamento �

Autônomo ,de Edificações _!
DAE e Dr, Ignácio, 'Quejróg,
assessor' do Tribunal de Contas
doEstado. Somente o Vice-Go
vernador Henrique Córdova
não se fez presente como estava

previsto, por ocasião de _urrw

viagem urgente à Brasília,

CONVÊNIO
Durante esta reunião foi

assinado convênio entre o Pre
sidente da AJ.VIPLA, Plácido
Gaissler e o Sr, Laura Salva

dor, no valor de 400 mil cruzei

TOS, para aplicação no serviço
de planejamento administrativo
dos Municípios. ,Laur\) Salva .. ,

dor falando na oportunidade
.sobre a implantação das cinco
novas 'micro-regiões, criadas no

ano passado pelo Governo do
Estado. Declarou que dentro de
aproximadamente 40 dias deve
rão estar concluídos os estudos

Linhares
: BR_t\SfLIÁ, (Ale) �- ,Ao I

ocupar a tribuna da Câmara. '1',
Deputado João Linhares (AR,E
l\TA-SC) e Vice-Líder do Gover
!10, mais 'uma vez denunciou ao

Ministro da Agricultura a falta'
� a dificuldade de crédito rural
que ,só está aberto para. custeio
de lavouras'. O parlamentar ca

larinense,' disse' que recolheu

de todas as necessidades e sua

repercussão no orçamento da
Estado já que as mesmas reque
:"em U111a série de necessidades,
tais COIllO criação de Delegacias

IRegionais de Polícia, Ccorde
nadarias' Regionais de Educa

ção e outros órgãos; que peces-·
sitam de espaço físico é equipa
mentos para seu pleno funcio
namento, Salientou Lauro Sal ..

vador, que as novas micro-ré

giões - inclusive a Vale do Ca
noinhas - serão instaladas, se

bem que não se tem certeza de

que isto ocorra ainda no cor,·

rente ano. '

O Técnico 'do Tribunal dr:
Contas, Ignácio Queiróz profe
riu também palestra prestando
detalhadas informações sobre a

execução Irnanceira-or çamentá
ria e o novo sistema de presta
çâo de contas das Prefeituras,

Na ocasiao, também foi
marcada' a próxima reunião da
AIVIPLA, que será em' Monte
Castelo no dia 28 de junho,

da AMPLA,
reivindicam melhorias

FAESC

Ruralistas

'"

a
TRÊS BARRAS (CN)

Um pedido para que o aumento
dos fatores de produção, espe
cialmente máquinas e equipa-

, mentos agrícolas e insumos bá-
'

sicos. seja equiparado com 'os

aumentos dos produtos, agríco-,
las, e um apelo, no sentido de

que o Governo acelere as obras
de asfaltamento da estrada que
Iiga a B'R-116 a, Canoinhas 8

Porto ' União, ligando com a

'I'ransbrasí liana, foram duas rei

vindicações feitas por presiden
tes de sindicatos rurais do Pla
nalto Norte, Catarinense.: que
«stiverarn reunidos no

ú ltirno
Iinal de semana num encontre
com dirigentes' da FAESC (Fe
deração da Agricultura do Es-
í ado de Santa Catarina) reali-'
zado em Três Barras,

.Alern da discussão de as

suntos ligados à clase produtora
rural. .os líderes sindicais,
entre eles o Presidente 9.0 Sin
d icato

' Rural 'de Canoirihas,
Edemar Gonçalves Padilha
com o Presidente da FAESC,
Marcos Viandresen, manifesta
ram-se preocupados com o pre'"
co dos produtos agrícolas que;

para eles, devem ser fixados
tendo como base o custo -da pro
duçào, mais a margem de, 307Q
de lucro ao produtor

"

Entre outras reivindicações
'-- que serão objeto de;'es,tUdo
peja FAESC e, para cada assim-
'l0 será feito expediente aos se ..

tores' específicos buscando' so

luções - está uma que solícita
3. construcào de um hospital, re..
;:rlonal do" Planalto Norte CatéÍ-'
b '

, "

r inense; a aceleração da cons-
trução da BR-280, a Três Barras

e a conseqüente ligação a Ca

noinhas; a implantação do ser-:

,�, iço de água pela Casan na se-,

de de Três Barras e no Distrito'
de São Cristóvão; seja acelera-
da a nomeação do represen- '

tante do FUNRURAL para Ma ...>

fra; seja apressada a implanta- ,

cão do Seguro Agrícola; a im

plantação na região do Planalto ,

(

Norte Catarinense
-

do, CEASA
- Mercado do Produtor e que; I

se proceda com urgência o, rea-
'

,

juste dos, convênios médico,-'
hospitalares, bem como a adp-

. tacão dos convênios ambulato
ti�is e odontológicos, para aten-

.

riimento dos empregadods
" ru- :

rais 'e seus dependentes,
�.�� W� ___

critica falta
não só entre os produtores ma.s

também com os próprios geren
tes de Bancos' do Estado, de
Santa Catarina, o testemunho e

a confirmacâo de' que nâo exis-
'te- crédito para investimentos
para aquisição de máquinas 2

'insumos, que tan1bén1 são fun
damentais e indispensáveis a

produção agropecuáFia,

de crédito
Por outro lado, criticou

onergicamente a incornpreensí
vel política da manutenção de
iaxas altas e juros beneficiando
banqueiros, precisamente ;1

classe oue até esta data nada
.l.

sofreu com a difícil crise finan-
, '

celra que desde 1974 atinge o

país. O ex'agerado custo "do di":'

e taxa de juros
as tornadas rosa alimento à inflação, estava "

.!.I' , \

au toridades :

«xaur indo o resultado das' p,e�
monetárias do país esperavam,
pois se paralisarem os negócios
')U interromperem as atividades,
a falência é certa � desastrosa.

J iheiro não acatou
ele crédito como

Ao finalisar, disse João Li

nhares) que essas taxas de ju ..

ros, além de serVlr' cQmo pode-

quenas e médias empresas pTO�
_

'locando um verdadeiro .retro
cesso na sua formação, que tên·
dern a voltar ao estágio, das fir- .

mas farniliares ou' de
'

pequeno'
capital, fuginde "os grand�� rL8"

gó;cios,
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COBREIS 00 NORTE

Santa Cruz Esporte Clube
'EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
O Santa Cruz Esporte Clube, retornando às atividades,

convoca a Assembléia dos sócios remanescentes de épocas anterio
res, atuais associados e todos aqueles que simpatizem com o clu
be, e desejam ver o soerguimento de uma equipe forte e pujante
no contesto esportivo de Santa Catarina, para o dia 07 de junho,
às 19 horas, na sede do clube sita a Rua Major Vieira, 506:

ASSUNTOS DO DIA:
.

LO). Elaboração e organização do Quadro Social;
2.°), Apresentação e formação da diretoria provisória para a pn

meira gestão;
3, o Manutenção da equipe no Campeonato Estadual de Amado

res .para o ano de 1979;
4. (») Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, .31 de maio de 1979.
Guilherme Prust - Raphael J� Boeing - Guido Gonchorovsk'i

COMISSÃO ORGANIZADORA'

\

Box para b'aoheiro e fechamento de área já não é
problema em Canoiflhas

Informações: DAIS
�UA WOLF FILHO, 25 FONE (0477) 22-0507

.. _ :Endereço residência: Rua 3 de Maio, 798 .:. Fone (0477) 22-0��7

-;'_ SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -!-

OPERAÇÃO INÉDITA. NO BRASIL
OBTEM �XITO EM CURITIBA

/

A primeira operação de paralisia traumática Dentro do programa habitacional das classes
no braço foi realizada ontem em Curitiba, constituin- de baixa renda que o (Presidente Figueiredo mandou
elo-se em um fato inédito "no Brasil. Para proceder elaborar, na última reunião do Conselho de Desen-
3. cirurgia ·nu.m paciente de 15 anos, veio da Itália, o volvimento Social, as prestações .rnensais . das casas

c.rurgião plástico e microcirurgião Ézio Morelli. Ar :"inanciadas não poderão exceder a 10% do salâríe
intervr-nção que obteve sucesso, compreendeu· o en- mínimo (Cr$ 277;:00 no Rio, São Paulo, . Brasília e

xerto de um nervo tirado da perna do. paciente, na Cr$ 210,00 no Paraná) e nunca terão reajuste acima
base do seu pescoço, a fim. de que este pudesse re.. do aumento do salário mínimo. Esta revelação fQi

.

feita no editorial' da "Voz do Brasil" que a partir de ontem
pa�sou a ser redigido em Brasília, soo orientação do :Mi
nistro Said Farht. O editorial dizia que novo plano habi
tacional, onde as casas não custarão acima de Cr$ 50,mil,
prevê-se a construção acima de 250 mil casas por ano (G.P.j·

DIA 10 FESTA DE SANTO ANTONIO
. Com grande animação os preparativos para a

tradicional festa de Santo Antonio. Um bem elabora
do programa está sendo fartamente distr ibuido nos
diversos pontos do'município, inclusive nos municí
pios vizinhos, convidando devotos do milagroso san
to a honrarem com suas presenças as festividades. A
festa selá realizada dia 10 e não dia 13" dia consa

grado éW milagrosso santo, devido recair em dia
t.til . As 9,30 hs Santa Missa, em seguida almoço
com churrasco, galinhas assadas, bebidas, completo
botequim de, doces, jogos e divertin:entoo.

ELEJiÇ'õES DIRETAS A GOVERNADOR
TEM EMENDA APROVADA
Através de um ardil aceito por pai-lamentares

do MDB e da Arena, o Congresso Nacional resolveu
considerar aprovada na Comissão Mista a emenda
do deputado Edson Vidigal (Arena-MA), propondo
restabelecimento das, eleições diretas para governa

. +ores 2 vice. A fórmula surgiu da áspera discussão
do plenário do Seriado, na qual se envolveram to
dos os senadores da Arena. (G . P . )

A-Aristides Mallon
temumcaminhão de peças genuínaspara

o seuMercedes-Benz.
I

l!.l1fS pronta entrega.
E só chegar rio balcão e pedir.
Não há porca nem parafuso que a gente

PIão guarde em estoque .

. E. comprando no nosso departamento
d. peças. você compra as genuínas.
i Aquelas que passaram por um setor de
eentrole de qualidade que. só na Mercedes
Benz. ocupa 1.200 pessoas e equipamentos
de precisão.

.

. .

- Então é claro que a peça chega às suas
.

mãos em plen!3 forma 8. o que é melhor. de
·forma gentil.

.. .

. O pe�so.aL aqui da casa sabe que trm
um bom produto nas mãos e trata você
r�pidó - e bem:'

..

_ : _ Tçmto faz que yocê çompre porca ou

parafuso. farol ou farolete. coroa ou pinhão.
9 ser\?iço é limpo." .'

..'

E· t:.!m serviço -(jue está todo mont'ado
t' .. t

para atender você.
E para atender o seu veículo sem perda

de tempo quando ele está nas nossas oficinas.
E para atender todos os frotistas que.

embora tenham seu próprio estoque de
peças. preferem recorrer regularmente a nós
para não imobilizar desnecessariamente o

seu capital.
Nós temos todas as peças principais

de qualquer Mercedes-Benz. paradinhas.
esperando por você.

I

'Para que você não corra o risco de ficar
na estrada.

Para que você não pare mais que o'
necessário.

Para que você esteja sempre indo pra
onde a estrada levar,

.

Sem exager.o: nosso estoque de peças
genuínas é do tamanho de um bonde.

E a nossa vontade de atender bem é

\

.'

tão grande que acaba fazenli\!:ee vecê mais
um amigo.

Amigo, a casa é sua.

. /

Concessionário Mercedes-Beaz

Aristides Mallon
\_ .....,,,.�.� .. .:

1'I1Itl VI., .. I RGiITl�5. Hil31
6.m.mh.s . se
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ESMERAl,DINO MAIA DE ALM,EIDA

cuperar os movimentos do braço, perdido' devldo 1(:.
acidente que provocou o corte do neJtvo. A operaçãe
durou 5 horas e a sutura foi feita com fio 3 vezes

mais fino que um cabelo. (Gazeta do Povo) ..
'

O ASSUNTO VOLTA A TONA
Em data de 17-03-79 minha coluna publicou

um comentár-io no "Correio do 'Norte" em seu núme
ro 1.512 sobre o tópico acima. Hoje volto a bater na
mesma tecla, reeditando o assunto para que unidos
possamos ocnseguir algo em benefício de nossos ir
mãos menos favorecidos pela sorte: "COHAB" pode-

. rá vir para Papanduva , A COHAB poderá vir cons
truir um núcleo habitacional de 30 a 50 casas em

nossa cidade. Isso foi o que me informou o 'Dr. Na
.bor Schlichting, Diretor da.COHAB em: Santa Ca
tarina. O assunto foi focado por ocasião de. nosso
encontro em Pirabeiraba, dia oito, na inauguração

. d é). Estrada Dona Francisca "Serra do Mar". Opor
tunidade em que também, abordamos o assunto da
CASAN da qual Dr. Nabor é Presidente no Estado .

Adiantou-me S. Sa. que projeto, tudo pronto, so
mente aguardando a liberação da verba, para iniciar
as obras que atingirão' a Cifra dos 7 milhões,

.

CASA PARA O TRABALHADOR
l\ BAIXO CUSTO

"O VnlAM DO PIRANGA"

D Almirante Helena Nunes, Presidente da CBD. in$-'
1-r-..riu ,... técnico Cláudio Coutinho para que contrate . w.tl

professor de música capaz de preparar os jogadores
: de

J iossa Seleção para cantar o Hino Nacional. A decisão � .

111 uito boa, pois em situações solenes vêem-se nossos atle ....

�_as - como 110 jogo contra o Paraguai - absolutamente
mudos durante a execução do Hino com os olhos arrega-.
Lidos diante de microfones, ávidos por uma pequena noht
musical .. AIgl.!-TIS chegam até a esboçar exercícios de aquecs-:
mente quando a Banda Militar faz evoluções entre as es

trofes, pensa: Ido que o Hino já acabou. E alguns cantam
"Ovira do Piranga": (coluna de lbrahim Sued) . Nota da
coluna "Voeê também é responsável, unidos chegaremos
I' .,�a .

CONFUSÃO N_O TELHADO COM JOVEM LOnCO

A chopada da torcida colorada, ontem à tarde, peb.
conquista de titulo dr- .1.00 turno 'roi atrapalhada por fate
.nusitado; um jovem lOUC:O subiu no telhado +do prédíe
nróximo ao Dorival de Britto e de lá atirava telhas em

q_uera por perto passasse. A confusão foi armada e somen

te a muito custo policiais e bombeiros conseguiram domi-.
nâ-lo . O autor da façanha, que movimentou muita g-ente,
é Luiz Alberto Couto. O colunista presencíou e -espetá-
culo (G.'p.) .

.

.

1'.
.

PASSAR,ELA DA SOCl!:DADI

Dlp. .03 do corrente festejando extréia de idade l1�va
�I sr. JOAO lVI. DE ALMEIDA, fazendeiro e 'n03S0 assi
nante. Cumpr imento s felicitações e -abraços pontificanda

. inclusivo o "Scotch' na pauta do dia.

Dia seis quem estará festejando idade nova é'o Dr.
HFINf- CURTS BRANDES. Na SU� festiva data as mais
�,!erecidas demonstracões de amizade e apreco estarão. cir-.
-ulando .e1"21 alto estilo. o. abraço do colunista ae a,�it8 e

r: 'ezado assinante.
'

Dia novo festejando niver a Srta... TEREZA. BOD ...

1�HAR., do comércio »amfícto de nossa cidade. A alogr.ilil
vstará presente juntamente com suas coleguinhas. pa;rr;t 00':'
L iemorar a data.

. ,

UM �OR SEMANA

A.s falhas das mulheres,' das crianças. dós :iOrv®-,. 'd�i'
trucos, dos indigentes e dos ignorantes são as faltas doa
maridos dos pais, dos amos, dos fortes, dos il'icos e (lo� sá
i/:os. (Vitor Hugo) ..

."
.

Distribuidora
Globo

de Bebidas
Ltda.

PRODUTOS: . COCA -COLA, AGUARDENTE',

1'REVISAN E REFRIGERANTES' DE VÁRIAS'
MARCAS. .

I

. Rua Paul Harrys, S/N - Pró�im. 't. :lst'J;i,,,
Municipal --:- Fon€ 22-0726 ..

.'

i
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o Presidente da Empresa
Brasileira de. Correios e 'relé··.·
grafos, engenheiro Adwaldo
Cardoso Botto de Barros, disse,
untem ao Ministro das. Cornuni-
cacões, Haroldo Corrêa de Mat

tos, por ocasião de sua visita ao

f'cUfício sede da ECT em Brasí

Iia, que o Correio brasileiro de
verá este ano manipular três
bilhões e 500 milhões de obje
tos postais, consolidando sua

posição de grande colaborador
110 processo de desenvolvimento
do país. Durante sua visita ao

Correio, o engenheiro Haroldo

do foi levado à Curítíba, para
Corrêa de Mattos, ouviu expo

tratamento especializado .: ·Con.
. siçào detalhada do programa da

forme se constatou, a parte mais «mpresa para o 'corrente ,ano'

atingida foi o lado esquerdo do feita pelos diretores das respec

corpo, especialmente o braço e tivas áreas: Suprimento e Ser

perna, cujas queimaduras lhe viços Gereis; Finanças e Comer

afetaram em alto grau, havendo cialização}
"

Pessoal e "Recursos

inclusive perdido dois dedos do Humanos; Processamento de
, , Dados e Operações Telegráficas.pe.

N.O 1523
02-06-79

...fI'· '.

Nosso correspondente
em . Major Vieira
sofre acidente' .

Encontra - se hospitalizado
em Cur-itiba, o nosso prezado
amigo Francisco Krisan. colabo
rador deste Jornal e responsá
vel pela coluna semanal de Ma

jor Vieira.

Acidentado em serviço,
quando procedia a ligação

.

do
miciliar a rede geral de eletrifi
cação, no vizinho município de, Contudo, o Senhor Krisan,
Major Vieira, foi atingido por

.

dono de alto espírito de otimis
tios de alta tensão, recebendo lUO está se recuperando rapida
seu corpo o impacto de uma mente, e esperamos muito bre ..

descarga, <elétrica; (. que jogou-o ve vê-lo retornar ao convívio de
ao chão, libertando-o felizmen- sua família, de seus amigos e as

te da. eletrocutacão. Socorrido, lides jornalísticas, pois sua' fé
foi internado no .Hospital Santa! em Deus, como declarou, lhe
Cruz, " onde ficou hospitalizado'. dará forças para superar. o

-até o Início desta semana, . quan-,', acontecido.,'

.Banco Brasil s. A.

Comunicação·
�'O BANCO DO BRASIL S.A " Agência em Ca ..

·

noínhas comunica que o concurso para ingresso no Nível Bá
síco da Carreira Administrativa, será realizado no dia 17.06.79.
com início às 7:30 horas, no Colégio Estadual Caetano Mu�
nhoz da Rocha, sito à Rua Vicente Machado s/n.o, em Rio
Negro (PR). ,

..
.

- .'
..

,

í

.

O Edital encontra-Se afixado em sua Agência à'
Rua Vidal Ramos,' Blü. "

f BANCO DO BRASIL S.A. - Canoinhas (Se)
CGC 00000000/343-;39

RENÊ MILTO BAVER -� Gerente
NIVALDO VOIGT - Gerente AdjuntoI

Canoinhas, jun:ho de 1979..
/

Os famili�res (dQ sempre lembrado

Gilberto d'Aquino Fonseca
profundamente consternados com o seu falecimento, vem.

externar seu i�orredouro re�onhecimento � todos que coope
raram, p.ara mlnOr?r, os, �ofrIment�s do extinto, em especial
ao� médicos Dr, Mano e Dr. Antonio; ao Frei Lady, pelo con

forto espiritual; a todos, enfim, pelas palavras de conforto {':

solidariedade dispensadas nesse doloroso momento.

.,' .. Outrosssm c'onvidam.a todos para a lVIi�s� de 7.°'Dia,
que farão celebrar dia 5 do corrente (terça-feita), às 19 ho-

'. ras� na Igreja Matriz Cristo .Rei.·'· .

---- -.��ft ._"
.,

�------

.

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

t Igra,decimento e; Convite ..Missa
Os fanliliares do il?-esquecível

Virgilio 'Tre,visani
prof.undamente con<:iterIlados com' O> seu desapul'ecimento,
vem. pór intermé�io deste jotnal, agl'adecer, a todos que. de
unla oir putra.forma· os ajudal�am neste doloroso transe por
qu� passaran1..
..

.
.

.

::
..()tltrQs;'�m, ',CQnvidam a todos pani· a Missa de 7.'° Dia:

que será celebrada no dia 2 do C01Tent·e .ÜlOje») às 19 hora5,
na Il,J'fej.a �l,ltriz; .Cl·i&to R,ei.,. , ,

.,;, .

·C�:riQinhas, 2 dê jimho de 1979.'

:��"-',"�';�.":.''''''' ':,; ".�. ,', ",

"

,}

3 bilhões "milhões de objetos:
dé.79

a, meta

ALICE, CARDOSO :.

Poetisa . do Mobral
Nasceu em 07 de setembro

de 1927. Freqüentou o curso de
Alfabetização do MOBRAL.

•
• � •

J

. podendo : então, realizar· seu
grande sonho, fazer composi
ções poéticas.

Começou a compor em 07
de· setembro de 1971 e· desde
então continua compondo .

para o ano

• I

CI'&ESCIMENTO POSTAL

IJA É DE 50 POR CENTO
'

,
o crescimento postal que

se verificou nos cinco primeiros '

meses do corrente, quando se

atingiu a taxa de 30 -por cento)
. é encarada pelo presidente da

empresa, engenheiro ADWAL
DO CARDOSO BOTTO DE
BARROS) COlUO o reconheci
mento do público usuano que
v�m prestigiando .

e utilizando'
'todos os serviços da empresa.
Segundo ele, em diversos esta
dos da federação' está havendo
um sensível aumento do volu
me postal e citou como princi
pal exemplo o Estado do Ama
zonas que, dentro de ,dois OH

três meses, irá ultrapassar em

volume muitos. Estados do Nor
te e Nordeste . O progresso pos-
121 no Amazonas é devido a im

plantação de . novas indústrias
110 Estado. além de uma empre-
sa especializada em revelação

de fotos que vem oferecendo
seus serviços a todo o País 2

t.endo .grande . aceitação. .Pelo
sistema adotado, a firma recebe
os filmes e os revela, remeten
d0 as fotos para seus, clientes
através dos Correios. O enge
nheiro Adwaldo Cardoso Botto
de Barros deu também ênfase
ao fato dos serviços de reern

bolso postal e vale postal terem
crescido muito nos primeiros
meses de 1979. Esses serviços
aumentaram tanto - disse Bot
to de Barros - que já supera
ram em 50 por cento· o movi
mente em igual período do amo

passado "Diante ,disso, para
garantir um perfeito funciona
rnento do reembolso e do. vale

postal, determinei aos diretores
.

das respectivas áreas, estudos :

detalhados visando dotar .am-
.

bos os serviços de '

mecanismos

específicos .capazes de atender
ainda melhor os usuários.

Dia dos Namorados
(Poema tirado de seu livro

�'A PEROLA NEGRA")
Era doze de junho,
Data de raro esplendor,
E você me ofereceu,
'Lindas rosas'com amor.

. ,

INAMPS não

asslnsde
pode
dos

decidir sobre (,arte·ira
"

Guardei as rosas vermelhas
A tremer de emoção,'
� guardei num canteir inho
1:':;0 jardim do coração

'
.'

Mas, depois você partiu,

I
Nada me deixou saber,
Quase morri de tristeza

I, Ao pensar em o perder.
=.__ . J No dia dos namorados

18 rio jardim reviver."
Mas ao ver as rosas verme lhas,
Que saudade de você! -

Passaram-se longos anos

De angústia, lágrimas e dor,
Mas Deus ouviu manhas preces,
V ocê� voltou meu amor ....

A Consultória Jurídica do
. .

Mdnistério da. Previdência e As-

sistência Social decidiu em pa
recer encaminhado ao INAMPS

,

que o Instituto não pode assinar

a carteira de trabalho dos mé

dicos residentes, já que o esta

belecimento de vínculo ernpre
g2tíció com os médicos residen
tes é matéria de competência
trabalhista 'e não pode ser deci

dido pelo INAMPS .

Afirma ainda, ser a Cernis
são Nacional de Residência Mé ...

dica . o órgão governamental
com poderes para emitir, nor

mas sobre o assunto.

residentes médicos

Ainda de acordo com o pa.-
.

recer, "sendo a residência mé
dica, por definição, curso de es

pecialização e constituindo mo
dalidade 'do ensino de pós-gra
duação destinada' exclusiva-

.

mente a médicos, o vínculo que
resulta entre residente e, insti

tuições de saúde é especial",
não podendo ser considerado
com a mesma natureza do está
gio. Este, �'na CLT, tem limite

máximo de seis meses e sua

prorrogação implica o estabele

cimento ele um contrato. de tra .. '.
balho" .

,
-,

JUSTIF.ICATlVA.

O pedido" de assinatura da:"

carteira. de trabalho dós resí-.

dentes. foi enca.mi�ha4b ao;'
1NAMPS pela. Associação Bra-

.. sileira de Médicos Residentes,
ele Sâo Paulo.

.

A Consultoria
tTurídica do MPAS· justificou o:

.

parecer contrário· 'ao· pedido,
afirmando que a matéria -nâo é.'
propriamente p r e vídenciária,
luas, exclusivamente, do' Direi
to do Trabalho � I Ressalva, no,'
entanto, que a Comissão Nacio
nal de Residência Médica do.
Ministério da Educação e Cul-.

. . .

tura tem, poderes para "sempre
. que necessário, convidar repre
sentantes de outras entidades e
órgãos governamentaís, .a 'fim:
.de, examinar. assuntos espedfi-·
'cos", estando, portanto, na sua!
competência, '. e' não .do MPAS;,
estabelecer normas criando vín
culo empregatício.

,

:UNGER & (IA.· LTDA.
INDÚSTR'IA

TELEFONES: Escritório 23-1770 - .. Loja 23-2014 ·1

- COMÉRCIO
,.

.

- EXPORTAÇÃO

da

«WEG»
'.;'.

ferro e uma variadíssima s·8GCão
equipe de profissionais compe

para su·a colocação.

R.ua Major Vü�ira, 360 ._ Fone (0477) 22-0336 _. CANOINHAS·� Santa Catarina

...�"""�BH��na�����=-�u��mP

Distribuidores· Exclusi vos
-

'

Completa dos Motores

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 ._ UNIÃO DA VITÓRIA PR.

REPRESENTANrfE EM CANOINHAS:

Waldernar Knüppel
._, I0Il,.._,__...._,.. ........... til'

Esquadrias
de

de

vidros, com

tentes·

. '

".
,
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CORREIO :DO NORTE
------------------

, 02 de junho de', 1979
-----------,--------,--------------_.----------------------------------------------�----�-------------

, ,

ExpOr'tado,ra . de
......................... C.G.C. '92.695,451/0001-091

Fontanive
'I'ímbó Grande - Santa Cecilia (Se)

DI·re'lorl·a. , Prezados Acionistas: Em cumprimento as determinações legais e estatutárras, temos o prazer de submeter à apreelação de V. Sas. () Balanço PU'"

i • trímoiaíal e respectivas Demonstrações, relativas ao exercício social eneerradn em 31.12.1:978., -

,

l'imbó Grande, Santa Cecília, 25 de abril de 19'19.
A IHRETORIA

Relatório da

Balanco Patr'imonial do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 1978
A T I v o
-------------.�----------

ílRCULANTE

DISPONIBILIDADES

c,
'

alxa " , " , ...

Bancos ,. ,.

CRÉDITOS
Clientes Exterior , ..'..h

Adiantamentos a Fornecedores , . ,. I ••

Impostos a Recuperar" ...• , ,.

Outros Créditos .. "... ,. ....� ., .. ';�. .. ..

(-) Cambiais Negociadas .. .. .. .. .. .. ..

ESTOQUES (nota n.o "2)
Mercadorias ,. .. .. . '. " .. " ,.: .. ., .,

'

.. .. ..� .. , ".. .. .. 17.323',73
6.103.576,86

1 .520.682,09
2,208,209)88
3.697.331,07

,

278.863,78
(1,520.682',09)

975,01
, 239 . 503,35

J4,882:60

269.223,04
79.543,21

4.533.373,80
'

326,944,47
1,226.082,78
661.407,39

1.552,582,43
(1. 591.877,40)

723.839,39
,

975: 455,82
( 107.497.39)

10.527.149,95
3 . 609 . 340,50
3.566.178,79

(
,

680.720,46)
1-.384.089,41

,\

6. 120.900,59

6 . 184.404,73

27.836.803,18

25.915,32

245.36o,9a
I

348 . 766,,25,

6.708.513,47·

1,591.797,82
49 . 062 . 462,32

,
"

...•..

Demonstrativo do resultado d,o exercícío

1. RECEITA DE VENDAS

17.702.669,24,

'( 6.096.453,89)
11.606.215,35

( 990. 385�81)

703.368,95
( 1. 015 .180,10)

48.270,96
10.352.289,35 .

28.911,26
( 5.'695,77)

I

( 1. 405.279,85)

8.970.224,99

769.224,00

8,201.000,99

814.926,00
8.201.000,99

410.050,05
814,.926,00

'

( 1. 224. 97G,05) ,

7.790.950,94

.\

P A S 5 v O

, 219.1334,18

4 ..700 :000,00
'

989-.365;88
'

178.886,29 ·

.12 .000 � 000,0.0

":-19,966.460,00

3,216.965,03

"1,700 . 950,94

TOTAL .... .. .'. -- .. 49. '062 . �'62,32

Demonstracão das origens e aplicacões de recursos

/

ORIGENS DOS RECURSOS

Lucro Líquido do exercício. . , ,

Depreciações e Amortizações ,. ..,.. _"

Saldo Devedor de Correção Monetária .'
Saldo Absorvido' no Custeio

Baixas do Permanente:

Investimentos: ..

Imobilizado: .. _
.

Diferido: , .. ;.

.... , ..

8.8-39,68
1�9.400,00
10.940,59

. CIRCULANTE

FORNECEDORES

.f< ornecedores Nacionais

EMPRÉSTIMOS

Instituições Financeiras ..

OBRIGAÇõES DIVERSAS

Imp. Renda-Fonte a Recolher .., .

Contribuições a Recolher ..... , ..

Provisão p/Irnp. Renda (nbta n.? 6)
Contas 'aPagar .. ,. .. .. .. ,.

, .

62.412,90
59.519,02
769.224,00
98.209,96

-,

8.201,000,99
287.999,40 '

·

1 .. 405.279,8[;
,

'5.572.276,52,

189.180,27
129.701,34

15.785,438,37

15,250'.009,40

Variacão do.! capital circulante iígÜido
31.12,77 31.12.78

EXIGíVEL A LONGO PRAZO

Créditos. de Acionistas � .

PATRIMÔNIO LíqUIDO

,CAPITAL SOCIAL (nota n.? 7)
RESERVA DE CAPITAL

Correção Monetária do Capital
Reserva de CM do At. Imobilizado' ..
Reserva do CM Capital Giro Próprio . .,

4.348.421,31
4.960.243,99
10: 657 � 794,70

Aumento

16.833.749,21
1.583.739,81Passivo Circulante

CAPITAL CIRCULANTE

LíQUIDO' .. .., . , . . 19.008.814,36 34.258.823,76 15.250.009,40
------------�----------------------.------

RESERVA DE LUCROS
Reserva legal .. .. ., .. ., ., .,

Reserva: piAumento de Capital.. .,
810.298,94

2.406,666,09

LUCRO ACUMULADO
Saldo do exercício ., .. " .. ,'

Nota ;n.'o' 1: As demonstrações financeiras foram elaboradas com observância das e a' amortização 'dé valores do ativo difeT'ido foram calculados p�lo mé-

disposições contidas na Lei n.? 6.404, de 15.6.7'6 oe do Decreto-Lei todo linear, com base nas taxas usuais, aceitadas pela legislação fis-

,

n? 1.598, de 26.12.77.
'.

cal vigente, tendo sido absorvidas, parte. no' custeio de produção e par-

Nota n.? 2: Os estoques foram avaliados ao custo médio de aquisição ou fabrica- te .diretamente nos resultados.

ção, o qual não superou o. preço de mercado. Nota. n.? 6: A Provisão para Imposto de Renda foi calculada à razão de 30% do

Nota IÍ.'O 3: Os investimentos foram registrados pelo valor de aquisição corrigidos lucro real do exercício, de acordo com o Parecer Normativo n.? 108/78

monetariamente. ,

'

.da Secretaria da Receita Federal.

Nota n,? 4: O imobilizado foi' demonstrado pelo custo de aquisição, acrescido da Nota n,? 7: O capital social de Cr$ I 2. OVO'. 000,00', totalmente integralizado, eom-

correção monetária. põe-se de 12.000.000 de ações ordinárias nominativas, de valor nomi-

Nota .n,". 5;: A .depreciação de bens do ativo imobilizado, com exceção dos terrenos" nal de Cr$ 100, cada ação.

Timbó Grande, Santa Cecilia, sc., 25 de abril de 1979:
. " , , " ,-

VALTER FONTANIVE - Diretor ANTONIO VICENTE FONTANIVE - Diretor ' Lmz MANOEL DE BEM - Técnico Gantab1Udâ,de
CPF n,? 005.895.190-34 CPF n,? 002.30'7.900-20 ' CRC/SC 11461/S'

,I" •

CPF n? 0'70.671.860-12

1.1. Receita Exportação Incentivada
'I ,2. Incentivos à Exportação .. " ..

l. 3. Receita Exportação Não Incent.

2. RECEITA LíQUIDA .. .. .. .. .. ..

'3. CUSTO DA' PRODUÇÃO VENDIDA
"

(-)': .. ',., .. , .. ", , .. ,

4. LUORO BRUTO (2�3) .. .. " �. ..

,

,5. DESPESAS OPERACIONAIS (-)
5.1. Despesas com Vendas .. .,

5 ,2. Encargos Financeiros
.

5.2 . 1 Despesas Financeiras
5.2.2. Receitas Financeiras

_5.3;. Despesas. Administrativas ..

6. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

7, LUCRO'OPERACIONAL (4-5+6) ..

8, RECEITA NÃO OPERACIONAL " ..

9. (-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS
10. SALDO DA CORREÇÃO MONETARIA

(-).,., , •.,. , ••• o •• , , ••• �,.,

11. RESULTADO DO EXERCíCIO (Antes
Imp . Renda) ".' , , .

1-2 PROVISÃO PARA IMPOSTO DE
RENDA;. , ..... ,. , .. , , .. ,.

13, LUCRO LíQUIDO DO
I

EXERCíCIO \

(Cr$ 0,6834 p/ação) .. , ,.

, Demonstracão de lucros acumulados

o•• ... ..

Aumento do Pa,ssivo Exigível a Longo Prazo

SUB-TOTAL .

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisições do Permanente .. ..

Aumento do Ativo Realizável a, Longo Prazo
314.373,60
221.055,37

AUMENTO, DO, CAPITAL CIRCULANTE

LíQUIDO ., .. .. .. .. .. �; .. .. .. .. ."

RECURSOS APLICADOS

Despesas do exercício seguinte ..

REALIZAVEL A LONGO PRAZO,

Valores Mobiliários, .. , '" .

Depósitos p/incentivos fiscais .. .r. .. .. .;

Outros Créditos .. ., .. .. .. .. " .. .. ..

,

PERMANENTE _

INVESTIMENTOS (nota n.? 3)
Participações Permanentes .'. .,

Participações p/Incentívos Fiscais ".

IMOBILIZADO (nota n.? 4)
Terrenos", •• '.. '" o ••••• ,. " ,. , •••

Equipamentos, máquinas e Instalações .,

"'T' I·" elCU os .. .. ., .. .. " ., ,. .. . ,'. " ..

,

M'" Ut 'I"
(
,_,•.ovelS e

,

ensl lOS., .. .. ,. .. . '. " "

r-
�

Florestamento e Reflorestamento ... ; .. .,

. (-) Depreciações Acumuladas (nota n.? 5) ,

DlFERIDO
Benfeitorias em Bens Locados .. ,... .. ., ..

"
Direitos de Exportação .. .. .. ,. ,. .. ..

, (;-)Amortizações Acumuladas '(nota n.? 5)
TOTAL ',' ,..

....

......

•

.;
.

' Saldo no início do exercício ,. .. ,. ..

l' d
r •

-,-"ucro o exerClClO .

Transferências p/reservas de lucros:
Reserva Legal .. , , ,

'

Reserva piaumento de capital
, \

Saldo no fim do exercício

"

Ativo Circulante 23,334.274,61 40.168.023,82
4.325.460,25 5.909.200,06

Notas Expl icativa s

,

,
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,
P'reFeitura Municipal de Três Barr
LEI N.'o 498 DE 28 D,E MaIO I LEI N.o 499' DE 28 DE MAIO I MENTARIA POR CONTA DF,

DE 1979 _.t
' DE 197'9 OPEiRAÇAO DE CRÉDITO

REALIZADA JUNTO A

AUTORIZA o PODER EXE- AUTORIZA O PODER EX',E.

CUTIVO A FIRMAR CONVÊ-,. CUTIVO A FIRJ\/[AR CONV:í�>

NIO COM A PREFEITURP'_ NIO COM A PREFEITURA

MUNICIPAL DE CANOINHAS :v.tUNICIPAL DE IV! A F li, A

(SC) E DA OUTRAS (SC), E DA OUTRAS
. PROVIDÊNCIAS. :

PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, P.refeit�
Municipal de Três Barras, E2ta
�o de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que'

. a Câmara Municipal decretou e

eu sanciono à seguinte:
... .,- �

. L E I:

I
ODILON PAZDA, Preíeite I1\'funicipal .

de Três Barras, E,:;ta -

!

do de Santa Catarina.mo U'3o d� J

suas atribuições, f�z saber qu,�
a Câmara Municipal decretou c.

eu sanciono a seguinte:

"

L E I :

Art. 1.° - Fica o 'Chefe do
Art. LO -. Fica o Ch�f�?c Poder Executivo Municipal, au

Poder Executivo do Município, tor-izado a firmar Convênio com
autorizado 'H: firmar '�o;nvênio I '� Prefeitura Mu�icipal de l\fía

(om�, Prefeitura MllnlC1. pal de ira (SC), para fins de constru

Canomh�s . (SC), para fins r de cão de uma ponte intermunici-
<, �onstruça? :de. 2 , (duas) ppntes pal. de concreto armado sobre (.) Iintermunicipais

. d? concre�o ar- Rio São João destinada a lig3-
mado, sobre o R:1O �an01nh�s. cão das localidades de!Engenho
send� �ma. p�rc: ligação do B�l�- .. Queimado neste Município.
1'0 �ao J Cristóvâo neste 'Municí- I· com a de General Osório no "11-
pio' com. o,'

Distrito de Marcíli-. I zmho Município de IVIafra-SC.
Dias do vizinho Muncínio de"
Canoinhas e outra par a Ji�::l�2') .

, I Art. 2.° - Esta Lei entrGl.-�·
também do Bairro São Cristó- ..

.

.

, ,Y'2 em, vigor D? r.'-'tél de sua P.u-vão com o B a i r r o Campo
d'A V d

'. "

d I »licação, revogadas as disposi-
, . gua e1'. e no mlu1WlplO e cões 'em contrário.

'
.

-

Canoinhas ,

I Prefeitura Munícinal
, .

. Art. 2.0 - Esta Lei. entra- i Três Barras (SC) 28 de
rá em vigor na data de sua pu-

I .de 1979.

,�licação, .revogadas . =. disposi- ,I .

ções em contrário. Odilon Pazda
Prefeito Munícinal

.I.

,', � .Prefeitura .Municipal' de'
Três Barras (Se) 28 de, maio
ue 1979.

- Odilon Pazda
Prefeito Municipal

Esta Lei f( i registrada e
i

publicada no Departamento .Ad- ,.mdnlstrativo· d'esta Prefeitura 1
na data supra � será publicada I
�10 J�rnfl �'Cprl:eio' do Nor�e". I

"

P�ulo Adão Fnwk

.

I
Diretor Adn1ini:::tr�tivo, I

de
maIO

.

Esta, Lei fci registrada c

publicada no Departamento Ad
mdnistrativo desta Prefeitura
na data supra e, rerá publicada
no Jornal "Correio do Norte".

"BESC" FINANCEIRA S/A,
CONFORME LEIS lVrUNICI
PAIS NRS. 476 E 477 DE ...

13.03.79, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS .

Paulo Adãe Fn�nk
Diretor AdlTI .nivtrativo

,

,

ODILON PAZDA, Pre(cr.ío

R'tunidpai de Três Barras, :E::tn··
.

do de Santa Catarina, 110 U-:{Jl de
suas at:ribuicõcs. f(1z saber que
a Câmara Municipal decretou e

eu sanciono a seguinte:

LEI N.o SOO DE ')3 D� ni"PIJO
DE UH»

L E I :

Art. 1.0 - Fica autorizada
a suplerncntacào da Dotação
Orçamentár.a abaixo, por conta
de Operar-ão Crédito

.

realizada

junto a BESC Financeira SIA ..

conforme Leis Municipais nrs

476 e 477 de 13.03.79, no valor
de Cr$ 2,300.000,00 (Dois mi
ihôes e trezentos mil cruzeiro:'}.

SUPLEl\1ENTAÇAO

Unidade Orcamentária: OS

Dpto. Municipal de Est. de Ro

uagem
Projeto / Atividade: 168853103�
-- HODOVlAS
Elen1ento de Despe-a: 4130 _ 00
-_ Equipamento e Instalacôes

Cr$ 2.300. OOO,O{)

Total da Su-

plementacâo Cr$ 2. 30DO. 000,0;)

Art. 2.° - Esta Lei entra-
1:8, em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas' as disposi
�õe3 em contrário.

Prefeitura Muníc.nal d�"
Trê i Barras (SC) 28 de maio

de 1979.

Odilon Paula
Prefeito Municipal

Esta Lei foi regi .rada r;

publicada FlO Departam 'nto Ad
rr.ir. istrativo desta :p--efeiturn
118 data <""1D"'''' e Ç"'Y:1 n�'lhl;'c�aloc 'o" {I'� \:'. .1.. o. -:,. \� ......:, j' ",�. t ... "C. ():.

; lO Jornal "Ccrrcio do IIorte" .

Paulo Ad[io Fl'�' :{
D(rctor Adminirtrr tivo

REAflRMAÇAO DA QUALIDADE

VOLKSWA.G,EN!
···5.·..

·,
, .

S,J,. �-

'. ,

L4_.,lO \

.'� \.)

T
Rodas» n.O

leia

t9
o Teste Passat 791

A L" I', Cl\lllt),: �"'" J�" .",�.I "
. flll),lWJ.l "�

Revéndedor
Autoriz�Hlo

CANOIl'HA5

& (1

..",'"

VENDE-SE DOIS TERRENOS UHBANOS CEN
r

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

TElvlBRO COIVI GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE,
(:'01\11 800 1\12 CADA Ul'v1.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COl\rl R01\IElJ'.

!

junhode12- -

Prese ntes que agradam

SA RLITA»
I
.c

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

c � M E N T E L A,
Seu problema é cercas ou elembrados?

SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,
,83 - FONE 22-0748', OU NA PR.ÓPRIA FABRICA (,CIMEN

TELA) ElVI I'v'fARCÍLIO DIAS.

- -

8'A,BRICAMOS TELAS DE ARAME SOB MEDIDA, MON:.

TAIvIOS ALA1VIBRADOS COI\;1 PALANQUES E TABUAS

DE CONCRETO .

PARA SUA ESCOLHA J\llONTAlVIOS.11 TIPO��
DIFERENTES DE CERCAS.

==', :_- �==,=========='-�'.:==�

,- -.- .... _ .�' .-- .. _---_'. - -

'.

O Cartório do Registro Civil de Nercida C .. Côi;e, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna c sof'is-

.

tícada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, à' SEC�E
TARY II.

F�1Z cópias simples e dupla face de qualquer 't;--;11anh(l
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive eri papel

I ,\T-egetal e' papeis 'timbrados de firmas, cri�mdo um �bv() servi-

Iço em Canoínhas, a confecção de c ircu larcs para em \)res_as .

I '

�::�-=-��:"�===-":..-==-='=--:-.::':'-==;:-_-:":'::,-,=,=,"':'='==:;_"':�'':''""::''':':'-===:- :::==-:='-::'=:=-=-=-_'::-.�=�":- _�- . .,.._ .• __ �_�::-::::--_�_-:-r.::.

Dra� Zoé Walkyria Natividade' Se�(�m;e
- CIRURGIÃ DENTISTA _'

-. ClC 0055S9159/DEP -

Clínica dentária ae senhoras e cdancas.
.

.

�

_ Especialização enl Odontopediatria \
HORA MARCADA -. Pça. Lau:ro Müller, 494 - Fone 22-0461

"--.--__._,-�---

DR. ZENO AMARAL- FILHO
_' CIRU,RGiAO DENTISTA _

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro .- esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja,
Nlatriz, ao lado da Associação'Comercial).
- Fone 22-0960 -

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,_

Os agricultores brasileiros contam agora com

a nova COLHEITAOEIRA DE GRÃOS MASSE�'
FERGUSON, modelo MF 3640, cujo projeto e constru
cão reúnem os mais avancados recursos da tecnolo-
kia moderna.

�

Equipada com um motor Perkins diesel.de 6 ci
Iindros e 93 CV, possui potência de sobra para supe
rar as mais severas e adversas condições de trabalho.

dimento operacional e graças ao excelente desempe
nho das áreas de separação e limpeza, assegura mi
nima perda de grãos.

A plataforma de corte, de engate rápido, é ofe
recida na medida de 3,9'0 m (13') na versão standard
e também nos tamanhos de 3,60 (12'), 4,20 (14') e 4,80
06'), de fornecimento opcional, possibilitando ao

ágricultor a escolha adequada para o melhor desem-
\

penha da máquina, de acordo com a produtividade da
cultura e topografia do terreno.

A nova MF-3640 já está à venda nos Revende
dores Massey Ferguson de todo o País, capacitados a
prestar assistência total, beneficiando, dessa manei
'ra o consumidor dos produtos MF.

A MF 3640 incorpora avançadas características
técnicas desenvolvidas pela MF do Brasil, obedeceu
do aos requisitos básicos de conforto, segurança, ser
vicibilidade e simplicidade de operação.

Esta nova colheitadeira apresenta elevado ren-

ICR» Ltda.Com. e lod. « SEU
Revendedores Massey-Ferguson do Brasil S.A.

Rua Caetano Costa, 1122 _ Fones: 22-0557 e 22-0357 _ Canoinhas-SC

',. iII •••••• i •••• i.I •••• i,1 III i i 1.1.1 U ••• 1.1.1 i. I.TIT•••• Q II i III i i. ti i. d. dI •••••••• III. III •• Ii i II i 118111 1.1.1 I II III a I. ,
.

1
•

Co
I

Os melhores preçosje condições dalregião
,

Crediário próprio�e:entrega na hora·

Dormitórios - Refrigeradores' Conjuntos Estofados -, Ele

trofones - Faqueiros Bicicletas Aparelhos de Som

Aparelhos de Porcelana - 'Conjunto em Alumínio - Tapetes
Rádios - Toca-Fitas - Fogões à Gás 9 a:Lenha', Copas e

cozinhas em� Fórmica:-:Máquinas �d8. Costura - Máquinas
de Cortar.Grama - Produtos BRASTEMP - Camas - Bali-

ches - Carrinhos e Berços � Estantes' - TV Preto a Branco
, ,

e:a Côres e: uma infinidade�de outros artigos para o seu lar.

NA COMPRA UE SEU DORMIT'ÓRIO LEVE DE BRINDE UM DESPER TADOR;

- DE U�� �ONJUNTO 'ESTOFADO, UMA M,ESA DE CENTR,O;
- DE UM TELEVISOR, UMA ANTENA COM INSTAlLACAO;I � ,

_' DE Ul\'1 FOGÃO A GAS OU A LENHA, UlVI JOGO DE COLOltEX.

RUA CAETANO COSTA,495 -. FONE 22-0555 - CANOINI-IAS .. se ..

Impressora 0\] ro Verde t� td a.
Cor: Branca - luxo - aDO:

1977 - baixa quilometragem . .:.....

placa final 3 -. parabrisa lamí

nado degradê ,

Tratar. pelo Fone: 22-0548 o

CORCEL - vende-se

Impressões de notas cartões deIíscats, convítes,
casamento, cartões de vísíta, j-ornais, etc.

Melhüres preçus da :re,giãg - S_erviço rápido e perfeito

� u � __

CIDADE IAGENDA D
Rua Getúlio Vargas, 527 '_ F�ne: 22-0971

!"ARMACIA. DE. PLANT'ÃO: de Sábado (02,) a sexta-feira (08)
Santa Cruz - Rua Felipe Schmidt, 365
Fone: 22-.0447

MÉDICOS OE PLAN'i'AO: Sábado: Dr. Haroldo 'Ferreira Filho
Fone: '22-0033

Domingo: Dr. Wilson Erzínger
.

Fone: 22··0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192
" '

� ,

:ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�-D179

:PLANTÃO CELESC: Fone: 22-0490'
-

'

RÁDIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00, às ·12:00 horas.
e das 14:0'0 às 1,8:00 horas. Aos sába
dos até às f6:00 horas o

Humenhuk
·Ltdá.

Basilio
(om. de Veículos·

,
' ,

I

Departamento de Serviços

_' AQUI, SEU VEíCULO SERA CUIDADO POR PESSOAL
. I.

• \

ESPECIALIZADO NOS SERVIÇOS ·DE: BALANCEA-
DOR DE RODAS ELETRÔNICO _ ALINHADOR DE

DIRE(�ÃO _ GEOMETRIA PERFEXTA E RAPIDA -

ANALISADOR DE DISTRIB:UIDORES _ ESTUFA DJ�
" ,

PINTURA COJVI TEIVIPERATURA RECOMENDADA

POR FABRICA -', TROCA DE 'ÓLEO,'LAV�ÇÃO E LU

BRIFICAÇÃO.
-- SOLICITE INFORMAÇÕES COM VALCYR PELO fONE

22-0024 ÓU À RUA VIDAL RAMOS., 203.
.�.

' ..

PI
Lavandaria
n e lt o Hotel

COMUNICA A EXTENSÃO DE 'SEUS SERVI

COS DE LAVAGElVI DE ROUPAS AO PÚBLICO EM', GE- ,

RAL.

OS PRAZOS NORlVIAIS DE ENTREGAS SERA

DE 24 HRS. E NO MAXIMO'48 HRS.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA LAVAN

DERIA: DE SEGUNDAS AS 3EXTAS FEIRAS DAS 8,00,
AS 12 HRS. E DAS 13,30 ÀS 17,30 HRS. AOS SABADOS"

DAS 8,'00 /12,00 HR�-) o

EDIFíCIO PLANALTO HOTEL _ LOJÁ N,o 413

_. FONES: 22-0433 _. 22-0477 � 22-0820 _- RAMAL 6.

Vende automóvei� }-'IAT "O" Km - Luxo, GL e, STD
COIVDPRA - VENDE - T\ROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES

,
'

1 FIAT LUXO - O KM o. •• o. o',.. ., •• •• '.. •• o o o. ••

1 FIAT STD O Kl\II " .. .. .. .. .. o. •• ., •• o.·.. o. ••

1 OPALA BRANCO' - 4 CL. o. ," •• ., •• •• • o • o •• •• o o

1 PIeK UP BEGE - 4x4 . o •• o. • o • o •• •• o o •• •• ., ••

1 KOMBI PICK UP - AZUL - 1.5.00 . o o'•••••• o ••

VOLKS 1. 3Ü'ü - VE.RDE', o. o. •• •• •• •• •• ., •• •• •• ••

1 K/\RMAN GUIA ,TC BRANCO . � .. .. .. o. •• '"

�.

1979'
1973·
1971
1972,
,19,72 ..

19069 I'
1972 �
1971

'

I197�!..
"

187�

1 VOLKS 1.500 LA.RANJA 'o •• ': ••

1 VOLKS 1. 50{), - .VERMELHO .. o,, .,

",
• o o.

1 VOLKS 1.600 - AZUL .. . o o. • o •• •• • o • • '�P. ;. •• .'.

,
'

"
•• ., � .0,

'

•• • .'
, I.· •

.. .. o·. 0:" "

RUA COÇONEL ALBUQUERQUE, 25�

FONES: 22-0517 E 22-0610 ,
': ,I.

T .'PT '«'ii-- .--_. -

,:.
"
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PREFEITUf\A MUNICIP.AL
publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, 18/05/79.

DR. 'BENEDITO TIlERi�ZIO
DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado . no Departamento
Adminístrativo, na data supra.

DR. FABIO NABOR FUCK
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 25/79.

CRIA UNIDADE ESCOLAR

Dr. BENEDITO THERÉ
ZIO DE CARVALHO NETTO,
Prefeito Municipal de Canoi
nhas, Estado de Santa, Catarina,
110 uso de suas atribuições Ie-

DECRETA:
'

Art. 1.0 - Fica criada na'

localidade de ·Tira Fogo, Uma

I
Escola Isolada Municipal.

Art. 2.° - Este Decreto en ..

trará em vigor na data de sua

_________� � - - N _

Indústria 8 Comércio Otto Friedrich SI A
- IGOFRIS4 -

c.G.C.M.F. 83.188.797/0001-20
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados ·os senhores acionistas desta socie

dade, para reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, no

dia 16 de junho de 1979, às 16 horas nos escritdrios da sociedade.
sito a Rua Princesa Izabel n.? 574, em Canoinhas-SC, deliberarem
sobre o seguinte:

1. 0)

2.°)

3.°)

3x

ORDEM DO DIA
--. Re-ratífícaçâo da Assembléia Geral Ordinária do dia 21

de Abril de 1.979;
- Deliberação sobre a correção da expressão monetária do

capital social; -.
- Aumento do Capital Social de Cr$ 6.500.000,00 para Cr$

9.500.000,00" sendo Cr$ 2.355.394,88 com reserva da cor

reção monetária do capital, Cr$ 4:n .162,63 com Reserva
de Correção monetária do ativo imobilizado, Cr$ 10.880,55
com fundo de reserva pára aumento de in=talacôes, Cr:b
10.88'0,55 com fundo de reserva especial, Cr$ '13.135,56
com funde de depreciação e Cr$ 178.545,83 de Reserva de

lucros; e em conseqüência alteração do Artigo 5.° do ca

pítulo 2.° dos Estatutos Sociais.
- Outros assuntos de interesse geral para' a sociedade ..

Canoinhas (SC), 29 de Maio de 1. 979.
Francisco Wilmar Friedrich - Diretor Superintendente

C.P.F. 028.748.579-04

PORTARIA N.o 23/79

Dr. BENEDITO THERÉ�
ZIO DE CARVALHO NETTO;
Prefeito Municipal de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina:
DO uso de suas atribuições le

gais, resolve:
DISPENSAR

A Prof." Cristina Proh

mann, a partir de 04 de Abril do
corrente ano.'

Gabinete do Prefeito 1\'1u

uicipal de Canoinhas, 18 de
Maio de 1. 979 .

I:)R. BENEDITO THERÉZIO
DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
.

e publicada no Departamento
Administrativo. na data supra.

DR. FABIO NABOR FUCK
Dir. A,dministrativo

Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1481 DE 22/05/79

-ALTERA A TABELA PARA

COBRANÇA DA TAXA DE LI··

CEN'ÇA PARA EXECUÇÃO
DE OBRAS.

. Dr. Benedito. Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

otrfbuições faz saber que a Câ
mara de Vereadores decretou e

eu sanciono a seguinte
L E I :

.

Artigo 1.° - A letra - E -

ao Anexo VIII, da Tabela para

nublicação, revogadas as dispo ..

sições em contrário.

Canoinhas, 22 de maio de
1979.

DR. BENEDITO THERÉZIO
DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada (�

publicada no Departamento
Administrativo, na data supra

DE CANOINHAS

\
k@tJlftbS&W9WHMM\PA&MllifWl_ -MiMM

cobrança da Taxa de Licença
para Execução de Obras, çons
tantes da Lei n.? 1.344). de ...

23/12/76 (Código Tributário

IVlunicipalL passa a vigorar com
d seguinte redação: Letra - E -'

Barracões e Galpões, por m2 de
área construída 0,05o/c (zero
vírgula zero cinco por cento)
tio VR exclusivamente nos Dis
tritos Industriais e 0,1% (zero
vírgula um por cento) em ou

iro locais.

DR. FABIO NABOR FUCK
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

�.'J)

Muitos carros já foram eleitos o Carro do Ano pela Revista Auto Esporte.
Mas só o Corcel II conseguiu este titulo 3 vezes. Para quem conhece
a economia, o conforto e a mecãnica do Corcel II, essa premiação não causa

nenhuma surpresa. Para quem ainda não conhece, chegou a hora de tirar a prova.
Passe no seu Revendedor Ford para conhecer o carro mais premiado

do Pais. Você vai ver que ele não levantou esse tricampeonaio por acaso.

Artigo 2.° - Esta Lei en

trará em vigor na' data de sua

wm • marc!M'.'UWWMMWRJF_-

Basilio Humenhuk Comércio
\ de Veículos Ltda.

-�-_.....

-----�-I-
6-

_ ...- - . -

-mS7EET5C"''i'CE31Rwa--ml''Q-sorz-rr
'�--.

Revendedor FORD
-\

�---------------

1948 31 4NOS 197,9
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD'

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Belina luxo - marron .. .. 1975 .

1975

·'W"fiM' 'f" "e,e 4 .+ MP

.
' .llilWtfi1 I __;1i*\DIii._'tI.zro/ilNlltiW!"Wii'mII!MW"_WSlIP"""Z""'_@_.i!5!jf@'ijlldi;r·grgllmml!!�·im\!1!!7d!lf§$!I!!'""1d4'j!W·@fi��".iiilll__�ilIlId!��__iMws..�mQl"ãiiiill'D_...,...-=m=t"

<

F-75 - 4x4 - verde .

Adquira seu veículo, com a mínima entrada.
(

.

.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência; aos
melhores preços da região.

Visite-nos sem compromisso, em nos�a loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

lBa�iI;-H�enhU� C;;- de
-

Veí�ulos LIda,· REVENDEDOR

l
Rua �idal Ramos, 203 - Fone 22,.0268

89460 • CANOINHAS - SANTA CATARINA
,,- �. '"'. t'� ... _ -, - ...-.,1- -,......_,_...

_.

""...... -.-...... -. ��----,----____.

dir.:'· ..
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02' dê junho de 1979

d � Prefeitura

Para efeito de cálculo do "quorum" para a instalação
da Assembléia, a Cooperativa possue 1.236 associados.

NOTA - As chapas que concorrerão à eleícâc
,

'constantes nos Itens n.? 4; '5 e 6 deste Edital, deverão ser entregues
:;lO Presidente do Conselho de,Administração da Cooperativa,' ::r�0
'f) dia 26 de Junho de 79.

) E' ld J' 'H"....
,

g n.smcra a ae .. a . rma,

, E, para que chegue ao conhecimento de todos os asso, Correa,. para a função de
dados, o presente EDITAL s�rá publicado na imprensa local P, afi- Orientadora das Atividades
xado na Sede da Ccoperatéva e seus Postos de Recebimento, bem ,Complemcntóres, 1;10 . G. E ,l\II .

{amo remetidos aos associados,' na;medida do possível
' "

,

.

, ':p'res ..
,
Castelo I Branco", na ca-

>.'

Canoinhas, 22 de Maio" de 1979:. '"
'

" ' '. ,t�gorié(d2: Nr'rmalista, no perio-
.

, . do/de \

07/05/7.9 .a 28/02/80.TOBIAS- lUUNHOZ 'DE 'LIMA '�'.Presidente: .!
"

.. .",

.'

I (, ,
\ �

1;i"'��Il�
I ii 11.611 a.p II'U.. lL' � 'II!, n � LL·...a...JLID...UlIlI!!! , "11 • a�..IJl.�����).lIIII' II a.
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Cooperativa
'Mate . Canoinhas

de Produtores,
, Ltda.

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

�nscr.ição Estadual n.? 250.298.619
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Assembléia Geral Ord.naris
o Presidente da Cooperativa de Produtores de Mate

':anoinhas Ltda., usando das atribuições qUE' lhe confere o Art ..'35,
. letra "e" do Estatuto Social resolve: C O N V,O CA R a Assem
bléia Geral Ordinária dos Associados, a realizar-se na respectiva
sede social) no dia (26) vinte e seis de Julho de 1979, às (12) doze
horas, em' PRIMEIRA CONVOCAÇÃO) a fim de deliberar da ma
téria constante da seguinte:

.oRDEM DO DIA

1- Deliberar sobre o Balanço Geral encerrado em 31-05-79, Rc
latório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho
Fiscal e Demonstrativos da conta de Sobras e Perdas; .

2 � Destinação das Sobras;
3 Ratificar os aumentos aprovados em à Assembléia Geral Or

dinária, realizada no dia 16-09-78, ref. Cédulas de Presença c'

Desconto para Integralização de Capital ; ,

Eleição do Conselho de Administração - Efetivos e Suplen
tes - para o biênio de 1979/1981;
Eleição do Conselho Fiscal - Efetivos e Suplentes - para 0
exercício de 1979/1980;

,6 - Eleição dos Delegados desta Cooperativa, junto à Federação
uas Cooperativas de Produtores de Mate "Santa Catarina" Ltda :
? - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Não havendo número legal- 2/3 - dos associados pre
sentes em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para a instalação da As
..sernbléía, fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO, para
às (13) treze horas do mesmo dia.

4

Se desta vez ainda não, houver número legal -' 50%
mais um - dos associados presentes em SEGUNDA CONVOCA
CÃO, fica desde já feita a TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO,
para às (14) quatorze horas do dia 26 de Julho de 1979,' com a
t resença de, no mínimo '(10) dez associados.

�,M.PERI,A L
Especializada em reforma e -serviços em geral ,dI; '.

. refrigeradores- domésticos, e co!nerciais,- Eletrodomóstíco-s-,-.
.

Rádios e 'I'elevisores .. Rebubinagem de motores e-· ,transfor
madores. Temos motores para geladeiras' pelo 'menor" pre . o,
c-om 6 meses de garantia da Fáhrica..'

,

Atendianento a domicílio pei�'�FONE" 22-0'79g _,_o

Rua Marechal Deodoro, 1.120 - Água 'Verde ..
L.'O

--------_......_-----_ ...._ --_..... ----_....

-

,

e com

Material.·· de

Construcã.o
,

"

,

,

Rua Major Vieira,' 589 - Fone, 22-0502 • Cl�NOtN,HAS se

._

I,

PORTARIA N.o 22/79

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:

GONTRATAR:

Nos Termos do art. 1.° parágra
fo 1.° item III do Ato Cernple

mentar n.? 52 de 02/05/69

a) Dorotea Dobrochinskí.
para a função de Prof." - cate

goria de Normalista, para ter
exercício na APAE, no período

'

de 20/03/79 a 28/02/80;

b) Silvana Regina Hoppen
Gonzaga, para a função. de
Prof." no Grupo Escolar 'Muni ..

cipal Preso "Castelo Branco",
na categoria. de Normalista, no

perí6do de 04/04/79 a 28/02/80;

c) Rosemar Angela
.

Gatz
Ribeiro, para a função de Prof."
de Educacâo Física no G. E .M .

" '

"Pres. Castelo Branco", na cate-

p,oria de Norrnalista, no perío
do de 11/04/79 a 28/02/80;

d) Nellezínha Haensch,
para a função de Prof." na

E.I.M. "Alto da 'I'ijuca", na

categoria de Ginasiana, no pe
ríodo de O�/03/79 a 31/03/79;

e)
. 'Elenir Maria Jacinto

Garcia, para a função de Prof. ,i

na E.I.M. "Alto da 'I'ijuca", na
categoria de Ginasiana no pe
ríodo,de 02/05/79 a 30/06/79;

f) Silvanir Pereira do .Nas
cimento, para a função de
Prof.a da E. I.M. "Campo das
Moças", na categoria de Não
Titulada, no período de 07/0;)!7!)
a 04/09/7Y;

�

.;
..

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de' Cano.nhas, 18/5/79.

.
.' , '

.

'

DR, 13ENEDITO THER,'ÉZ'JO
DE CARJVALHO NETTO

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi regi. tru-:
da e publicada no Departa
.mento Administrativo, na data

" .

s�lpra.� "

DR. FABIO NABOR FUCI{
Dir. Administrativo

,

Vice Prefeito Municipal

•

. "

",',l

Ltda.

Municipal (anoinhasde
I)ECR-ETO N.o 24/79

APROVA SUBDIVISÃO DE

U�A AREA DE· TERRA

DR. BENEDITO THERÉ··
ZIO DE CARVALHO .NETTO\

, Prefeito Municipal de Canoi
nhas, Estado de Sarita Catarina,
no uso de suas .atrrbuições Ie

.

gais e de conformidade com à

Lei n." 830 de
"

04/06/68 .

DECRETA:

fi9, carta de aforamento n.? 282,
lote n. ° 03 e.1 parte do lote n.

° 04;
com a área total de 2.400,00 m2,

. asaim distribuido: lote n.
° 03

com 1.600 00"m2 e lote n." 53
)

com 800,00 m2.

Art. 2.° - Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
siçôes 'em contrário .

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas;' 16/05/79.
'

DR, BENEDiTO THERÉZIO
DE CARVALHO NETTO

-Prcfeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Art. 1.0 -- De 'conformidD
de com o despacho do Sr. Erige ..

nheiro da Prefeitura, exarado
no requerimento" protocolado
sob o n.? 413 de 08/03/79, e nas

respectivas plantas, fica. apro .. ,

vado a subdivisão procedida
}Ielo Sr. ,OSVAL/DO RENGEL,
ele um terreno' urbano, consti
tuído do registro'municipal n.

o

DR, FÁBIO NABOR FUCK
Dir. Administrativo

Vice Prefeito �un�cipal
.

I�
,nnnrlln, � w'lI \l·.:rw J"lI,,-,,·tE lHI1:-..-';r1,nr<lTlir"nlTt. -:fW'lnn: mlilii1i'1Tir;n;n:rIrÍiÍJr�'1r'li7'l!ITlflr.n1 ifl!rl1Tlr'''Iill!TiI'lf1iiIT

!

� AUTOMÓVEIS - VENDE-SE
.

� OPALA COUPÊ LUXO - 2 portas - branco 1972

� PICK-UP CHEVROLE'.( - vermelho 1'973

lu PICK-UP FORD F-75 - azul '. .. .. ..

I'
'> 1975

BRASíLIA - azul .. " '; '.' 1976'

ATLANTIC -

� \ (EM FRENTE AO B�NCO DO BRASIL) - Fone 22-0004 �I�!..".;::I'" Jl )II," m�...':.!!:')'J..J.,.f'lJl .. 'Utll .. !LIU'-'Ul..lil..a.U...!!..m.IUL'l..!.'! . .m..,lU! lU!JI �J!U;'.. lU'.I.'I-"''';ll.UJUUI..Ji'A.rJlJUI.1l.l'LIL''U�J.-!!�
___________-_oo� � �

r'.

Ancora Tratores

, .'

E ço

,

____________ • t* -*�..,�-.--{-�-------�o-, ---

.1

I
I '
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Maria e 'Antonio Sérgio

MARCHA NUPCIAL

A Matriz Cristo Rei esteve linda no dia

,'19, quando subiram ao altar para Sf/ casar, os

jovens Maria e Antonio Sérgio. filhós dos casais
Evaldo e Djanira Witt e de Elpidio e Olivia
Borges, Após a cerimônia, os noivos recepcio
naram os muitos convidados no Salão de Festas

, da Se9€ Paroquial.
Foram seus padrinhos, Grímaldo (Ze

.nair) Furtado, Luiz Alceu (Rosilene) Witt, Jo

.sé Eloi (Isolete) Pokryvíeeki, Màrio Wítt e A
-cione Basilio, Josemíro Frogel e Antonia Bar
bosa, Fernando (Tereza) Runph, Gilson (Maria
Conceição) Borges de Souza, Djalma (Marlene)
Borges de Souza, Flávio (Olinda) Borges di,�
Souza, Moacir (Ivete) Borges de Souza) GiT
berto e Angela Maria ,Dirschnabel, , Evandro
Líetz e Liane Regina Fiedler .

BAILE DOS CALOUROS

-De Mafra, estou recebendo o convite do Dire
tório Acadêmico "Colombo Machado SaIles" da FD

euldade de Ciências e Letras, para o Baile dos Calou
r:r;,s/79 a realizar-se hoje às 23 horas na' Sociedade
Protetora dos Operários Mafrenses � Zepelin . �\
atração musical da noitada é o Grupo 'I'ropical, que
'�}3tá com repertório de muito bom gosto.

DOIS ANIVERSARIOS

No dia 25, circularam 0'3 parabéns pelo aniver
,stJlrio transcorrido naquela data à. Sra. Alzira, esposa
elQ Ténente VaIder Teodoro da Silva. No dia 30,
quem completou idade nova, foi. o Tenente Gildo da
Silva, que recebeu muitos cumprimentos de seus

lompanheiros do 3.0 BPM. Da coluna, as felicitações
com um abraço aos amversariantes.

CIRURGIA-DENTISTA
CRO 1091

Fone 22-0744

'Consultório - Rua Felipe Schmidt; 385
1.0 Andar - Sala N.o 03

L/C

PRESENÇA É DESTAQUE

Estou recebendo de Blumenau, o número 13

da revista "Presença", publicação do Grupo Presença'
,,�1.le tem como Diretor Presidente, o jornalista Carlos

Müller O Destaque desta edição, é o suplemento, es
pecial "Blumenau Ontem e Hoje", focalizando a fes
ta de dez anos de jornalismo de Carlos Müller na cio

dade-jardim . A coluna, congratula-se com o concei

tuado Cronista Social de San ta Catarina.

CURSO EM CURITIBA

Valcir Antonio Waldemnnn, retornando da ca

pital do Paraná, onde esteve participando do Curso
de Aperfeiçoamento na área de Relações Públicas
com Clientes. O Curso que, teve a duração de, uma:
semana, foi ministrado na Regional Ford Brasil SIA,
setor Curitiba. Valeir que está de parabéns, utiliza
agora sua especialidade junto à clientela de Basilio .

Humenhuk Comércio de Veículos, onde é funcioná
r io há vários anos.

Lojas ANA MARI.&\
Artigos de inverno para ambos os sexos.

Calçados espor tivos e para crianças.
Preeos camaradas e o melhor atendimento.

J '

Organizacões Nivaldo, Burgardt

PROMOÇAQ E CONFRATERNIZAÇÃO
Com, a' participação de todos os oficiais e fami

liares do 3.° BPM de Canoinhas, foi .realizada no úl

tiJTIO sábado na Sede do Clube de Bolão Sextinha

concorrida churrascaria comemorativa à recente pro ..

moção de vários aspirantes e oficiais daquela corpo

.raçâo , Os felizes homenageados 'com' a: promoção fo

ram os capitães" Fernando e Almeida ao posto de

Major; os segundos Tenentes, Bahniuk Pickler e Sa
di 'ao posto de 1.0 Tenente; os aspirantes, 'Bruno, Má
rio, Dagostín .« Valder ao posto de 2.° Tenente. Do

colunista, as homenagens e congratulações aos pro ..

inovidos. '

COMEl\'10RAÇAO EM MAFRA

Será no dia 10 de junho próximo, a comemor-a

jRO de fundação dos Grupos, Sinceridade de 'Alcoó
Iicos Anônimos de Rio Negro e ALANON Sincerida
de que completam respectivamente o 3.° e 2.° ano de

fundação. A programação do encontro, começa na ..

'f;nele dia às '14 horas com' a reunião aberta no San
tuário Nossa Senhora, Aparecida em Mafra, seguida
de Culto Ecumênico às 16 horas Da coluna, as feli

citações aos dois grupos pela data, na certeza que
sua causa é das mais nobres junto àquelas ccmunida
eles.

ANIVEl,tSARIO DE CASA�1ENTO

Foi no ú Itirno sábado, a comernora-ão 'dos 33
anos de casados de Vergiléo Trevisani Filho c Sra

Olga. Eles reuniram na sua residência amigos e ,:�a
.niliares para festejar o acontecimento corn um belo

r.lmoço rio domingo. O Correio do Norte congratula
se com o casal, enviando-lhes os parabéns.

VISITE

Moda,s
----

,LA 'VOCÊ ENCONTRA SEU 'ELEG s:\=tr}�'"

\

, TRAJE DE INVr,�'=":O,

u

!I

Felipe Schlnidt, 375 �- Fone 22�06J2
.- .....=-

Eucio Colombo

ANIVERSARIO DE CASAMENTO

Ainda recebendo, cumprimentos: o casal Irmeu

e Marilda Dreveck, que no dia 27 completaram.,' 18
anos de feliz matrimônio. Muitos amigos e família
res estiveram na residência do casal para comemorar

a data. Via coluna, os parabéns de toda equipe do

Correio do Norte .

CAPRI «FLCR'E8»
É o nome da bem bolada floricultura

que tem, sua inauguração marcada para s�gun:-,
da-feira. Sua proprietária, Sra. 'I'erezinha .Dam
broski Mikus, preparou excelente equipe, d�
trabalho, que realmente entende do assunto,'
Com atendimento permanente) "Capri Flôres',".
está apta para qualquer espécie de arranjo e

aceita encomendas a qualquer hora do dia ou da
noite pelo 'telefone 22-0630 ou na própria loja à
Rua Paula Pereira, ·835, no centro da Cidade,
Flôres ornamentais, arranjo de interiores, e ,Co-
.rôas, é com "Capri Flôres".

'

Uma sugestão da coluna: para, o, dia dos,
namorados faça já sua encomenda e utilize, !)

serviço de entregas à domicílio, da floricultura
dos românticos.

N.lVER 32 \

São muitos os telefonemas e correspondências
rocebidas de amigos e leitores em nossa nidação, pa
r abenizando a Direção e funcionários do Correio' de.
Norte pelos 32 anos, de atividades completados pelo
,'nosso semanário no dia, 29 último.' Estamos sincera
mente sensibilizados pela demonstração I de carinho

de nossa gente. MUITO OBRIGADO.

I,

NIVER NA 'AGENDA

Circulando cumprimentos em alto estilo .nestc
final de semana para o conceituado advogado e .Pre
sidente da FUNPLOC: Dr: Paulo Dequêch .que nel
dia 30 inaugurou idade nova. Inúmeros arni�o.s: ',�'
alunos da Faculdade de Ciências' Adminiatratívas, ,

prestaram homenagem ao querido professor naquele;4. \ • ._

dia no Salão Nobre do Estabelecimento. Da coluna,
:<iS felicitações com um abraço ao Sr. Dequêcn .

'

",
�.. "�"s.r" L .

GARDENIA
Movida,des para o inv,e:rno:

MoletolR, Jeans e ,Bijoul:erias,
, ,

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

REAL BAILE DA SAUDADE

Estou recebendo de Caçador, ínforrnaçáo da

companheira Sônia Bridi, cronista Social do Jornal

Imprensa Catarinense, sobre a noitada de gala, que
acontecerá no dia 15 próximo naquela cidade . No

Clube 7 de Setembro, a presença de Francisco Petrô ..

nio e seu elenco de 37 figurantes, reunirá as altas ro

das da Sociedade Caçadorense no acontecimento do

ano .

;
eeee-eeeeeeeeeeee=-"==.=---=-- _ =... =-=,.=--=,L_.'L._ .. _"'=-= '
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-, :,::' 3;�;';:�'5 ;: m.: t .dos 'os ramos' ;'-:' ,;Fotocópias',,-,: Âu1àl",
Ff:"olf.l, -- Despachante Oficial de Detean - EJ)rrp,la�
l ",,' _, tUi ,_. _:�l�; _), rê;n'cia de Veículos � C.onf�cçãtl
iiI.:! Placas e Plaqu.tas Carteira de Ide:n.hdade
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CORREIO DQ NORTE
02 de junho de 1979

promove encontro

de ECULTS
M 'b···· '�'Io·· ra

Durante os dias 22/05 à

:l5/05/79, foi realizado em Cam

pos Novos-SC o II Encontro de

Encarregados, Culturais
.

dos

POSTOS CULTURAIS do Mo

bral (ECULTS) tendo como ob

jetivo, orientá-las nos . aspectos
de". pr�anização e funcionamen
to do PO$,TO CULTURAL, no

entrosamento
. do seu trabalho

�. ,,! Prefeitura
I"

DECRETO' N.o 470 DE 10 DE

·FEVEREIRO. DE 1979
.1

(

{ ODILON PAZDA, Pr�feito
M,unicipal de Três Barras, Es

t�do d�. Santa; Catarina, no Uso
de suas ·at,ribuições. e em ('iH��
formidade 'com a Lei Munici

pal 1.1.0 26 de 11 de junho de
1962"

..:
'

'�,
�. " : ... ,' . . .':.

"

.'

�
t

,;:.: ·D·ECRETA:

Art.' l�'o':_'
.

'De conformida-
J

.

df: com o despacho do Setor de

'tributação'" e Eísealízação '. des

ta Prefeitura, exarado . no Re-

>
qperimento 'protocolado sob n."

018 de 28 de janeiro de 1979 e'

nas respectivas plantas,' fica
a:I>i"6�ada"'a, 'subdivisão requeri
da pelos Senhores Miguel La-

Este encontro foi ministra

do por 4 agentes 'da Agência
Cultural do Mobral Estadual,
que com: eficiência transmiti-·

Municipal de
tige de Mirandel - Herdeiro e

Pedro Merhy Seleme - Cessio

nário) de um terreno urbano.

registrado conforme Escnitura

no Livro de Transcrição das

Transmissões n.? 3-A-D, folhas

31 sob n.? 29.314 de 09 de junho
de 1965, localizado com frente

.

para a Rua Bôa Vista; fundos

para a via de acesso entre. a

Avenida Santa Catarina' e Rua

Central; de um lado com a pro

priedade de
.

José Emiliano Uba

e de outro com a propriedade de

Pedro Merhy Seleme, com área

total de 800�00 m/2, (oitocentos
metros quadrados), em dois

(02) lotes de números 01 e 02,
ficando o lote número 01 de

propriedade do herdeiro Miguel
Latige de Mirandel e o lote nú-

Graças a colaboração do

DD. Prefeito Sr. Benedito The

rézío de Carvalho Netto, Canoi

nhas pôde participar, juntamen
te com os demais representan
tes da grande Area de Lages,
'deste Encontro.

Três Barras
mero 02 do Cessionário Pedro

. Merhy Seleme.

Art.·2.0 - Este Decreto en

trará em vigor 'na . data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de

Três Barras ·(SC), 10 de feve

reiro de 1979.

.U•

em
Participando de uma C01TI- Sd REIS (34.° lugar,' Geral).

petição de âmbito estadual, '<?P'.- . Sd Renivaldo ·(43.° lugar, ge-,

de despontavam como atrações ral), Sd ASSIS DA. 'SILVA:

principais os dois melhores fun- (58.° lugar, geral), 'Sd ÁLtyIE
distas de Santa Catarina, 'que' DORINQ (62.° lugar; geral»,'; e,
são o. Florianopolítano (José' Sd HERIBERTO (88.9 lugar, ge-
Maria Nunes, campeão esta- ral).

"

' ..

dual) e o Blumenauense (Pau- CATEGORIA VETERANO:
lo Cesar Zimmermarin), os re- Sub Ten Francisco (1'0.° Iugar.
presentantes do 3.° BPM' alcan- veterano)

.
'

í,�aram excelentes classificações
-

'.

e conseqüentemente'ótimas pre
miações.

Esta 'prova rústica que
anualmente é· realizada percor
re as principais vias da capital,
sendo seu trajeto, realizado ao

longo da av, Mauro Ramos, avo

Beíramar Norte
.

e ·aterro da
Baía Sul dando . seu percurso
um montante de 9.200 metros.

A prova' reuniu 237 atletas,
oriundos de várias cidades cata

rinenses e dentre todos esses

participantes os atletas do 3.°
BPM. obviamente de Canoinhas

conseguiram as seguintes posi
ções: CATEGORIA ADULTA·:

Sd ADEMIR (6.° lugar,. geral) �

�-
'

, t Câmara
pECRETO . LEGISLATIVO

NR. ,02/79
:.., .

.

DISPõE SOBRE O SUBSíDIO
E A REPRESENTAÇÃO DO

SR. PREFEITO MUNICIPAL,
.

E DA OUTRAS' f'

.
,

... PROVIDÊNCIAS

JOSÊ':BITTENCOURT PA

CHECO· DE
.

MIRANDA, presi
.

dente'da'Câmara Municipal. de '

\T;r,�s Barras,. Estado .de Santa
Catarina, no USO ,de sitas atri-

bll.i�ões�." f�z saber que a Câma

ra 'Municipal aprovou ':e eu pro
mulgo o seguinte:

.

.

DE.ÇttETO ,. �EÇISLA�IVO
i Artigo 1.0 - O Subsídio do

Sr. Prefeito Municipal, a par

tír de 1.0 de Maio do corrente

ano, de acordo com o que esta
belece . o Artigo 66, da Lei Com
plementar nr. 5,: d'e'-26 de .No

vembro de 1.975, corresponderá
li; quarenta e' cinco .: por cento.'

(15%) do vencimento de Secre

ráríos, de Estado, respeitando o

que dispõe os §§ LO e 2.°, do. ar
tígo·_.·64"i�da .. Lei daOrganização .

�I[
•.

1l.o urucrpa .

". ·'Prefeit.ura
. ,',i,' 'I'

';
"LEIN,o '1482 DE 22/05/79

AtJTqRIZA.
.

SUPLEMENTA

ÇAO' 'DE
" DOTAÇÕES' ORÇA

...
.

: ..
' "]\/IENTARIAS . ,

' t

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Pref.eito Muni

'.=ipal de Canoi�h.as,
.

Estado
.

de
Santa Catarina. no uso de' suas
"!

'

atribuições faz saber qUe a Câ�
nlára de Vérea�J:ores aprovou e

cu sanCiono a s,eguinte
. .

, ······L E I :'
.

i Adig,? LO: .".i. Fica o Chefe"
do �oç1�:f.·Executivo, autorizado
a s\lpleInentarJ na: �mpQntância

-

nos demais programas do � mo- ram técnicas especiais para rea-

bral -€ da comunidade;
.

'Jização dos trabalhos.
.

e quanto. ao desenvolvimento
dos vários subprogramas do

Programá Cu1tural.

Municipal de Três Barras

Artigo 2.° -' A título de

representação, caberá ao Sr.
Prefeito Municipal, de confor

midade com o que preceitua o

§ 4.°, do artigo 65, da Lei Com-.

plementar nr. 5, de 26/11/75,. o
percentual de cincoenta' por
cento (50%) sobre o subsídio

previsto no artigo 1.° do presen

te Decreto Legislativo.

Artigo 3.° -' O· ViCe�Pre�
Jeito Municipal, fará jús a títu

lo ·de representação, a remune

ração correspondente a cincoen-

ta por centos (50%) da .repre

setação percebida pelo Sr. Pre

Jeito Municipal, de acordo com

o que estabelece o item I do Ar

t!go 81, da Lei Complementar
.'

I

nr. 5, de 26/11/75,

Artigo 4.° - As despesas
decorrentes com o presente De-

,ereto Legislativo, correrão à
conta de dotação específica
constante no orçamento vigen
te, ficando o Sr. Prefeito Mu

nicipal autorizado a suplemen
tá-Ias, utilizando-se de recursos

dísponíveis, 'conforme o que es

tabelece o artigo 43" §§ e. inci-

ODILON PAZDA

Prefeito Municipal
'

Este Decreto foi registrado'
e publicado no Departamento
Administrativo desta Prefeitu-'

ra, na data supra.

PAULO ADÃO FRANK

Diretor Administrativo

Apresentou-se em Florià

nópolis no dia 3 de maio de'
1979 o Asp Of CELSO DORIAN

DE OLIVEI�A, a fim de inte- .

grar-se nas seleções de Velei-

. bol, .Basquetebol e Futebol de

Salão da Polícia Militar de San

ta Catarina, tendo sido convoca

do para representar sua corpo-
.

. ração nas festividades comemo

rativas aos 144 anos da -PMSC

e nas competições alusivas a se

mané! das comunicações. elabo-
.

rada pela Administração- Cen
tral da TELESC .

.
-'

TROFÉUS

sa Ademir: troféu v6P' Co
locado no Geral, troféu' de 2.v

lugar entre as .Unídades- da

PMSC ..
'.

'

-:,'.:'

Sd Reis: Medalha
.

de' tO°'
Colocado dentre aS:'i Unidades ,

da PlVISC.
-,

:"

Sub Ten Frân�isc�< 'Mé4a-:
lha de 10.° 'Colocado entre> os
veteranos.

TROFÉU AO 3:° BPM'POR:'
.' ;'/

CONSEGUIR
.

A 2.a ·ÇOLOCA-'

çÃO POR EQUIPE D'ENTEE
AS UNIDADE DA. POL1CIA':

.
.

. .,

"

MILITAR DE SC ..

ções o atleta regressou a Canoi-'

nhas, condecorado com as se-.,

guintes premiações: MedáUla de'

) .

° colocado nas 'modalidades de

voleibol e basquetebol e Meda

lha' de 2.c lugar ina modalidade
de Futebol de Salão. Este átle

ta
.

tem' se. destacado a fora es�: .

sas modalidades, no cenário. eo;;

portivo catarínense, nas 'demais
que se segue: Futebol .de ·.Cam

po, na equipe do Botafogo .'. .de

Canoinhas, Atletismo' e Hand,
baal onde inclusive já vestiu a

'Municipal de

sos da Lei 4320/64.

Artigo 5.Q - Este Decreto

Legislativo entrará em vigor na
data de sua publicação, revoga
das as disposições .em centrá

rio.

Ao término das

camisa da seleção . Paranaense,:
competi- . na Categoria Estudantil �

---------��._=--==--,.----=-.--�-------'-----------------�------__i •

Juizo de
�

Direito' da Comarca de

(anoinhas -' Sa'nta Catarina,
.

'.

Edital de Arrernatação
. .

.

art. 687 CPC)

,

DR. BENEDITO THERÉZIO

Artigo 2.0 _, Para fazer fa-_.
DE CARVALHO NETTO

ce ,às despesas constantes do ar-
Prefeito Municipal

tigo ,anterjor, abrir-se-á o crédi- Esta Lei foi registrada E'

to suplernentar, na mesma im- � publicada 'no Departamento,

portãncia, que correrá à conta
..

' Administrativo1 na data supra.

do excesso de arrecadaç'ão veri- DR. FABIO NABOR FUCK

ficado nos meses de janeiro e Dir .. Administrativo
..

fevereiro do cQrr�nte �x�rc.i- Vice Prefeito .MlJJ.licipal

de Cr$ 503.069,14 (quinhentos e

três mil sessenta e nove cruzei

ros e quatorze centavos), a se

guinte dotação orçamentária.
04.01 - DEPARTAMENTO DA

.
,

FAZENDA

3 o 1.9.0-030 Despesas
Exercícios Anteriores.

"

Câmara Municipal de Três
Barras (SC), em 28 de Maio de

1. 97,9.
.

José B. P. de Miranda
Presidente da Câmara

'Municipal
Adhemar Schumacher

1.° Secretário da Câmara
Municipal

Angelo Luiz Rampanelli
2.° Secretário da Câmara

Municipal

,O presente Decreto Legis-'
letivo foi registrado e' publica
do na Secretaria Adminístrati-.
va da Câmara Municipal de
Três Barras (SC), em 28 . de
M�io de 1. 979.

.

,
.

Adhemar Schumacher

1.00 Secretário 'da Câmará

Municipal
'

(Extrato

1.a PRAÇA: Dia. de julho de

1979, às 11:00 horas.

2�a PRAÇA: Dia 20 de julho de

1979, às 11 :00 horas.

LOCAL: Edificio do Fürum De-,

,sembargaCior Rube·m Mo

ritz da Costa, sito à Rua VidaI

Ramos, s/n - Canoinhas-SC.

PROCESSO: Execução n.
° 130

EXEQUENTE: ,
VICENTE ÇA-

DOR LTDA.

EXECUTADO: JOÃO'SZCZy··

GIEL

BENS A SEREM

ARREMATADOS: "Parte' do
imó'V'el com a área de

.

24. 20Ó metros 'qu,adrados� situa�

I do em' Taunay, neste .munícípie,
parte do imóvel com 72: 600 me,

tros quadrados, confrontando

€Om sua totalidade, de um lado
com Arno Wenske, oútro lado
com Silvestre Ivantchuk, outró.

. lado com rio Piedade e de 'Qutre,
lê.do 'com João Szczygiel, Ludo-
,yico Jubanski e terràs da Esco-:,
la, sob registro n.o 33.661, fls,
73 livro 3-AH, em data de 01 de

junho de 1. 964; no Cartório de

R.egistro de' hnóveis' desta ,Co-
, .'

I

marca.

"

C�nOlnhas, 31' de maio de
J.. 979.

Orli de Ataíde Rodl'igu8fi
Jlliz de Direito

.da 2,a Vara

i .

Ganoinbas
cio.

Artigo 3.° - Esta lei entra�
:fá em vigor na 'data de sua 'pu
blicação, . revogadas as disposi
cões em contrário.
(J

• Canoinhas, 22 de maio de
1979.

.

I,
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.COItREIO DO NORTE
----------._--------.-----__-

f}2 de junho de 1979

'Me De'partamento de' Velculos Usados de Miguel
'. Pr·acopfak Comércio de Veiculos Ltde., 'você

,'encontrará. para proR'. entres.:
;'. Marca

1 Volkswagen 1500
1 Caminhão Chevrolet .. Perkins ','

.,1 . Opala. . ','

1 Variant

1 Caravan . I

,·An.

1973

197:3
1971,
1975

1976

Concessionário General Motors do Brasil S. A.
Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

ALUGA-SE
Aluga-se uma sala para

ponto comercial no centro da
cidade, na, rua Vida! Ramos.
1141.

Tratar no local ou pelo te
lefone 22-0909.

DOCUM,ENTOS

EXTRAVIADOS
JOÃO HOPPE, declara para os

devidos fins que foram extraviados

todos os documentos da motocicle

ta de \ sua propriedade,
da, cor vermelha, 90 cilindradas,
ano 1970, CA-0100.

Os mesmos ficam sem efeito por
haver requerido 2.a via.

.1 x

DOCUMEN_TOS
E X'T R A V I A DOS

Viuva Alzira Sidorak, declara'

para os devidos fins que foram ex

traviados todos os documentos da
SU3. Caminhoneta marca DODGE.

.
.

I

Certificado N.o 0364653 Placa
.

,

P. V. 01'09,' CHASSIS T 010225,
Cor VERMELHA.'

Os mesmos ficam sem efeito

[ar ter sido requerido 2.n Via.

Papanduva, 20 de maio de 1979

2 x

DOCUMENTOS
'E X T R A V I A DOS

,JOÃO LINZMEIER, decla
rá para os devidos fins que ex

traviou o Certificado de Pro
pr'íedade do veículo de SUa pro"
príedade, marca Chevrolet Opa.,.
Ia. ano 1972, placa C.A..-4·217.

Os mesmos ficam sem ·c.fei�
to por haver requerido segunda
via.
1 x

:

Registrada no CRECI sob n." 204

.t} stror, CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA VENDA

.

À PREÇO D"E 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

_

Majar Vieira com terreno de
1200 m2 sendo 30 metros de frente no asfalto, com uma

casa de madeira c/ll0 m2.
\ . ,I,

01 Terreno urbano cf área de 1600 m2 com casa mista e'

tlim' depósito com 2 fornos e maquinários, para padaria,
.
sita .na Rua .Duque de Caxias em frente ao Supermercado
Real de 'W'ilSOI). Pereira.

:- 1 terreno urbano medindo à área de 1600 m2 com benfei
torias localizado na esquina Barão do Rio Branco com

.M�jer;-Vieíra .

. TEM AINDA PARA VENDA:
.

-- Uma Pick-Up Ford F-75 ano 1976 tração dupla.
COMPRA-.SE:

-.. 1 área acima de 50 alqueires, para florestamento .

_. j 'ár&a: de 1 �9 . alq�ir0s, ou acima,' para agricultura meca-
:mi�ada.

' .

fxe,cu1a ainda o-serviço e venda de loleamen·18S.
Procure a SICÓL à rua 'Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22�0039

�MlGUEL P.IOCO·PIAK COM. DE VEí(ULOS LlDA.
__� '_.e... _. . _ . __ ._ ... __ .. __

Registro Ci vil
,

. ,

:NEREIDA C. CÔRTE, Oficial da Registro oi
.
vII do 1.0 ,Distrito de Canoínhas, Santa' Catarfna faz
saber que pretendem casar-se:

JOSÉ' VILSON DE LIMA com :fi/[ARIA SALE·
TE FEHRE,IRA TOHRES, brasileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes nesta Cidade; ele operário nas
,,<dO em Canoinhas a03 24 de fevereiro' de 1959. :Ei
;:10' de Ovídio Ferr-eira de Lima c de Mercêdes Ro
drigues 'de Lima; da' do lar, nascida em Canoinhas
nos .8 de junho de 1962, filha de Osório Ferreira Tor
res e de Leoni Mar ia Torres.

GREGORIO BE;DR,ETCHUK com IRENE POR
TO; el<:, brasileiro, viúvo, nascido em Rio Claro-Pr .

aos .18 de maio de 1911, recidente e domiciliado cm.

Curitiba-Pr., de profissão pastor aposentado, filho de
Jacob Bedretchuk e de Palania Bedretchuk, faleci
tios; ela brasileira solteira, do lar, residente e domi
ciliada nesta cidade, nascida em P0,1)Ja Pereira :'1/
ecmarca aos ,2 de junho de 1943, filha de João da.
Silva Porto, falecido e de Josephina Argina Porto.

ANTONIO SADI DA SILVEIRA com EMILIA
HEID5:N, brasileiros, solteiros, domiciliados e resi
,,:entes nesta cíc.ade; ele. motor-ista. nascido em Rio
P::'etinh0 nl Município aos 24 de julho de 1950,' f'ilhc
,�,e Bra; da Silveira e de Brazilina Rodrigues da Sil
'!�i-:ra; ela do la!'; nascida em Arroios neste distrito
108 31 Ô2 çlezembro de 1957. filha de Francisco Hei-
(leu e de Julia Beiden.' '. .

. WILMAR PINHEIRO com DARCI DE JESUS
D�OLIYEIRA, brasileiros, sol teiros, domiciliado·:;.; e
r('�idenies neste distrito; ,ele operário, nascido em

OQutagem, distrito de Itaiópolis-SC. aos 8 de nO"'3m
hro de 1959, filho de Lourival Pinheiro e de Lidia,
Piriheiro; ela dG lar, nascida €El Major Vieira-SC.
;iI·OS 25 de dezembro de 1959. filha de José Fernandes
d'Olivelra' (� de Gel1,ir Franco d'Oliveira.

JOÃO BATISTA TABORDA com'MERCEDES
�A 'CONGE:ÇÁO MORAES. brasileiros, solteiros,
t'\mnki1:ac1os e residentes neste distrito; ele lavrador,
'lGscído em Salseiro n/ Município aos 3 de fevereiro
d", 195G, filho dt" Emílio. T::J.borda '2 de Maria R,osa
Tnbordf' de' Carv<ilho; eb do lar, na;:;cida em distrito
Je Ibiuna.-S. Paulo aos 28 de fevereiro de 1953, filha
U� Rosruina Pires d<'t Silva, falecida e ,de Antonio
:Leme ele Mora�s, faJ.3cido.

�;.
.

:\IILVO MjOTTO com JOANA RAQUEL SE ..

LEl\.tr:m, brasilejros, solteiros, domiciliados é residEm-
,

t",:g hesiu cidade; ele profes:;or, nascido em Severino
dé Almeida. comarca à(� Gaurama-RS., aos 14 de ju�
nho de 1947, filho de Modesto Gjusepe Miotto e de
:\lddin-a Mattia Miotto; ela professora, nascida em

Cal10inhas aos 4 'de'novembro'de 1.951, filha de Fuad
S�h�m@, e cl.e Lu.cila Schramm Seleme.

-

SÉRGIO MAGALHÃES com OLANDA MAS ..

SANE1HO, brasileiros, solteiros, domiciliados e resi
dentes em Água Verde n! distrito; _

ele motorista,
nascido 111 Rio d'Areia de Baixo n/. Mun. aos 23 de
maio eh: 1959. filho de Epaminondas Vieira Maga
Piães e de Alice Pereira Magalhães; ela do lar; nas-

. cida em Santa Cecília-Se. aos 31 de junho de 1961,
filha de Paulino Massaneiro e de Tereza Iarrocheski.

JOSÉ KALINOSKI.e' ANA CASTURINA FER�
fiEIRA DA. SILVA, brasileiros, solteiros, domicilia
dos e residentes nesta cidade . Ele, pedreiro, nascido
eu São Pascoal, município de' Ir ineópolis aos 25 de
novembro de 1962, filho de Eugenio Beira Kalirioski
c 'Ivanira Godoy Kalinoski , Ela, do lar, nascida '::om

Monjolinho, município do Ort igueira-Pr. aos 18 de
julho de 1960, filha de Antonio Ferreira 'da Silva C '

Ferrnilina Franco Ferreira.

E, para que chegue ao conhecimento de 3.os,
mandei publicar o presente Edi-al. Apresentaram 0.5
documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de algum Impedimento
Jf'gal, oponha-o na formá da rei.. \

Cancinhas, '30 de maio de 1979.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Reg .. Civil - CPF 222'.315.879::..04

;SEBASTIAO GREIN COSTA, Eserivã,o de Pa�
(� Oficial do Registro Civil do Município d') Major
Vieira, Comarca de Calloinhas; Estado de Santa Ca
hrina, faz sabN.' que pretendem casar:

TALiPIQ FARIAS c ABELiNA KRAUSS. Ele
Yl3.tural deste Estado. nascirb em Bela Vista do Tol
:'lo, no dia 18 de abril de 19b3" la\Tador, solteiro, do·
:l}iciliac!(J c residente neste l1'lUnicípio, filho de Por·
')'irio F<:trias e Angelina GOlJ.çalves dos Santos. Ela"
�atU:ral doeste E:stado, nascida em Rio Claro, neste'

:::HUl1lCJpl(�, no d�a 21 de agosto de 1961, do lar, solte]·
;-a, dO�.'.licÜi3.da e residente neste rnunicípio, filha d,
Oto.cilio Krauss eLidia Schro.edcr Ktauss.·

FLORIANO DOnVALINO SENCZAK e VE
RONICA KASPRZAK. Ele. natura] deste Éstaclr
na.scido . neste munidpio, no dia 0,8 de novém.bl:� de
:1 95�,' lavrador, solteiT'o, domiciliado (, resldent<� nes

te' ü:i,unicivio, filho de Leonardo Senczak, falecido l 1

GetlÓ\7E!va Senczak. Ela, natural deste Estado, nas

cida em Itajaí - Pa�Janduva, no dia 28 de outubro di
: 9;)7, do lar, solteira. domiciliada '2 residente nest,

'11unicipio, filha de João Ka '5przak e Arnindia Milin

Se alguém tiver conhe.('·hnento de existir algun
iml1>rdimento leg�'ll, acus·e-o p-ar,a fins de direito.

Major Vieü'a, 30 .de maio de 1979.

8ebastíão Grein Costa - Oficial do Registro

• ••

anlversarlan e
a semana

Aqui estamos novamente, graças a este órgão de

divulgação que é o Jornal Correio do Norte, penetrando to

dos os sábados em diversos lares canoinhenses e por esse Bra
.sil afora.

Completou no dia 29 próximo passado, o Correio
do Norte, 32 anos de existência. Três décadas e pouco de lu
�.as e sacrifícios, no afã de bem servir a uma coletividade
Trinta e dois anos 'de propagação da história da cidade e tan
tos acontecimentos, sob os mais variados títulos .

.

Um jornal cento, circulando semanalmente, inter-
rompendo sua tiragem somente por motivo justo e de total

força maior ,

,

\
.

Aos sábados a espera é enorme, até chegar o jor-·
nal em. Casa. As pessoas ficam a perguntar: O Correio do

Norte, já chegou? Tal é a simpatia que 'O mesmo desperta rio

público aqui na terrinha .

Desde a primeira página do jornal até a última,
(lUSSa atenção é profunda. Trazendo o mesmo, um conteúdo
'bastante variado e muito bem impresso, nada deixando a de-

sejar É um jornalde fato.
.

Nós outros, .colaboramos nó) medida do possível,
com nossos modestos artigos, encontrando sempre uma mão.

amiga, na redação do jornal, paréjl. receber aquilo que faze
rnos com carinho e graças a este jornal, podemos transmitir
aos leitores, os nossos pensamentos e também o que vemo s

,
,

I

por aI.
.

Trinta e dois anos se passaram. No entanto, é um
jornal, apesar de "corôa", muito querido. Bem dizem que é
(los coroas que elas gostam mais. Pura verdade.

,

SE-ntimo-nos, portanto, rrsuito alegres, pelo evento,
ou seja, a passagem de mais um ano de existência do jornal
Correio do Narte ..

, Fazer jornalismo não é fácil.
.

Para manter um
jornal como é o Correio do Norte, é necessário muito esforço
e boa vontade> de muita gente.

. Agradecemos nesse momento de parabéns, ao pro
prietárío, Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, à sua gentileza
de nos deixar publicar os trabalhos que fazemos, neste con
ceituado jornal; ao Glauco J. Bueno, que é o Diretor atual,
também nosso sincero obrigado, pela atenção q�e sempre

•

dispensa à nossa pessoa; ao redator Lúcio Colombo, rnuito ..

agradecemos pelo incentivo; segue mais longe nossa gratidão,
ou seja: .até o Renato Silveira c Lúcia Granza, que estão

sempre a receber o que escrevemos e arrumam mesmo que
estejam com um montão de matéria, um lugarzinho para pu
nlicação de nosso escrito .

Também não esquecemos IJ seu Rubens' Ribeiro;
de saudosa .memór ia, que sempre, com aquela educação qUL
lhe era peculiar, perguntava se tinhamos algo para ser '�rans
nortada ao jornal. Nossa imorredoura gratidão.

Enfim, nosso obrigado, também pela atenção aos

linotipistas que trabalham assiduamente na confecção de
jornal, onde tentamos levar através de n03SOS artigos, uma
mensagem para o público ·leitor.

Não esquecemos ainda, dos garotos que fazem a

.entrega do jornal, seja com sol, chuva ou 'vento, caminham

pela cidade, levando embaixo do braço, inúmeros jornais pa
]"<1 a distribuicâc, berm como a simpatia das moças que tra
balham na loja da Impressora Ouro Verde, que sempre geri
.rlmente nos atendem.

As velinhas que hoje estão sendo apagada- pelo
anívcrsário do Jornal Correio do Norte, por certo, ainda, se-"
;'ão acesas por'muitos e muitos anos, já que o jornal é um

�ucesso absoluto.
.

03�gulhosamente ajudamos él comer o bolo elos 32
l1nos de existência do Cor'reio do Norte, es;perando �indél,
por longos anos poder seguir os passos do aniversàri@ute d;l
semana.

.

Canoinhas, Maio de 1979 �

IVANITA SCHIVINSKI

t MisSll(��onv'ite' para
A família do stHllpre lembrado

.

,

,�

ESTAHISLAU, S(HI'fINSKI
ainda consternada conl o seu desaparecim.ento, conviduln pa
rentes e anúgos, para a l\iissa de Ulll (1) ano de seu faleci.:.

!:'11ento a realizar-se na Igreja Matriz Cristo Rei, no prÓXi,nlG
dia sete (7); às 19 'horas.

Por 111ais este ato de fé, agradecem os familiares.

....... _ ..o.J Nil_ .....1,_." LL ...__.2 . .1. •• ' _L pC RVO
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NOTAS
ESPAR.SAS

Estamos recebendo de nos
so correspondente em Papandu
va, Esmera41ino de Almeida
�elegrama de congratulaçõe�
pelos 32 anos de existência de
nosso semanário. Esmeraldino
é Um dos mais antigos colabora�
dores do C.N " e tem se carac

terizado por longos anos como

batalhador incansável pela cau
sa jornalística.

x x x

. Joalberto Kalempa, 10cU:tor
da Parada Esportiva de nossa

,

,

. emissora, agora também· pres
tando seus serviços conosco, in
forma aos desportistas que o

Santa Cruz disputará o Cam
peonato de Futebol Amador do
Estado de Santa Catarina.

x x x .

·

A Prefeitura Municipal es-
tá participando do projeto anti
econômico de iluminação públi
ca das ruas da cidade. Na rua
Paula Ritzmann, com Cr$ ...

4. 5Q6,00; Rua Gil Costa com

Cr$ 6.193:75; Rua Bolívia; com

· C�$· 4.376,62; e na Rua Benja-
·

rnim Constant, com Cr$ 4.908,37.
x x x

.

.
A Sociedade Agrícola Três

de Maio, realizará como primei-

ra de suas promoções após a re

estruturação, uma grande festa
junína nos dias 9 e 10 de junho.
N o programa, atrações típicas
com fogueira, folclore e con

curso de viola.

•

CANOINHAS - O Conse
lho Municipal de Cultura desta
cidade está lançando o 1.0 Con
curso "P O É T I C A CANOro

. �HEN�E", com a participação
de qualquer pessoa com' idade
acima de 12 anos e que residam

no município de Canoinhas.

, Não poderão participar do
Concurso, aqueles 'que de uma

.

forma ou outra, j á possuem tra
balhos literários, publicados em

órgãos da imprensa falada ou

escrita. A temática a ser abor
dada pelos pacticipantes deverR

.

versar sobre assuntos regionais.
que caracterizam o cotidiano do

município- de Canoinhas, sua

terra e sua gente.

. 0 melhor original, recebe
rá do Conselho Municipal' de
Cultura, 0 Prêmio "Poética Ca-

x xx

Canoinhas, visando sua

participação nos Jogos Abertos
de 1978 em Blumenau, está pre
parando seus atletas. Em pau
ta, os jogos regionais de Porto

União, participando das modali
dades de Handebol Masculino e

Feminino e Voley BoI Femini
no.

x .x x

Recebemos esta semana em

nossa redação, a visita do Jor
nalísta de "A Notícia" de .Toin··

ville, Raulino Preissler, respon
sável pela Sucursal de São Ben
to do Sul.

x x x

Com referência à nota pu ..

blicada nesta coluna na edição
anterior à respeito do Concurso
do Banco do Brasil retificamos

. , ,

a data nela contida, 16 de junho
para 17 de junho, de acordo com

informação de fonte segura da

Agência 'de Canoínhas .

Campeonato . da
amánhã

AS.E. Palmeiras estrean

do no certame, perdeu· para o

experiente Botafogo F. C . por
9x2, com arbitragem excelente
de Nery Sardá e os auxiliares,
José Anchou e Lauro Dobro
chínski.

O encontro entre Wai Ken

I

anolu ense»
. noinhense" no valor de . 2 mil

cruzeiros, além do troféu "Emí
lio Gotardo Wendt", um dos

grandes . baluartes e desbrava
dores da cultura Canoinhense ,

Os originais classificados em 2. o

e 3:° lugares, receberão respec
tivamente, Cr$ 1.500,00 e Cr$

,

1. OOO}OO.
'

.

\

Os trabalhos premiados, se

rão postos à disposição da im

p:'ensa, para posterior divulga-.
çao.

O prazo de entrega dos ori

ginais, vai até 30 de julho pró
ximo e poderão ser entregues
na Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, ou pela caixa postal,
'10, acrescentando-se "CONSE
LHO MUNICIPAL DE CULTU
RA" Concurso "Poética Canoi-.
h "

n ense .

CANOINHAS - A única
partida da segunda rodada do
Campeonato da l.a Divisão de
Futebol Amador de Canoinhas.
foi disputada no Estádio Muni
cipal Benedito Therézio de Car
valho Junior no último domín
go.

com
Ké e Três Barras que seria rea

lizada no Estádio Wigando 01-

sen, em Marcílio Dias, foi trans
ferido de comum acordo e com

autorização da LEC, para a úl
tima rodada do 1. ° turno.

'

CLASSIFICAÇÃO

1.0 -- Botafogo, 4; 2.° - São
Bernardo e IMAZA, 2; 3.°
Três Barras, Wai Ken Ké, Pal
meiras e Santa Cruz, com í)

ponto ganho.

o artilheiro do campeona-
10 até a segunda rodada é o

Vice-Prefeito
No Início desta semana, o

Gabinete do Vice-Prefeito, dis
tribuiu nota à imprensa, escla
recendo a posição do mesmo

diante das declarações contidas

naquele semanário político:

"Comunicamos pela pre-
sente, que em virtude de uma

. nota tendenciosa com o fim es

pecífico de denegrir a Adminis

tração e o Executivo Municipal
de Canoinhas, colocando-o em

choque e querendo confundir a

opinião pública, é do nosso de
ver honrado que fomos, com a

Rotary

REFLEXO

prossegue
•

Jogos,

..,

atleta Alceu do Botafogo com 7

gols, todos marcados em uma

única partida.
PR'ÓXIl\fOS JOGOS
O campeonato prossegue

domingo, 03 d� junho, com a

terceira rodada, envolvendo

seis times. No "Dítão", em Ca

noinhas, Palmeiras e São Ber

nardo; no Wigando Olsen em

Marcílio Dias, Santa Cruz e

Wai Ken Ké; e no Estádio A.
Ribas em Três Barras, IMAZA
e Três Barras.

declarações
amizade.

C:Iube de

desmente
maioria do sufrágio do nosso

povo, consideradas por nós de
elaradas no jornal "Bastidores"
Impresso em Blumenau. Torno

público a todos os amigos e con

cidadãos que diariamente no

período·matinal continuo em

pleno exercício de minhas fun
cões de Diretor Administrativo
'. - ,

e de Vice-Prefeito, despachan-
do normalmente com S. Exa. o

Prefeito Municipal Dr. Benedi
t.o Therézio de Carvalho Netto,
ao qual reitero publicamente
em alto e bom tom minha soli

dariedade! admiração, apreço e

Para que fique bem claro a

minha atitude nesta declaração,
bem como para conhecimento
dos nossos correligionários, .pu
blique-se a presente em" todos
ós jornais desta comuna, assim
como cópia, ao dito jornal. "Bas
tidores" da cidade de Blume-
"nau" .

Canoínhas, 28 de maio de 1979 I

Dr. Fábio Nabor Fudk
Diretor Administrativo
Vice-Prefeito Municipal

Cancinhas
luna agradece a presença ern

seu clube do- Dr. Adilson Rodri

gues de Medeiros, bem como as

medidas tomadas pelo D. E . R .

e Governo do Estado visando
uma recuperação de nossas ro
dovias.

A reunião dó· dia trinta
contou também com a presença
do Sr. Dr. BERNARD MARIE
DE ,LESPIRAUX, engenheiro
florestal' da' Rigesa, que veio
até o clube relatar as melhores
técnicas conhecidas no momen

to sobre desbaste de 'pínus, Pro
feriu sua palestra, dando esta
tísticas do aumento da produti
vidade, apresentando filmes só
bre as técriicas desenvolvidas
nos Estados Unidos e aqui. no

Brasil.
.

Ao Dr. Gernard os agrade
cimentos e cumprimentos do
clube.

Dia 01-6-79 aniversariou o

nosso companheiro Sergio Ar
no Hoffman. Ao Sergio, 'futuro
secretário do clube, os nossos

cumprimentos.
�,;,_ t

•

ENDEREÇ.O
•

, •
1

Para conhecimento dos nossos leitor:es� dos amigos
c conterrâneos do Dr. Aroldo Carvalho, informamos o novo

, endereço do seu eseritório em Brasília:

Edifício "Brasília Rádio Center"

Avenida W-3 Norte - Quadra 702 - Lote "P"
'

Conjuntos 2122/23/24 ,

Telefones - DDD - 061 - 226-1155 -. 226-1105 - 226-1185
Brasí'lia -DF - CEP 70.710

ÓTICA(anexo
, .

CONFIANÇA)
Praça 'Lauro Müller, 5�2 CANOlNHAS

ritmo acelerado de maneira que

possa oferecer. tráfego constan

te. Para isso já estão em movi
mento os britadores, caminhões
e máquinas do D.E.R. bem co-

. mo da patrulha mecanizada. A
Prefeitura de Canoinhas tam
bém empresta sua colaboração
através máquinas e equipamen
tos..,

Por outro ·lado o D.E.R.
solicitou à Construtora Beta,
encarregada dos serviços, de as

faltamento da rodovia Canoi
nhas-Mafra. o aceleramento das

obras, para que no menor tem..

po possível seja atingido o en

troncamento com a antiga es

trada Canoinhas-Mafra, nas

proximidades do parque flores
tal do IBDF. Chegando o asfal
to a esse ponto estaria resolvido

quase que. definitivamente nos
sos problemas de acesso. Mes
mo este traj eto será revestido e

melhorado, visando dar melho-
. res condições. _

O Rotary Clube de Canoi

nhas, por meio da presente c()-

Na reunião realizada no dia

30-05-79, com satisfação o Rota

ry Clube de Canoinhas, recebeu
ê:i honrosa visita do Sr. Dr. Adil
son Rodrigues de Medeiros, en

genheiro da 6.a Residência do
D . E . R. sediada em Canoinhas-
SC.

Nesta oportunidade o Dr.

an a concurso
Adílson relatou aos presentes as

.provídências que o DER vem

.

.

.

,

tomando com referência às vias
de acesso a Canoinhas, Três
Barras e Major Vieira.

Em virtude das constantes '

chuvas a estrada Canoinhas-.

BR�116, via Major Vieira, ficou'
por diversas vezes interrompi
da. A rodovia Canoinhas-Ma

Ira, em função das obras de as

faltamento e preparo do solo
não oferece condições de tráfe

go permanente. A estrada Ca
noinhas-São Mateus do Sul.
não tendo condições, de suportar
um tráfego intenso; teve tam ..

bém que ser interditada por al

guns dias. A região de Canoi
'nhas e municípios vizinhos 'fi
cou em certas ocasiões isolada.

Em vista desses fatos este-'

ve aqui em Canoinhas, no
.

iní
do desta semana o Sr. Dr. João
Alberto Nicollazi, atualmente

desempenhando as funções de
Coordenador do D.E.R., 'Dr .

. João veio aqui trazer o apoio do
Governo do Estado'. Já se faz

presente a patrulha mecanizada
do Estado, para apoiar os traba-'
lhos do 'D.E.R.'

>
.

Segundo Dr. Adilson, aro"
dovia Canoinhas-BR-116,. via

Major Vieira, será revestida errr
,

.
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