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Em solenidade presidida
pelo Presidente do Tribunal de

Justiça de Santa Catarina, De

sembargador João de Borba,
.íoí instalada às 14 horas de

quinta-feira, a 2.a Vara de Ca-

noinhas, Privativa- do Tribunal
e Feitos da Fazenda.

)

Foram empossados, o ,Juiz
Orli Ataíde Rodrigues e o Pro ..

motor Odil José Cota.

Acompanhando o Presiden-

te do Tribunal da Justiça, esti
veram presentes à solenidade, o

Corregedor Geral da Justiça de
Santa Catarina, Desembargador
Aristeu Rui Gouveia Schiffler,
o Desembargador Reinaldo .Ro-
drigues Alves, o representante

•

do Procurador Geral do Estado,
Procurador ·Everton B. da Luz
e o Presidente da Associação
do Ministério do Estado de

Santa Catarina, Procurador
. Emílio Sada.

Também assistiram a ins

talação da 2.a Vara, o Juiz e o

Proi�lOtor Público da cidade de
Videira e os juízes de direito de
São Bento do Sul) Porto União,
Jtaiópolis, Caçador e o promo
tor Público de Mafra ..

Irineopolis ganha o primeiro. estabelecimento bancário
foi inaugurada ontem na

cidade de Irineópolis a Agên
cia do Banco do Estado de San
ta Catarina, em' solenidade pre
sidida pelo Presidente do BESC

de Santa Catarina, Sr. Elmar
Rudolf Heineck.

Para gerenciar a nova

agência, foi convidado o Sr.
Roberto Kovalhuk, funcionário

até então do BESC_ de Porto
união. Para chefe de Expedien
te foi convidado o Sr. Jorge

. ,
'

I
Luiz Zago, também da agência
daquela cidade .

.

A solenidade foi às 10 ho

ras e 30 minutos, seguida de co

quetel, do qual contou, com a

presença dos Gerentes do
BESC de Canoinhas, Sr. Ilo de

Matos, de Três Barras, Sr.
Aluisio Alexandre de Oliveira,
e de Porto União, Sr. Mário Di
voasan, além de autoridades
destes municípios especialmen
te convidadas.

"A construção do novo pré
dio da Agência de Canoinhas
da Caixa Econômica Federal,
Está em fase de' acabamento e

íoram prejudicadas nestes últi-

Clubes dos
" Está confirmada para o

mês de maio vindouro, na cida
de de' Lages, a realização _

da
XIII Convenção Estadual do Co-
mércio Lojista e paralelamente,
do XI'Seminário de Serviços de

man a. em

mos dois meses por falta de
material. Na semana próxima,
os trabalhos terão prossegui
mente normal por ter sido o

problema já solu.cionado com, o

recebimento' esta semana do
material em falta". A informa

ção foi prestada pelo Gerente
da Agência Local da Caixa, Sr.
Rossel Farias de Lima ao C.N,

Diretores'
Proteção ao Crédito, cuja pro
gramação está sendo elaborada.

Em Canoinhas, o SPC
através de seu Presidente Nl
valdo Burgardt, está incenti ..

ojist s:
.

vando os Lojistas locais para
que participem da Convenção
em major' número para' conse
guir um prêmio para a cidade,
Sabe-se que os lojistas canoi

nhenses estão em preparativos

au a «

em
rio de Mafra, líder invicto ató
então.

A programação promovida I início oficial marcado para as

pelo Clube de Caça, Tiro e Pes- ri horas de amanhá com encer
ea tem início hoje às 16 horas I ramento às 11 horas. As 12 ho
com' o Torneio de Nataçáo, en· Iras.�, almoço ?OS participantes
trega ,de prêmios aos ven�edo ..

I e visitantes e �s. 14 horas o �n.,
res seguida de jantar festivo e

I'
cer-ramerito oficial do Torneio.

" seresta .

.

'

'. '. -', ,. , I Todas as equipes inscritas
O Torneio de pesca tem seu i deverão estar no local de Iarga-

da (balsa do Rio Iguaçu) 10
minutos de' antecedência' para
a vistoria de suas Embarcações
e apetrechos de pesca pe.los res- I

. pectivos fiscais. '

Toda e qualquer transgres
são implicará na perda sumá-
ria de pontos ou a desclassifica
ção pura e simples. As equipes

INDUSTRIAL incentivado pela torcida
OPERARIOno

Domingo último tivemos
em Marcílio Dias pela segunda
rodada do returno da Copa
Norte o encontro entre o Clu-

,

be Atlético Industrial e Operá-

Será realizado hoj e no

S.E ,S. I na rua Frei Menandro
Ramps,"381,. uma reunião, para
constituir o Conselho Desporti ..
vç Sesiano .

Nesta reunião estarão pre-

Após 90 minutos . de urna

verdadeira partida de futebol)

eu

DiasMardlio
há muito não vista pela massa
torcedora canoinhense, o Indus
trial mostrou novamente, que ,�
um sério candidato ,ao Título
da Copa Norte '(3.a página)

a tmnstitolção do CODselbo·�:desporti\fO
jogadores de bocha de Canoi
nhas para representar o SESI
Jocal no Torneio Estadual do
SESI, que será realizado em
Criciúma nos dias 24 e 25 do
corrente mês.

sentes os representantes do es

porte das Indústrias Locais,
oportunidade em que será acer-'
tada a data da, realização de um
Torneio de Bocha, do qual se

rao selecionados os melhores

acrescentando que as prevrsoes
indicam - se não houver outros

contratempos - que a nova

Caixa poderá s�r inaugurada no

mês de maio próximo.
I

Convencão
.,

para sua participação na XIII
Convenção de Lages.

Do programa, segundo o

Presidente da Federação do Co
mércio Lojista de Santa Catari-

I

rnelo
durante o Torneio; deverão obe
decer a distância mínima de 50
:metros uma da outra. Será per
mitida a pescá nos Rios, Iguaçu
e Putinga, além dos afluentes e

lqgos.' A entrega dos peixes à
comissão julgadora (composta
de 4 elementos) deverá ser efe
tuada pelo capitão da equipe

Esporti va
tem nova'

No sábado último foi reali
zada a eleição da nova Direto
ria da Liga· Esportiva Canoi
nhense com apenas uma chapa'
concorrendo com ' o voto em,

branco.
Estiveram presentes na

Sede da Liga, apenas 6 clubes
filiados à LEC, sendo que so ..

mente 5 foram os que votaram
Como já era esperado os

nomes de Celso G linski e José
Lucas foram eleitos Presidente
e Vice-Presidente respectiva
mente. Para o Conselho Fiscal
Iicaram Glauco J. Bueno, Fn�
deríco Haag e Juventino Vieira.

Terminada a construção
nos próximos dias, serão inicia
dos os trabalhos de instalação
de novos móveis e a mudança
dos já existentes nas atuais ins

talações.

Lages
na, José Dias, constarão entre
outras coisas quatro palestras
específicas a cada ramo de ne

gócio o que poderá atrair bas
.I:8.nte pessoal ligado ao comer
CIO.

acompanhado de seu fiscal mu
.nido de uma súmula para ano

tar as irregularidades � Após às
11 horas, ocasião do encerra

mento da competição, toda R

equipe que chegar atrasada no

local de chegada, perderá 50
.pontos por minuto de atrazo .

( última página).

Canoinhense
Diretoria
Acompanhando os. traba

lhos da eleição, estavam o Pre ..

sidente que deixa o cargo, Sr.
Gilberto Zaziski; vice-Presi
dente, João Maria Guimarães e

. .

os representantes dos clubes:
do Três Barras, Elizio Alexan
dre Oliveira; Industrial, Luiz
Kraus; A.R.E.P., Orlando Lud
ka;'IMAZA, Nilson R. de Lara:
e Botafogo, Neuzildo Fernan
des,

Após a apuração realizada
por Mário Müller, Joalherto
Kalempa e OS111ar Wendt, a

chapa única saiu vitoriosa por.
3 votos contra 2 em branco.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



l

I
I

CORREIO DO NORTE 10 de Enarço de 1979'

.
. .

.Estriercüditio Maia de Almeido

." ••••••••••••••••••••• I " I I I I" I I I" '" I I" I I " I I " I I ••• I I I ••• ......._._..,U•• I .II.LU> ••••

�
••• I •••• I I"':'" I •••• ! •• I '� '•••Y-"""" "'.' M'"U" ., ".,UU I

uI
A Administraçao e funcionários do

. .

'1
t

____j
PRESERVE o QUE É DE TODOS

A Campanha da Fraternidade já tem 15 anos

de, existência e percorreu importantes etapas de cres
cimento e de consolidação. O cartaz. para 'esse ano

da Campanha da Fraternidade', foi escolhido por um

júri especiol, ,que levou em conta ,numero.sos it�abalhos
vindos de todas as partes do Brasil. O cartaz escolhi
do é da autoria de Irmã Célia Ferreira Alves, Missio·
nária de Jesus Crucificado, residente na cidade de
Unais, no Estado de Minas Gerais, O slogan' "Preser
\;8 o que é de todos" domina todo o cortcz porque dá

- a motivação profunde do tema (a natureza pertence
.

a todos!) e convoco para uma cçõo positiva (- é pre-:
ciso não destruir mas defender os elementos da na

�ureza. (CF. 79). (PARA O OUTRO, O PRÓXIMO É VO
CÊ - 1969)".

JUBILEU DE PRATA DO MUNICíPIO

A municipalidade. entidodes de classe, comér

cio, indústria e comunidade, irmanada pelo mesmo cr

dor cívico, estão trobclhondo com afinco em todos os

setores atinentes às sues funções específicas no vasto

e bem elaborado programa que consto de quatro dias
de festividades do "Jubileu de Prato" do município.
Tudo indica que ,teremos uma grandiosa festa que por
certo marcará época na vida do município que dia 11

de, abril do corrente ano .. estará completando 25 anos

dei emancipação política-administrativa. ,

PAPANDUVÀ AJl)DA NOSSOS IRMÃ9S
Campanha de ajuda aos flagelados foi lançc

da pelo bispo Dom Oneres March iori da Diocese de
Ccçodor.. Circular nesse sentido foi enviada a, todas
as Paróquias sob sua jurisdição. Mesmo com o de
curso de prazo exímio, algo de bom foi conseguido
para minorar o sofrimento de nossos irmãos. Imagens
opresentodcs pela TV, dão conta das chuvas que es:
j 60 transbordando rios; ilhando cidades,' levando de
roldão casas, seus haveres e ceifando vidas preciosas.
';Aqui a seca está forte), contudo nossas vidas estão

sequros em terra firme, sentimos protegidos pela bon
dade divina, lá a situação é bem diversa, sofrimento,
fome e miséria. Nosso Governo tudo tem feito para
minorar a tragédia;" é nosso dever também, 'ir' ao en

contro, de nossos, irmãos. VOCÊ TAMBÉM É RESPO��·
SAVEL.

,

EXPECTATIVA AO AUMENTO' DO' SALÁRIO

Serão iniciados agora os estudos, tendo em vis
ta o próximo ournento do salário mínimo, que vig.ora a

partir de ·maio. A informação foi prestada pelo De

legado Regional do Trabalho, General Adalberto
Massa, que regressou na última quarta-feira de Brosí- \

. lia. Além do percentual que poderá ser de 40 por
. cento, fala-se também' na possibilidade de mudanças,
no período de reajuste, que deixaria de ser anual pa·
1'0 se tornar semestral, ou até mesmo trimestral. Se
esse reajuste estiver na mesmo 'ordem da inflação -

c� seja - nos 40% - o salário passaria a Cr$ 2.184,00
e não viria a acrescentar exatamente nodo ao poder
aquisitivo dos trabalhadores, mas mal apenas reporio,
o que foi perdido nos últimos meses. (G:'P.)

TElEFONE PARA O DIA 7

Eis o telegrama recebido. par este colunista, na

qualidade de Presidérite da '. ARENA em. Papanduvo:

orgulhosamente
com

participam
dea .adrninistracão

passagem do 2.0

Exmo. Sr. Presidente do Diretório da ARENA - Popon
duva sc. Horlcnópolis-Sô. tel. 1719-'42-22-18, 24 TI�;.
217-22 às 19 hs, Conformidade entendimento direção
regional TELESC vg não havendo nada 'em contrório

.

central será ativada dia sete (7) próximo vlndovro,
Saudações. Deputado Moacir' Bertoli - Presidente As ..

.

sernbléio Legislativa Estado. t isso aí, a. notícia estó
na pauta do dlo, vamos guardar a realidade da mes

ma.

, QUANDO A POMBA DA PAZ POUSOU

EM MEU ( ESCRITÓRIO ...

, Estava eu atarefada em meu escritório, ,fazendo
um balanço da situação do dia, contas a pagar, a ha
ver, saldos negativo e positivo. acorrentado a essas

preocupações terrenas. Eis 'senão quando adentra as

dependências do recinto, quem? quem? Nada mais
nada menos que uma visita rara e invulgar: .meu ami
go o padre Afonso da Igreja do Cristo Rei. que que ..

ria de mim o bom sacerdote? Ele' veio me visitar parco
poder entregar, em mãos, o diploma com a bênção
apostólica" para o Dr. Dino Almeida e família,. dada
pelo PAPA JOÃO PAULO II.' Muito obrigado, padre
Afonso, seu gesto me, comoveu. Que as bênçãos de
Deus se derramem sobre sua pessoo (Gazeta do Povo,
Coluna do D.A.).

FILHOS QUE BRILHAM

.

.

A senhorita Luci Paulinho Malakoski, filha do
distinto casal �"$r� Antonio (Sra. Edvirges) Malakoski,
ele do alto comércio locol; foi aprovada' com brilhan
tismo no vestibular da Universidade Cotólico do Poro
nó em Enqenhosio Civil. A coluna felicita a universitá
ria, almejando votos de felicídades inúmeros nos ban
cos un iversitá rios no' decorrer de seus estudos.

PASSARELA DA SOCIEDADE

bia 02 festejou S8jU niver a ;enhorità ZtLIA, fi
lha do casal sr.. Poulino (Joana) Furtado. Amiguinhas

.
e colegas aprontaram a grande alegria' reinonts e fes
tiva.

Dia 04 extreiou idade nova o jornalista DINO
ALMEIDA. Felicitações e cumprimentos circulando em

alto rotação para o colunlstc social da capital para-'"\.
naense.

Dia seis -festejou niver a srta. EMA GREFFIN,
residente em Curitiba. Felicitações estarão pontificando
em alto estilo para a aniversariante.

'

Dia 07 'aniversariou a sra. MARLENE TEREZ!
NHA PINHEIRO, funcionária pública residente em Cun
tibc . Na suo festiva data as mais merecidas homena-
gens pela auspiçiosá data. (

Na mesma data aniversdriando, a garota SO
. NIA G. ·PAULlCHEI: estudante, residente na capital do
Paraná. Cumprimentos pontificando' para a Sônia.

Dia 08 completou mais um feliz aniversário a

Srta. MARLI TEREZINHA PAULlCHE( f,uncionária n(�
Q. G. da Policio Militar em Curitiba. Felicitações mil,
na sua festiva data.

.

'Sra. FRANCISCA ALMEI_QA MAIA. DiÇf 08 es.
treiou idade nova a distinta demo da sociedade cu ri.,
tibcno, irmã deste colunista. Na suo festiva doto os

mais merecidos cumprimentos estiveram no pauta do
dia.

UM POR SEMANA
, ,

É mais fácil julgar a inteligência de um homem
pelas perguntas que' faz do que -pelas respostas que
dá (Lveis).

.

Box para banheiro e 'e-ehamento de área· já não é
problema em tanoinhas

OIIS
1

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

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

-:- SERViÇO RAPIDO E GARANTIDO -�-

Terrenes - vende - secentrais
VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEM

r
•.'RAIS, LOCA�IZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE�

TEMERO, COM GETÚLIO VARG�S NESTA CIDADE,
, ,

COM 800 M2 CADA UM.

TRATAR PELO TELEFONE' 22-0471 COM ROMEU.

Lãs PINGOUIN

asa
Rua P�UI8 Per�lra;. 648
Praça Lauro MUller, 5�O

•
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. ,
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Industrial 3 . - Operário
COMENTANDO•

- -
a,

o Industrial mostrou um

belo futebol, ao contrário de
seu oponente, longe do espera
do com um futebol medíocre
de;merecendo a condição de H-,
der invicto. O aspecto mais po
sitivo da partida, além da bela
vitória de 3' a 1 do Industrial,
foi 'o grande incentivo da torci
da que superlotou o Estádio
Wi:egando Olsen, numa demons
tração de grande confiança nu

esporte de nossa terra. E por'
falar em Estádio, os responsá
veis pela conservação do mes

mo, merecem os votos de louvor
pelo excelente aspecto do cam

po colocado à disposição de
nosso representante na Copa
Norte.

O jogo começou com o In-.
dustrial atacando' em massa,
deixando o Operário encurrala

.

do em sua defensiva, com deci
das raras em contra-ataques
sem expressão contra a meta

, do goleiro Tico. O primeiro gol
da partida surgiu gOS 40 minu-:
tos do primeiro tempo quando
a defesa do'Operário parou pe
dindo impedimento, que' absolu
tamente não houve e Aderba!
com sua ,categoria fugiu pela
direita e cruzou para .a marca

'

do penal e Boy com seu oportu
nismo desviou a bola, para o

canto direito do arqueiro Ca-
beção, fazendo a torcida vibrar
intensamente.

Para o segundo tempo: o

Industrial voltou com, a mesma
disposição inicial. Boy ,recebeu
um passe e poderia converter
em 'gol, mas percebeu, a saída
em falso do goleiro Cabeção, to
cando de leve. indo a bola bater,

I

no posté esquerdo oferecendo-
,s€ para Albary que aos 7 minu
tos marcou o segundo tento do
Industrial. Após este gol, o

Operário ficou totalmente de·
sorientado dentro das quatro li ..
nhas, 'não se conformando com

a derrota eminente e partindo
para a' violência. Aos 12 minu
tos o Industrial concretiza sua

vitória, quando' Albary foi a

frente e num rebote da zaga
adversária, esperou a saída do
goleiro e colocou por cobertura
fazendo a bola .morrer no fundo
da rede, no mais bonito gol da
partida e que deixou a massa

torcedora em verdadeiro delí ..
rio.

•

CONSIDERAÇÕES
FINAIS

A equipe do Industrial es

teve com Tico no arco, que foi

simplesmente' um mero espec
tador .praticando apenas uma

defesa em toda a partida.
LISBOA: fez boa partida,

apenas pecando pela demora
ao cruzar a bola. da linha de
fundo dando com isto maiores, '

condiçõ�s 'ao lateral de fazer
cobertura'.' Jogador,' rápido. e

bem, preparado, fisicamente,

•
- -

•

apenas parou, no final do 2. o

tempo devido a uma contusão. '

JULIO e Miltão a dupla de
área; estiveram bem na marca

ção, pois nem o centroavante,
atleta mais agressivo do, Ope
rário deu muito trabalho aos

zagueiros.

EVALDIR: pela lateral es
tá cada vez mais firme, poden
do-se acreditar 'que será difícil
alguém, ganhar sua posição.

BRANQUELA, pelo meio
de campo foi. impecável na dis
tribuição e . marcação, sendo
considerado o melhor do meio,
de campo, somente Ievando um

certo azar quanto à marcação
,de gols.

ZEZAü', não esteve· em
seus melhores dias, mas se con

duziu de maneira regular du
rante os 90 minutos.

ALBAR�ADERBAL, BOY
e CHÉ) na frente foram perfei
tos, executando jogadas espeta
culares, arrancando aplausos e

elogios da torcida presente.

BRITO, que substituiu
Aderbal e Ingo que entrou no

lugar de Boy, mostraram boa
forma física e tática, demons
trarido. estar à altura da equipe.

A renda foi uma das me-"
1hores arrecadadas pelo Indus
trial nesta Copa Norte, aproxi
madamente 7 mil cruzeiros. ,

Pela mesma rodada em

Mafra, o Rauen €IIT'..Jpatou com

ú Bandeirante de São Bento do
Sul em 2 a 2. Em Rio Negrinho,
o Ipiranga derrotou o Imoco 1
em 1 tento a zero.

PRóXIl\'1A 'RODADA

Amanhã em São Bento dCJ
Sul o C.A. Industrial enfrenta
o Imocol que é o lanterna da
Chave A. Em Mafra, o Operá
rio pega o Rauen no clássico
local do certame, onde o Ope
rário terá que suar para ven

cer após o empate que 'o Imo
coI conseguiu diante do Ban
deirante.

'Em Rio Negrinho? o ioga
mais, duro desta rodada entre o

Ipiranga e o Bandeirante, dois
velhos' rivais da região, 8.1em

,

de serem os melhores situados
da Chave B. ,

CLASSIFICAÇAO
Na chave A, o Operário

eontinua líder com 10 pontos
ganhos;' em segundo, colocado
vem b C.A. Industrial com 9;
em terceiro, o Imoco1 ainda com

zero ponto ganho.
Na Chave B, em L? está 0

Ipíranga com 11 pontos ganhos,
em segundo, o Bandeirante com

9; e 3,° colocado o Rauen com

4 pontos ganhos.

,

>

o

Clube de· Bolão Democra ta
«TE R ÇA- FEl R A»
COl\IPANHEIROS! PRESTIGIEM S�U CLUBE C011.

Ao SUA'FREQÜ�:N'CIA NOS JOGqs TREINOS E USUFRUA D�
-SUA SÉDE CAMPESmE.

Ô.»

4 X·
A DIRETORIA

FElAESC solicita ao INAMPS o. pagamento
subsídios.urgente

Tendo em vista as grandes
dificuldades financeiras enfren
tadas neles Sindicatos de Tra
balhadores Rurais

\

do Estado,
que' prestam os serviços assis
tenciais aos trabalhadores ru

rais por convemos firmados
com a Previdência Social, atra
vés dos 143 ambulatórios médi
cos e 154 gabinetes odontológi
gos face ao atraso de 3 (três)
lTIe�eS na remessa dos subsidias
desses convênios pelo INAl\IPS,
a FETAESC, Federação dos
'I'rabalhadores na Agricultura
do Estado de Santa Catarina,
atendendo às reiteradas solicÍ-'
tacões feitas por aproximada-'
mente 150 Sindicatos filiados,
solicita daquele órgão a remes
sa urgente dos subsídios atra
sados, bem como o pagamento
regular das, próximas parcelas
de, acordo com o que estabele
ce o' convênio <firmado entre r

Sindicatos e, o ex-F'UNRURAL.

A maior preocupação dos
Sindicatos quanto a esses atra
sos, decorre das responsabilida
des contratuais firmadas com

os profissionais que prestam, o

atendimento, pois oneram so

bremaneira essas entidades, sin
dicais, as quais com ou sem os I
subsidíos, Independente de ter
ou nao rendas próprias sufi-

dos
dentes, e disponíveis, são obri
gados, sob pena de sansões, a

pagar, os salários rigorosamente
em dia, inclusive os encargos
sociais decorrentes com o INPS,

de

em atraso

(ORCEL (OUP� LUXO 76
Vende-se um Corcel Coupê

Luxo 76, cor amarela, em óti
mo estado de conservação.

Tratar com o Dr. Milton
Moreno, no Hospital Santa
Cruz.

�3 x
--.-------------------------

- Documento extravíadó '-
ESTANISLAU CARLOS

FGTS, PIS, os quais se recolhi

dos com atraso, são acrescidos
de multas, juros e até correção
monetária.

10-03.;79
N.o 1511

Ano XXXII

IE;NDRAS comunica ter extra
viado, sua,Carteira Nacional de
Habilitação, categoria Prof'issic
nal . '@n,fJiitii

A mesma fica sem, efeito'
por ter requerido 2.a via.

.

Canoinhas, março de 1979,

o J CUn � u t O ex t r .i v iado -

. AMADEU SIMÕES DE OLIVEIRA,
declaro para os devidos fins que foi
extraviado o TRU do veiculo Brdsi
lio, 'a�o 1974, cor mcrron metálico/
placo CA-2003.

O mesmo fica sem efeito por
hover requerido 2,a vio .

Ccnoinhcs, 28 de fevereiro de 1979.
. �� x
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Banco 'do
,

Brasil S.Â.

.
'

• •
!

Seleção para
Carreira

o Nível Básico n.O 003 da

Administrativa
Para conhecimento dos condi-

datus inscritos na Seleção
--

acima,
informamos que o certame, cuia de
ta será oportunamente divulqcdo,
constará de provcs

'

de Português,
MatemáHca, Contabilidade, Conhe
cimentos Gerois e Datilogrlofio, as

I

quais obedecerão ao seguinte pro-
grama:

_ Equações (1.0 e 2,° graus);
_ Sistemas de equações do 1 Y

, grau com duos incógnitos.

c) A PROVA .DE CONTABILlDAD.E
constcró de questões obietivos
sobre:
- Patrimônio: formação e varia-

,

ções.
- Registros: lançamentos contá

beis;
Contos: função, funcionamen-
to, classificação e agrupa-
mentos;

Documentos comerciais: con

ceit.os, finolidodes e expres
sões de uso.

"
...... .,
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grande va'rieda,de

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

. .

�J' " \
,

'

.
"

-
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_._
• ·Medimos,

,

a)) A 'PROVA DE PORTUGUES
que terá por bose a Nomenclatu
ra Gromatical Brasileiro' e tl Or

tografia Oficiol - constará de

questões objetives sobre:

e hiotos.Fonético: ditongos
divisóo silábica;
Marfol.og io.
Síntcxe. de concordância, de
reqêncic. ,e de' coloco çôo:,.

estruturas sintáticos;
Ortoqrofic,
Pontuação;
Semântica.

DE' MATEMÁTICA
questões objetives

b) A
. PROVA

constará de
sobre:

Operações Fundomentois (nú-
meros inteiros e frucionórios'.
Potenc'ioção e Radiciação;
Rozão e Proporção;
Sistemas' e medidos (per íme-
tro, órec e volume);
Números complexos;
Números relctlvos,
Regro de Três (simples ,e' com-

posto) ;
Porcentagem;
Divisão proporcione],
Juros e descontos simples;
Títulos de renda;
Côrnbio,
Operoções com monômios e

polinômios;
.::_' Produtos notáveis e fotoroçõo.

d) A PROVA DE CONHECIMENTOS
GERAIS constará de questões ob
jetivas envolvendo assuntos nas

áreas de:
'

Geografio do Brasil;
História do Brosil.
Ciências Ncturcis:
Orgonização Social
do Brasil;
Educoção Morál e Cívico.

e Pc I ltico

e) A PROVA DE DATILOGRAFIA"
que será feita numa 2,a etapa e

openas paro os aprovodos nas .4
primeiras provas ocima, consta
rá de cópio de trecho impresso,
com os margens certas, disposto
em VINTE LINHAS. Terá- NOVE-

'

, CENTOS �OQUES e o duroção
de SEIS MINUTOS,

2, Por oportuno, lembramos
Ciue os condidoros deverão cortlPare-'
cer no dic da prova munidos de: do
cumento de identidode, f,icho' de
inscrição, lápis preto n.? 2" borrccho
'(macia) e ccneto-tinteíro ou esíero
gl'áfico azul.

,

/---- -- ,- '�'-,

-'!'U'�
BANCO DO BRASIL S,A .

Cortamos e

Material

Construcão
�

•

• •

•

Colocamos _._
•

Ltda.·
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Acontecendo
'. I

* É minha gente as férias terminaram, E; a saudade
_

desse tempinho bom que passou_ ainda permanece
como uma boa lembrança para muitos. E o retorno

I
'das aulas levou para longe de nós pessoas moito
queridas.

Janice,' Joyce, Juceres deix.am a terrinha para
curtir' altos estudos em Cu rito .

Altamiro,
.

Luís e Nilton voltam a Bandeirantes,
deixando muitas minas com saudades.
Marcos e Paulo rcmbérn nos deixam. Muitas sou

dades ficam.
Silvinha aquela garota que sabe ser amiga, ago
ra volta à Florlpo .

M.a Clara menina que conquista a todos com suo
beleza e 'simpatia, deixa a Mat-Cap.
Entre muitos outros. Que aqui, deixaram as seu

dades, a lembrança, e um pouco de cada um

dentro de nós.

* Enquanto uns vôo outros vem:

Carneirinho novamente entre' nós; trazendo um

pouco do gostoso sol de Barra Velha: Muitas
garotas contentes com a sua volta.

Companheiros cheqcm a city. Muitas minas de
olho.

responsabilidade ' J e C
• • •

Saulo depois de passar um tempo em Palmos,
volta a' terrinha. Dando um toque todo especial.
Lú marcando presença entre nós. É isso aí.

* Bolha dando um' chego em Curitc domingo p. p. Se
ró saudades?

1< Zico � Soli juntos novamente. Isso é bom.
"), Ciço preocupada com o vestibular.' Se for por forço

de vontade, vai firme que a vaga é tua.

* Juri ino fazendo falta entre nós. Muitas garotas pe
dem sua volta.

* Extreando idade nova desde o dia (5) Eliane Carva
lho. A você parabéns.

�, Godoy e Siumar depois de uns dias longe da gen
te, voltem a agitar.

* Q,uem anda muito sumida é a Regina M, Que {oi to
mou chá de sumiço, ou é paixão recolhida. Que é
isso mina chegue mais.

* Paulo M. machucando o coração das menininhas,
Muitas esperando um olhar seu,

J,- °0 tempo é como um floco de neve, desaparece
enquanto procuramos decidir o que fazer com ele",

Tchau!

RETALHOS
Lá fora as árvores balançam
Embaladas pelo vento su�ve
Sei que elas nunca se cansam

E sentem-se leves como a ave.

, Os carros e fábricas 'não param
Vivem o dia a dia sem descansar
É que eles ainda não �ensaram ,

Que como tudo, tambem vão se acabar.

Na calçada eu vi uma criança
Pedindo pão e um resto de amor

Passei tirando-lhe a esperança
E sem lhe dar o �eu calor. ..

Eu vi amigos se encontrando,
Na praça o beijo dos namorados.
Tanta gente passeando ...
E também tantos apressados.

Sonhei com você junto de mim.
Um beijo de fotonovela aconteceu
E no meu sonho sem fim
Foi você quem me perdeu

Esses retalhos de mais um dia
São. as coisas que eu vi
Num momento cheio de orgia
Num dia que eu apenas existi.

Lucia StaDkiewicz .

Civil
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Civil do

1.'° Distrito de Conoinhos, Santa Catarina' faz saber

que pretendem casar-se:

- EDITAIS
�alseiro, deste Município em 3 de fevereiro 'de 1958,
filho de Luiz Damaso Sobrinho e Maria da luz De
maso. Ela, do lar, nascida nesta cidade em 3 de setem

bro de 1961, filha de Paulo Soares e Elzira Langer
Soares.

.

NEUZO BORGES DOS SANTOS' e. FRANCISCA
CONSTANCIA DOS SANTOS, ambos solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade. Ele� operário, nascido
em Divisa, Município de São Mateus do Sul, Estado do
Paraná em 27 de março de 1955, filho de Joaquim AI·
ves dos Santos e Almira_ Borges dos Santos. Ela, do
lar, nascida em Florianópolis, em 25 de outubro de
1950, filha de João. Silvino dos Santos e Constonclo
Melo dos Santos �

E, para que chegue ao conhecimento de 3.°5,
mandei publicar o presente Edital. Apresentaram os

documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180 Se

olquém tiver conhecimento de algum impedimento le

gai, o ponha-o na forma da lei.

Conoinhos, 06 de março de 1979.

Nereido C. Côrte
Oficial do Reg. Civil - CPF 222.315.879-04
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de . Canoinhas
AsseJDbJéla Geral Ordinária

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

sociados do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
CANOINHAS, em pleno gozo de seus direitos Sindicais, a se reu ..

nirem em· Assembléia, Geral Ordinária no próximo dia 9 de abril
de 1979 às 7 horas, em primeira convocação, e caso não houver nú
mero' legal de associados presentes será convocada uma segunda
Assembléia para duas horas após, isto é, para 9' horas no mesmo
local e dia, com qualquer número de associados presentes, a qual
será -realizada na RUà Vidal Ramos n.? 566, J para deliberarem o'

seguinte:
ORDEM DO DIA

Edmar "Gonçalves Padilha -- Presidente
3 x

Registro

SEBASTIÃO DANIEL FERREIRA e MARIA Di:..
lUZ FERNANDES, ambos solteiros, domiciliados e resi
dentes em Marcílio Dias, deste Município. Ele, operá
rio, natural deste Estado, nascido em Marcílio Dias, err
3 de janeiro de 19S8, filho de Tomás Ferreira e Vida 1-
mina Felicio Ferreira. Ela, do lar, nascida em Cachoei
ra, Município de Itaiópolis, deste Estado, em 31 de

março de 1952, filha de Feliciano Fernandes e Balbi
na Alves,

ODENIR BELAR!\A,INO DA SILVEIRA e IVONE
TEREZINHA PAULO, ambos solteiros, domiciliados e re-
'sidentes neste cidade. Ele, motorista, nascido em San
ia Emidia, deste Município em 20 de agosto de 1954,
filho de Vitor Belarmino da Silveira e Rosa Andreko
witz da Silveira. Ela do lar, nascida em Piedade, desta
cidade, em 7 de outubro de 1954, filha de Alfredo
Poulo e Annita Schumann Paulo.

SEBASTIÃO BRAZ DAMASO DA SILVEIRA e HE- ,

LOISA HELENA SOARES, ambos solteiros domiciliados
e residentes nesta cidade. Ele, escriturário, ,nascido err

REVENDEDOR AUTORIZADO �� CHRYSlER .

,
.

"AV do BRASIL

MERHY SE,LEME
RuaPaula Pereira, 735

& c r x ,

Canoínhas.

-.-

LTDA.
.

-.-

1.°) Leitura do Relatório do presidente do Sindicato, sobre as

ocorrências do exercício de 1978.

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

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

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

Canoinhas, 06 de ma-rço de 1979.
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Mc'terid! escolar e df'
escritório você encon-.

tr e nd' lcjs 'd�

Impressora Ouro Verde

Encontra-se em Cartório, 2.°
. Ofício, à Rua Vidal Ramos, Edificio
do Forum, para ser protestado o se

guinte título:

Dp, n.o CC 423/78-1, vencida em·

05,02.79, no valor de Cr$
100.00C,00, emitida por Edíbo Eie-·
tro Diesel Battistella l.tdo .' Contra
ITAMAR NELSON JUNG e EDGAR
URUSHKA.

Por não' ter sido possível encon� .

trar o referido responsávelv: pelo.
presente intimo-o para no praz?'
de .tr ês (3) dias, a contar da publl�
cação deste, no JORNAL COR$E�O
DO NORTE,. vir pagar,· 9 meneio'.
nado título, .ou dar a razão porque
não o faz, e ao mesmo tempo, n.o
caso de não ser atendida esta intI
mação, o notifico do cOJ.1lpetente
protesto.

Canoinhas, 07 de março de 1979,
Alcides Schumacher

Oficial Maior

Leial A
• i

. 8810e. : Divulgue!

Correiodo'No'rte
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APROVADO NO VESTIBA
r

Q�em está de p�abéns é o jovem Edgar
Mayer Fillho, por ter sido aprovado no Vestibular da
Universidade de Passo Fundo, RS. Canoinhas bre
ve contará com mais um Engenheiro Agrônomo
cujos serviços profissionais serão imprescindíveis a�
desenvolvimento de nossa região. As feliCitações da

"D " '

coluna ao ega.

GARDENIA
ALTO ESTILO EM MODA

EXCLUSIVA.

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

JOVEM ENGENHEIRO
Foi nos dias 2 e '3 deste 'mês, as solenidades de

Formatura do Curso de Engenharia Civil da Univer-
.

sidade Estadual de Ponta Grossa, PR. Da turma que
recebeu o nome do Eng.? Roberto Frederico Merhy
com '49 formandos, consta o nome do canoinhense
Gilson Luiz Ritzmann, filho do casal Gilberto e2 Di
norá Ritzmann. A programação iniciou com Missa
em Ação de Graças dia 2 às 10 horas na Igreja Nos
sa Senhora do Rosário e as 23 horas o bonito baile de
formatura no Salão,do Clube Pontragrossense. No
dia 3 às 19h30 mino a Cerimônia de Imposição de
Grau no Ginásio de Esportes Borell Du Vernay, se

guida de coquetel.
'Presentes às solenidades, familiares e amigos

.de Gilson aqui de Canoinhas. Os padrinhos Bubi
Ritzmann e Odete e Osvaldo Rogério (Marise) de

Oliveira, Derby (Dilací) Hulrnann, Herbert (Siróga)
Ritzmann, Ana Maria Ritzmann, Renato Hulmann,
Estela Hulmann, Roseliane Fiedler, Sônia Schrocder,
Kathlen Gassenfert Altamiro Ricardo Filho e Luiz

,

- ... -

t· I,. rl�

Eucio Colombo
� h' ..

�....c ImoguIrI.
Agora, para exercer sua profissão de enge

nheiro, Gilson segue para Rondônia, onde fará parte
de uma importante Equipe de Engenharia que exe
cuta obras em novas estradas no norte do País.

Ao prezado amigo Gilson, os parabéns do co-
lunista e "Merci" pelo bonito convite. .

.

I Linda esteve na' Igreja Cristo Rei, ontem
as 19 horas, a cerimônia do alinhadíssimo enla
ce de Sueli Artin, filha da Vva. Elidia Giziski
Artín, que tornou-se senhora Saulo Ruthes, ele
filho do casal Francisco e Leonor do Vale Ru
thes ,

o SIM DE SUELI E SAULO
'"

Foram os padrinhos de Sueli, Ludovico
Dambroski (Angelina), Clemente Dambrosk.i
(Janete), Mario Arthur Ferrarezi (Olga), Ha
milton Humenhuk (Olivia}, Eraldo de Paula e

Silva (Maria Zilda:), Teodoro Sachweh (Ceres),
Alvaro Cararo (Solange Maria) e Ervino Mikus
(Tereza) .

De Saulo: José João Klempous (Oríete},
Milton Augusto Redondano Jr. e Maria Jurema
Dambroski, Martinho Fuck e Arlete Ruthes,
Antonio Pizzani e Maria Elizabete Bacchin l.
João/ Pedrassani (Zulmira), Orlando Tremi
(Lia) e Sebastião Grein (Margarida).

-

Na elegante recepção do Clube Canoinhen-
se, presenças do mundo social de São Paulo e

I Rio -de Janeiro, destaques na coluna da próxima
edição.

OS 5 ANINHOS DE ALEX

Para comemorar seu quinto ano de vida qUE'
Iranscorre hoje, Alex Colombo, meu querido garotão,
festejará na segunda-feira com amizades' mirins no

Jardim de Infância Santa Terezinha . Hoje, ele rece

be as homenagens de sua mãe, Mariléa, minha que
rida esposa, e dos "avós corujas", Silvia e Daniel
Sukmanoski e Helena e Waldernar Colombo.

Muito alinhado esteve no dia 24 de fevereiro,
o casamento de Deisy Maria Burgardt e Jair Dubena

na Igreja Matriz Cristo Rei.

O jovem casal, muito feliz (foto, de ::�gon),
recepcionou seus convidados no salão de festas da

Sede Paroquial, da qual dentre muitos, destacamos;

Wígando Knop (Judite), Eugênio Endler (O Iinda), 1111111:1::1 111111111:!I::11111:I:ili:illll:ll:lllll:'III:111111 :ilI111:i:llI1':011'1::I::IIIII:li:lll:II:llli :'II:'II::ll111:1::I:ll:ill:I::ll:l:::l:l::ll:1 ::1111111'11:111:111:1:::::111:',:',:.:.J não Linzmeier (Emiiia), G ildásio Possama ia (Ar- �11 1 ::1:1:1 111: I: li i:':1 1.111111 1::I:II:;1:1:::1:1::::ill:iil,:::·:::I�::·1111:11::1111111::I:llI111i::ll: I: _:1:1: 1:lil::::I:l 11: 11 :1 11::1:::1::::1::1:111:1:1111·11·111'1:,'1:
gemira), Walfrido Schramm (Marilyn �argareth) 'I�lllllilillllllllillllll;!llllllllllill!illilili!illl,1IIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII;I·II:.I,-Julio Pereira (Rosiclen) , Egon Thien (Romilda),
-Alinor Frantz (Iris), Aluysio S. de Carvalho (Izcl-
de), Reneau Bach (Janete), Haroldo Ferreira (Ema),
Victoria Maieski (Nilda), Manuel Nunes (Iria) Ma

rilian Seleme, Nelson T. de Moraes, Adelheít �eber,
l\'iárcio D. Gapski, Ana Maria Ritzmann, LUIZ D,
C"

h' .. " L" W dt Sall'ITI' Belém 'Neto
�c imoguiri, .Jera UCIa enat, c -

"

Walmn- de Assis Chagas, Elizete Carvalho do �rad(),
Edaisy Kelly Gonchorowski, Adir Ruske] Denl:e. E.,

M' d FátimaBurgardt, Marcos D. Burgardt;- arra e '.'
Klhock, Roberto Zekí SadeI, Aluyr Jenzura, Eliane

Jenzura, Leónidas Bueno, Iolanda B. Bueno, Romeu

Bach e Marilene Bora.

Enlace Elegante

Tayuya Lohmann
FINALMENTE em Canoinhas.
Chegou a raiz medicinal quase milagrosa

,T'AYuYA LOHMANN. t
! TAYUYA LOHMANN é usad� ne tr.atamen �
t>ficaz contra asma diabete" 'bronqUIte, vanzes't re�_
Inatismo dores eu{ geral espinhas, esgotamen.o I., 't r

m peso norma .

SlCO e mental e inclusive �a,n e
c da.TAYUYA LOHMANN só é legitImo com amart:a-se�abeça do índio. TAYUYA LOHMANN encon

a venda na Fa'Emácia A11age.
.

L/C

Visite

Modas Soulin
SEMPRE NOVIDADES

Rua Felipe Schmidt, 392

Fone: 22-0682

NIVERS NA AGENDA'

Esta semana, minha agenda está repleta de
felizes aniversariantes. No último domingo, para co

memorar a troca de idade, Margarete Colombo, rece
beu amizades para uma gostosa festinha, Na quinta
{eira, completou idade nova a Sra. Cecília Werka,
esposa do sr. Oscar Werka. Amanhá é a vez da filha
do casal receber os parabéns pelo aniversário, Clau
dete Inês Werka.

Também amanhã, inaugura idade nova, nosso

prezado amigo, Dr. Hercílio Nolli, ilustre Delegado
de Polícia da Comarca de Canoinhas.

.

Na quinta-feira, circulou os parabéns para a

Sra. Maria de Lurdes Furtado, esposa do Sr. Wal
mor Furtado. Também na quinta-feira, recebeu ho
menagens por mais um ano de vida, o Sr. Adauto
Allage .

Via coluna, os cumprimentos a todos os ani
versariantes com um abraço.

BACHAREL EM ADMINISTRAÇÃO
DE EMPRESAS

Será hoje em Curitiba, a solenidade de Cola
ção de Grau do jovem canoinhense, Léo Sérgio Pe
drassani, no Curso de Administração de Empresas
da Faculdade de Administração e Economia do Pa
raná.

A programação inicia às )9h30 mino com, o

Culto Ecumênico no Auditório da Faculdade. A
Turma que tem o nome de .Leszek Celinski, Patrono
Aluisio Bruno Neumann (in memor ian) e Paraninfo,
Professor -Joel Souza e Silva; receberá a colação de
grau também no Auditório da Faculdade às 20 horas,

Ao caro amigo Léo, os parabéns do colunista.'
e os cumprimentos aos seus pais, João e Zulmira Pe-,
drassani.

\

ModasChie-Chie
Uma das lojas da�organização

NIVALDO 8URGARDL para bem servir.I Praça Osvaldo de Oliveira

CONFIRMANDO OS VALORES

Da Diretoria da equipe do Marcilio Dias de
Itajaí, estou recebendo correspondência que confir
.ma nossas informações da edição anterior . Maurí
cio Nascimento trabalhando intensamente junto aos

dirigentes daquele Clube, informa que os atletas
Luizinho e Chavala acertaram as bases salariais co

'no jogadores do Marcílio. A contratação oficial es

t{ apenas dependendo de uma transferência de Cha
vala, da agência do Bradesco de Canoínhas para
��quela cidade, e de Luizinho para a Prefeitura Mu
nicipal. Outra boa notícia, é a breve contratação de
Renato, que não acertou com o Joínville, e vai mes
mo para o Marcílio Dias.

NA PIA BATISMAL

Será amanhã na Igreja Matriz de Videira, o

batizado do lindo garotão que, receberá o nome de
Patrtck. Ele, é filho do casal amigo Angelo e Arlete
Iarrocheski, que ora residem em Caçador. Serão os

f;�lizes padrinhos, os tios "corujas" Salete e Ademir
Ferrari. Radiantes também' os vovôs, Lucia e Jovino
Fer.rar i e Anor Iarrocheski .

DESFILE DE MODAS &
CONCURSO DE DISCOTHEQUE
Numa promoção conjunta, Clube Canoinhense

E' o discotecário Jakson, serão realizadas no sábado
de aleluia, dia 14 de 'abril) um desfile de modas com

a participação da boutique La Na Modinha e um

concurso de discotheque coordenado por Jakson Pa
-Iilha . Este último, já havia sido anunciado no final
do ane passado, mas por um motivo ou outro fora
ccricelado temporartamente . O pessoal interessado
em participar, poderá procurar a Secretaria do Clube
ou inscrever-se com o próprio Jakson ,

Quanto ao desfile de modas, a proprietária de
La Na Modinha, Marlene Teixeira, apresentará atra
ves de lindas "rnanecas", sua coleção outono-invorrio.

Eletrônica, Video-Som
CONSERTOS EM GERAL DE APARELHOS
DE IMAGEM E SOM. POSTOS AUTORIZA
DOS "SEMP-TOSHIBA" - "SHARP" E "CCE"

FONE: 22-0040 - Rua CeI. Albuquerque, 702
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CORREIO DO NORTE lO' de março de 1:9'19'

CON VITEt MISSA
Os familiares do saudoso

Mauro Antonio Krauss
convidam parentes e amigos para a lVlissa de 11 meses de Ia

Iecimento, que será celebrada em SUa memória, dia 11 (do.
mingo), às 17,30 horas, na Igreja do Perpétuo Socorro.

Canoinhas, março de 1979.

Use corretamente
terras

suas

O DESMATAMENTO PODE CAUSAR MUITOS
DANOS A NATUREZA.

ELE NÃO DEVE SER FEITO EM TOPOS DE
l\IIORROS, ENCOSTAS COM GRANDE INCLINAÇÃO, NAS
MARGENS DE CURSOS D'AGUA, EM NASCENTES E
BORDAS DE CHAPADAS.

ESTAS AREAS DEVEM SER PROTEGIDAS
POR FLORESTAS, CONFORME A LEI FEDERAL N.o 4.771
- CóDIGO FLORESTAL.

A LEI PREVE: MULTA DE 1 A 10 SALARIOS
;MíNIMOS; RISCO DE PERDA IDE CRÉDITO BANCARIO.

COLABORE COM O SECON - SERVIÇO DE
CONSERVAÇÃO DA NATUREZA.

EDIT�IS •

-.-
•

-.-

Encontram-se em Cartório, à
Rua Vidal Ramos, Edifício do Fo
rum, para serem protestados os se

guintes títulos:

Nota Promissória n.? 01 - va

lor Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiros),
vencimento: 30-10-76, emitida por
JULIO FERNANDES DE OLIVEIRA, Q
favor de Emilio Marcos.

Cheque n.? 838.004 - valor
Cr$ 1.000,00 (Hum mil cruzeiros),
emitido por ATAIDES E PONTES, o

favor de Pedro Rudey, cheque do
Banco do Estado de Santa Cctori
na S/A - BESC S/A.

Cheque n.? 906989 - valor c-s
1 .000,00 (Hum mil cruzeiros) emiti
do por ANTONIO ROSALlNO BAR

- BOSA; à favor de Polovi SIA . Ind.
e Com., cheque d oBanco do Estadc
de Santa Catarina S/A - BESC S/A

Cheque n.? 906987 - valor Cr$
935,00' (Novecentos e trinta e cinco

cruzeiros) - emitido por ANTONIO
ROSALlNO BARBOSA.. à favor de
P.olovi S/A - Ind e Com. S/A, che·

que do Banco do Estado de Santo
Catarina S/A..

- BESC S/A.
Por não ter sido possível en

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

prazo de três (3) dias, a contar da
publicação' deste, no JORNAL
CORREIO DO NORTE, virem pa
gar os mencionados títulos, ou da
rem as razões porque não o fazem,'
e ao mesmo tempo, no caso de não
ser atendida esta intimação, os no
tifico do competente protesto.
Canoinhas, 08 de morro de 1979.

Paula S. Carvalho
Oficial de Protestos

Registro Ci vil E D, I T' A I S
JACIRA EMllIA PAUL CORRÊA, Tabeliã e Oficial

do Registro Civil do Distrito de Pinheiros, Comarca de
Ccnoinhos, Estado de Santa Catarina, faz saber que
pretendem cqsor-

pretendem casar:

WALDEMIRO ALVES DE OLIVEIRA e 'ANGELil.
LECHINSKI. Ele, natural desta vila de Felipe Schmidt
Sc., nascido em. 18 de novembro de 1956, domicilia
do e residente nesta vila de Felipe Schmidt, operário,
filho de Antonio Alves de Oliveira e de Ana Souza.
Ela, natural deste Estado, nascida nesta vila, em 18 de
novembro de 1962, dorniciliodc e residente nesta vilc

�e Felipe Schmidt; doméstica, filha de Ginel l.echlnsk:
e de Judith Lechinski.

,

ANTONIO PINTO e ROSALINA ALVES DOS
SANTOS. Ele, natural de Taquarizal, deste Distrito,
nascido em 18 de setembro de 1955, cqrlcultor, soltei
ro, domiciliado em Pinhalzinho, deste Distrito, filho de
José do Espírito Santo Pinto e Joséfa Kotkovski, fale
cida. Ela natural de Tamanduá, deste Distrito, nascida
em 27 de ;etembro de 1957, do lar, solteira, domici
liada em Pinhalzinho, filha de Alfredo Alves dos San
tos e Maria das Dores Lima.

Se alguém souber de algum impedimento, opo
nha-o na forma da lei.

CELESTINO' LOPES e FLORISBELA HONORATO.
Ele natural deste Estado, nascido em Ccnoinhos, em 15
de dezembro de 1916. lavrador, filho de Pedro Lopes
e de Dona Maria Massaneiro, falecidos. Ela noturcl de
Campo Alegre, deste Estado, nascida em 12 de janei
rc de 1918, doméstica, filha de Francisco Martins H�
noroto e de Francisca Gomes de Andrade, falecidos.Pinheiros, 07 de março de 1979.

Silvete Darei Paul - Escrevente Juramentada
Se alguém souber de algum impedimento legal,

oponha-o na forma da lei.

RITA FIAMONCINI SCHIESSl, Escrivã de Paz e

Oficial do Registro Civil do Distrito de Felipe Schmidt,
Município e Comarca de Conoinhos. Faz saber que

Felipe Schmidt, 2 de março de 1979.

Rita Fiamoncini Schiessl -:- Ofi'cia! do Registro Civil
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EXPORTAÇAO·
TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores Exc.tusi vos

Completa dos Motores

Esquadrias
.

de

da Linha

«WEG»

de ferro e uma variadíssima secção

equipe de profissionais compe
sua colocação.

vid ros, CO rn

tentes para
Rua Des, Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIAO DA VITóRIA - PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

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

_....-------1,

Hospital Santa Cruz
comunicado-

A' Diretoria do Hospital
Santa Cruz, ..comunica que e�
tendeu a "CAMPANHA DE TI
TULOS BENEFICIENTES", até
o próximo dia 30 de março de

1979, e solicita a colaboração

daqueles que ainda não adqui
riram os Títulos e que deseja
rem. que o façam com a maior
brevidade

Canoinhas, 08 de março de
1979.

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

Frigorífico Canoinhas
F R I C' A S-A

5.1\.

CGCMF 83.188.110/0001-56

.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO DEMEC-RCA-200-77/047.

Convidamos os senhores acionistas desta sociedade pa
ra a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo
dia 20 de abril de 1979, às 10,00 horas) na sede social da Empresa,
a Av. Senador Ivô de- Aquino, 1330, nesta cidade de Canoinhas-SC.,
para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

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

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

rias, no 'valor nominal de Cr$ 1,00 cada uma, com integra
lização em dinheiro e ou crédito em C/Correntes;

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

NOTA: Ficam os atuais acionistas com o direito de preferência na
subscrição das ações mencionadas no item 2.° desta con

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

Canoinhas, 01 de março de 1979.

ROMANO MASSIGNAN - Diretor Presidente
3 x
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Crescimento dos' produtos
de 76 para 77 no

CANOINHAS
agrícolas
Município de

Dados Estatísticos para o 'Exercício
de 1979 fornecidos pela ·AMPLA
PRODUTOS

Alho
Arroz - em casca
Batata Doce
Batata Inglesa
Caqui
Cebola
Centeio - em grão
Cevada - em gão
Feij ão - em gão
Figo
Fumo - folhas secas

Maçã
.lVIandioca
Melancia
Milho - em grão
Pera

Pêssego
Soja - em .grào
Tomate
Trigo em grão
Uva

TOTAL

. VALOR-76 CRES. VALOR-77

48.000,00 -I- 275,Wí'la 180.000,00
9.337.500,00 + 0,07% 9-.405.000,00,
208.000,00 + 16,0% 240.000,00

1.640.000,00 -. 659,3% 216.000,00
10.800,00 Em 77, não houve levant.
90.000,00 O, 16 90.000,00
216.000,00 + 48,2% 320.000,0(;
831.600,00 + 44,0% 1.196.000;00

5.184.000,00 -I- 103,7% 10.560.000,00
94.000,00 Em 77, não houve levant.

14.588.0tjO,Oú -+ 61,17<} 23.540.0(1),0()
9.350,00 -+- 4. 005,0�(; 468.000,00 ,

9.000.000,00 + 0,67% 9.600.000,00
480.000,00 - 20,00% 400.000,00

14.025.00b,OO + 29,4% 1.8.150.000,00
900.000,00 0, % 900.000,00
408.000,00.+ 33,9% 546.000,00

3.330.000,00 + 74,0% 5.796.000,00
400.000,00 + 50,0% 600.000,00
90.200,00 + .24,810 112.500,00
600.000,00 + 100,0% 1.200.000,00-------

_ .._---

-- 61.490.450,00 + 36,0% 83.519.500,00
OBS.: Não foram informados nesta relação, os produ

tos "Sementes", ou sejam, Batata; Feijão; Milho híbrido ,e1 etc.

TERRENO - VENDE-SE ou IR'OCA-SE
,LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DAS ANTENAS,
POUCA DISTÂNCIA DO ASFALTO,· 'COM· '600 M2 BE
AREA, COM 15 M. DE FRENTE PARA A RUA ARGENTI
NA. ACEITA-SE TROCA POR TERRENO RURAL' BEM
LOCALIZADO.

_

DEMAIS -

INFORM'AçõES PELO TELEFONE
22-05�8 COM SR. MOACIR. '

.

"
.

3x
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CORREIO DO NORTE 10 de março de lt19

ANIVERSARIAM-SE: '

HOJE: a sra. Ursula, esposa
do sr. Arno C. Hoffmann; e

srta. MarIene Prust.

posa do sr. João Batista Ferrei
ra, residente em Salseira; os

srs.: Alcidio Zaniolo, Hilário
Prust, Orlando' Olsen e Walfri
do R. Simm ,

,
DIA 16: a sra. Astrid, espo

sa do sr. Ary Wiese; a sra. Ma
ria de Lurdes Fidêncio; 'o sr.

Jair Côrte.
'

'

AMANHÃ: a sra. Emma,
esposa do sr. Guilherme J.A.
de Souza; a srta. Eugênia Be

drentchuck.

DIA 12: a menina Edite,
iilha do sr, Rodolfo BoUauf.

Aos aniversariantes; nos

sos cumprimentos) com votos, de
DIA 13� a sra, Lucilda, es- I inúmeras felicidades.

D R A. H E LO � S A S.' B E RIO N ( I N I
\

CIRURGIÃ-DENTISTA
CRO 1091

Fone 22-0744

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385
1.° Andar - Sala N.? 03

L/C

Ancora Tratores

ENDEREÇO
, CEie lO.

Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa de implementas Blue Line,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e os silos metálicos Siloqranel, tem realmente um endereço certo.
"

'

A Ancora Tratores, '

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

r::.Ii!--1
, I�J '

.ln,Gara :3:;;iOI'rJ .21tk.'. L/O

OISTRIOUKX>A EXCLUSIVO EM CURmBA. LESTE 00 PAAANA E NORTE DE SANTA CATARINA.

Matriz em Curitiba, BR 116, Km 88 - Fone 52-4821
Canoinhas, Travessa 7 de Setembro. 248 - Fontl 22-0548 • lapa. Rua Barão do f1io Branco, 1800 - Fone 22-1263

"B IN DER'
C:'üruérch, de ,,.:\. utoLrjó'\!ei� J a.rl�·'p_

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

Compra ,- Vellide � Troca 'e Financia a tê 24 meses

PICK UP AZUL .. .: .. ' ., .. .. .. .. .. .. .,

VQLKS 1.500 BRANCO .. .. .. .. .. .. .. .. ..

VOLKS 1 .500' BRANCO .. .. ..

OPALA,VERM�LHO LUXO, .

CílEVETTE LUXO BRANCO' , : , .

VOLKS ,r'300 MARRON .. .. .. ;. .". .. .. .. .: ..

KbMBI BRANCA, .. .. .. .. .. .. .. .. :'.'.,.
. l

,

'

,

RURAL.. 4x4 , '.

,

FIAT OK STD - MARRON ..

RU!\ CORONEL ALBUQUERQUE, 255

FONES: 22-0517 E 22-0610

71

59
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PRESERVE O QUE
É DE IODOS AGENDI Dl CID,ADE

Estamos novamente, na Campa
nha da Fraternidade, aliás, fraterni

dade deveria haver sempre, mes

me sem, campanha.
Todo e ono a mesma se desen

volve dentre de um deterrnincdo slo

gan, afim de chamar à atenção de

todos para aquile que deveria ser

sempre encarade cem ma.is seriedo-
de.

E�te cno veio de fero a calhar

muito bem e elmo: PRESERVE O QUE
É DE TODOS".,
'- 1"-10 épeca atual quande o po-

vo só pensa em destruir e nõo cons

truir talvez com essa frase alerto'

dorc.
I pois ainda é tempo, posse 01·

ge de positivo sr elevade avante.

Nesse ar está poluído. já não

se respira mais corno no tempo de

nesses avós.' As flerestas e motes.

estão sendo diariamente derrubadas

pelo mão de homem. eu entôo per

máquinas manejadas pele mesmo.

O verde é' muito nosso e dey.�

ser preservade. Se +lrornos uma ór

vere, deveremos p1antar duas, três e:

ossim per diante, em seu lugar.
Os rios e mares estão também

,

sendo destruídos pele ser humano.

Diversos detritos .sõo atirados em

quantidades enormes em suas águas,
tornando prejudiciois à 'saúde.

Á� margens dos riso e também
oo lonqo das praias, encontremos

inúmeros peixes rnortos . peles cetel-

gentes e venenos que se misturam as

óguas.
Atualmente, vivemos num mun

do que e cimente esmaga a vida e

domine e hemem.
Ainda é tempo de defendei' a

natureza e e meie-ambiente, e zelor

peles bens que Deus criou, preser
vendo e que é de todos

Já que estames ne inicio do

Quaresma, façamos um propósito de
construir um munde· mais frcterno,

I respeitande a natureza,. em todos e::;

sentidos .

'

Quande e homem polui e melo

ombiente, costumo dizer que é em

.norne do proqresso . Seró que polui
çôo é progresse?

.Vornos em conjunto, la que es

�'ames dentro da Campanha da Fro
ternidode, fczer um esforço para de
f.:;nder a natureza e lutarmes per
«m mundo mais irmão.

Que a palavra nos tronsforrne
o corcçôo e unidos no ornor e na fé,
posemos cuidar mais de que Qeus

Il1es
deu.
Um tempo enorme 'foi dispendi

, do pelo Criader para elobor.rr ')

mundo e tudo e que de bonite exis-

te, no entontei· vêm e homem, cem

sua ganância e tude destrói.
, De' foto. vivemos uma vide me ..

lhor em cornunidode tonto na pre
servcçôo da natureza, corno distri
buindo crnor enÚe .os irrnôos .

Rua Getúlio Vargas, 527 _ Fone: 22-0971

FARMÁCIA DE PLANTA0: de sábado (lO) a sexta-feira (16)
Santa Cruz - Rua Felipe Schmidt, 365

. I

Fone 22-0447
MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (10) Dr. Antonio Vasco M. Telles

•

Fone: 22-0033

Domingo (11) Dr. Marcelo J. Fuck
Fone: 22-Q033,

RADIO PATRULHA: Fone: 190
PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTA!ÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179
rLANTAO CELESC: Fone: 22-0490
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à tarde, até segunda

feira às 08:00 horas - Rua Vi
dal Ramos, n.? 739 _ REF.:
Café Cometa.

RADIO SANTA CATARIN.A: Divulgações das 08:00 às 12:00 heras.

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába
dos até às 16:00 horas.

-:- H O T É I S -:-
PLANALTO HOTEL: Funcionando com 40 apartamentos e café da

manhã - Decontos para viajantes - Rua Felipe
Schmidt, 550 - Fones (0477) 22-0433 e 22-047',

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

.
'

assadas e recheadas.

-:- RESTAURANTE Â LA CARTE -:-
CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 _ Fone: 22-6761

De segunda à sábado, serviço complete à
. \,

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

11:00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:90
horas.

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

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

Operária

-:- C H U R,R A S C A R I A S -:
PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 _ Fone 22-0236 _ Funcioná das

08:30 às 23:00 horas. - Lanches - Refeições - Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

CANECÃO: Rua Caetano Costa _' Excelente aperitivo - EspetoCor
rido e prato comercial _ Funciona dia e noite.

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

Somente cem compreensão en

tre nossos semelhantes poderemos
desenvolver e tema que se apl-esen
to nesta Campanha da Frcternido ..

-:- C I NEM A -:-

HOJE às 20,30 horas: Tudo novo, maior, mais excitante:

AEROPORTO 77 _ Colorido _ Censura' Livre

AMANHA em três sessões às 14. hs. em matinê e às 19,30. e 21,30 hs.:
O vôo 23 tinha se espatifado no Triangulo das Bermudas .

Passageiros ainda vivos, ficaram presos debaixo d'água .

,

'

AEROPORTO 77 _ Colorido _ Censura Livre

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

4 a e 5.a feira às 20,30 horas:

QUEM Ê O PAI DA CRIANÇA? _ Colorido _ Censura 18 anos

Som nte 6.a feira às 20,30 horas:

O'S DISCíPULOS DE SHAO LIN
\

CONTRA OS TRAIDORES DO KUNG-FÚ

recebe

partir
vide

-:-, PROMOÇÕES BAILES E DISCOTHEQUES
-, ,

I
-:-

,

oe.

É donde amei' que se

ornor. .por isso procuremos
desse principio e viver uma

mais cristã"

O Senhor fez maravilhas, eter

rio é seu ornor. baseado nisto, saiba
mos compreender melhor e, nosso

próximo e preserval- e que é 'de\.:::
também.

I

Caneinhas} marce de 1979.

IVANITA SCHIViNSKI

HOJE - 23 horas - Clube Canoinhense - Jakson Som e Luzes.

REPORTAGENS FOTOGRÁFICAS -.-

(aNE FOTO ALVORADA Rua Caetano Costa, n.? 662.

1<'01'0 EGON Rua Paula Pereira.
'FOTO JOÃO Rua Vidal Ramos (Praça Lauro Müller), 524 -

Fone: 22-0392

FOTO. RUBENS Pra-ça Lauro Müller (Ao lado da S.B.O.). J
,

pr:dutos BRA-H-M-A- -_::-a-a-Ie-g-r-ia do seu verão; I·------�-------�-----�-----------
__�--�------ .__--__-- --------------------------------r.

Dra. Zoé Walkyri� Nativida'de Seleme
- CIRURGIÃ DEN'l'ISTA -

- CIC 005589159jDEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- 'Especialização eu}' Odoutopediatria -

'HORA MARCADA - Pça. Lauro MüllerJ 494 - Fone 22-0461

, '

:.u...�_��..!:-q_JL!!-:,I.lI.!:!.JLU,.JI..LIl_�_'Juu�.!-I'..ur-!!Jl."!::!!::f>..JlJ'_:��,'"�JlJ! ..nJ.u!.�_'iLJL!l1.JU.JUl!!..LI..R.:!L€.uJl,,!.IUl..J!UUU..lt,!,.jIJULILULL.LaJLIl..IUi.Ju,.LlUJí..lI_lUJ,JiU.JUUIJL��jUlIUUUl�l'I:JI.JUl..11I1"" .. 1l1l.LlUl'..Jl.1" 11 R' !lI li m Ii!" II!!�LIL!UU'.I""," 11.'8. g •••• I 'LU' Il •••• " •• 'Y-

p'ara breve em'

,·O,rgan.izações
C A ,N O I N H A ,5 m a i s

COMERCIAL
uma

H I RT
I

J •

0Ja, d·as

Móveis
"

eletrodomésticos come
R.ua

!CREDIARIO

\
"

PRÓPRIO.
Caetano FoneCosta "22-0555
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DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

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

\.,'

\

a o!·! !
Você gosta de estar sempre na moda?

Então procure a

BRUXINDI 100 I S
Rua Paula Pereira n.? 8Y8

.

UMA LOJA DA Organizações Nivaldo Burgardt
'ESPERAMOS voce !

,

FOTOCOPIAS�

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE-
TARY II.

-

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

� I •••••••••• I I •••• I • I I lo' ••• I e.I...IJ • g I •��ll • II • D • a n I • I lU.! • I •• n I .. I E •••• i ••• I • • LI..I..UI • • • • • !'! I • 8 11 !.�1!.!.!...' !::!:!::!:!:J
.

'Prefeitura Municipal
de 'Canoinhas
PORTARIA N.o 04/79 .-

BENEDITO THERÉZIO
DE CARVALHO NE'l'TO, Pre
feito Municipal de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições legais,
resolve:' ,

CONCEDER LICENÇA
, ,SEM VENCIMENTOS

Conforme o art. 140 da Lei 1.149
de 25/04/1974

Ao funcionário Clementina
Estanislau Pieczarka, lotado no

cargo de Tesoureiro Padrão
C . E . 12, de acordo COm o re

querirnento protocolado sob
n.? 235 de 02/02/79, trinta (30)
dias" de licença para tratar de
assuntos particulares, a contar
de 02/FEV/79.

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, 22 de fe

, vereiro de 1979 .

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
e publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

PORTARIA N.(j 06/79
BENEDITO THERÉZIO

DE CARVALHO NEr:FTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas,

. Estado de Santa Catarina, no

uso de suas' atribuições legais,

I resolve:
. CONCEDER LICENÇA EM

PRORROGAÇÃO
de acordo com a Lei n.? 1.149

, de 25/04/1974
Ao funcionário Celementi

no Estanislau Pieczarka, lotado
no cargo de Tesoureiro Padrão
C.E, 12, conforme requerimen
to, protocolado sob n.? 385 data
do de 02/03/79, por mais trinta

(30) dias a partir de .três (3) do
corrente mês, para tratar de in-
teresses particulares.

'

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de Canoínhas,
05/03/1979.
Benedito Th. de Carvalho Nettu

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no Departamento,
Administrativo na data supra.

mais bonito e confortável
dezembro)

.

econômico ainda, chegando
litro (4 Rodas - dezembro)
(5) pontos "ótimo":
'- Direção - Estabilidade
-

, Acabamento,

- Agora
,

221 -

- 'Mais
Km 1

- Cinco
Motor
E.stilo'• I

'(anoinhas-Se I

&

(4 Rodas

a 15.45

(ia.
f"

� •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••• '.,! •• '••
�

- CIMENTELA -

Seo problema, é cáreas ou alambractos 1
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,
� 88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN

TELA) EM MARCíLIO DIAS.

.FABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB MEDIDA, MON
TAMOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS

\ DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA, MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS.

, Registrada no CRECI sob n,? 204

A SICÓL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA VENDA

À PREÇO DE OCASIAO:

I-Um
terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivá-

Ivel com máquina, em Caítá, perto de São Mateus do Sul.

-, Um imóvel urbano à rua Major Vieira com terreno .de
1200 m2 sendo 30 metros de frente no asfalto, com uma

casa de madeira c/110 m2.
\

TEM AINDA PARA VENDA:

- Uma Pick-Up Ford F-75 ano 1976, tração dupla.

EXECUTA AINDA O SERVIÇO E

VENDA DE LOTEAMENTOS.

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

j

Basilio Humenhuk Comércio
de veículos Ltda.'

I
1948

Revendedor FORD I·
30 ANOS t 978

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
,

e usados de qualquer marca.
\

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Caminhão F-600 diesel - 1974 c/ motor Mercedes
KombíVolks 1974 - branca
Maverick 1976 - Azul
Pick Up 75 - 4x4 - azul

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, a8S

,
melhores preços da região.

'

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

No Departamento de Veículos Usados de Miguel
Procopiak Comércio de Velculos ttde I você

\ I ' '

encontrará I

para pronta entrega:
Màrca �G

Belina - amarela , .. .. .. .. 1974
Rural - vermelha .. .. .. '.. 1975
Rural - verde . � .. .. .. '.. .. .. .. 1975

Pick-Up Willys - beje ,.' .. .. .. .. 1975
Pick..Up Willys - azul.. .. .. .. .. .. .. 1976

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

Rua Màjor Vieira, 289 - CANOINHA8 - Sta. Catarina
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de Canoinhas

Cr$ 9.6'09,60 fJH) Arno A. Stiens

frente 28,50m. cota 4m:.
Cr$ 743.60

114,00 m2. a Cr$ 168,00 Cr$ 19.152,00
Cr$

_

10.353,20 meio-fio 28,50 a Cr$ 52,00 Cr$ 1.482,00
Total .. . . . . . . . . . . .. c-s 20.634,00

Prefeitura n c pa
.1) Á ser financiada pelos contribuintes 2.586,40 m2.,

correspondente a 4/5, em moeda representa Cr$
434.515,20.De conformidade COm o Artigo .n. o 276 do Có

digo Tributário Municipal, o Departamento de

Viação e Obras, publica mediante o presente Edital
os elementos' referentes a Taxa de Melhoria sobr� o

. .'

calçamento da Rua Getulio Vargas, entre as Ruas 03
de Maio e Rui Barbosa.

(11) Fernando Dener

frente 4m,. cota 4m

16,00 m2 a Cr$ 168,00 Cr$ 2.688,00

fl2) Espolio de Emiliano A. Seleme

frente 17m. cota 4m.

6�)00 rri2 a Cr$ 168,00
32,OOm a Cr$ 168,00 (Esq.)

-

I

a) Orçamento do Custo da Obra por Metro Quadrado
\

'

a) Preparo da base .. .. .. Cr$
b) Acerto do leito .. .. ., Cr$
c) Calçamento a lajota .. .. .. Cr$
d) Mão de Obra.. .. .. .. .. .. Cr$

-----

Cr$ 168,00

Cr$
Cr$

11. 424,00
5.376,0022,80

24,00
90,OC
31,20

Cr$
Cr$

16.800,00
i.768,·\)0meio-fio 34,00 a Cr$52;00

"I'otal ., , . Cr$ 18.568,00

(3) Prefeitura Municipal de Canoinhas

I frente 14,30m. cota 4m.

57,20m2 a Cr$ 168,00
meio-fio 14,30 a c-s 52,00
T

\

otal .

b) Custo da Obra

a) Preparo de base .. Cr$ ·58.969,92
b) Acerto do leito·.. .. Cr$ 62.073,60
c) Calçamento a lajota .. Cr$ 232.776,OD
d) Mão de Obra Cr$ 80.695,m:

-

Cr$ 434.515,20

,
.

(14) Ludovico Bora
frente 40,OOm. cota 4m.

176,00 m2 a Cr$ .168,00 .'.

meio-fio 46,00m a Cr$ 52,00
Total ' .

Cr$ 29.568,00
Cr$ 2.392,00

Cr$ 31.960,00

e) Area total da obra 3.233,00 m2, a ser financiada

pela Prefeitura Municipal de Canoinhas 646,60rn2.,
correspondente a 1/5 da Obra, em moeda repre
senta Cr$ 108.628,80.
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COlTI aAssistênciaTécnica da
AristidesMallon

seuMercedes-Benz sempre ganha a parada.
- -

IJ

�' "':'�

.
I

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

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

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

.

Ganhe todas as

paradas com a essts

l�nciéJ técnica do seu
concessionerio
Mercedes-Benz

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

paradas desnecessárias. não tem

nada a ver com sorte. E tem muito a ver·
com o tipo de manutenção que você dá
a ele, I

O caminho para uma manutenção
correta passa necessariamerue pelas
nossas oficinas.

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

veículo com a mesma com

petência e precisão com

que ele foi feito,
Temos urna equipe de

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

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

a qualidàde original
do seu Mercedes-

. Benz. Eque rnantêrn ,

sempr-e atualizados os seus conhecimentos.
Temos um estoque permanente de

peças genuínas. testadas e aprovadas por
quem fabricou. testou e aprovou o seu

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

tão importante que. mesmo sendo um

frotista com oficina própria. certos tipos
de trabalho você vai preferir deixar a car-go.
da nossa assistência técnica. evitando
fazer investimentos em pessoal e equipa
mentos que. na sua oficina. seriam ociosos
a maior parte do tempo. .

Assim você não só garante o bom

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos. 1036

Canoinhas � SC

05) Osmar Lauro Stein

frente 15,00·m. cota 4m.

60,OOm2 a Cr$ 168,00 ., Cr$ 10.080,00
meio-fio 15,00m a Cr$ 52,00 Cr$ 780,00

-------

·Total .. .. .. .. .. .. ..... Cr$ 10.860,00

06) Ind. e Com. Irmãos Zugmann
frente 141,50m. cota 4m.

Esq. 8m. cota 4m.
598,00 a Cr$ 168,00 .. .. Cr$ 100.464,00
meio-fio 141,50 a Cr$ 52,00 Cr$ 7.358,00

-------

Total .. '.. .. .. .. .. .. Cr$ 107.822,00

07) Elfi, Walli, Doris e Werner Loef1e�
frente 29,00m. cota 4m"

esq. 8m. cota 4m.

148,00 m2 a Cr$ 168,.00 Cr$ 24 :864,00
meio-fio 29,00 a Cr$· 52,00 ., .. Cr$ 1. 508,00

-------

Total � ., .. Cr$ 26.372,00

(9) Fábrica de Móveis Apolo Ltda.

frente 68,50m. cota 4m.

esq. 8m. cota 4m.
306,00 m2 a Cr$ 168,00 ..
meio-fio 74:;50 a Cr$ 52,00

Cr$
Cr$

51.408,00
3.874,00

Total .-.....
I

,.. .. .. .. . . Cr$ 55.282,00
,

1,0) Benedito Silva

frente 23,80m. cota 4m.

esq. 8m. cota 4m .

127,20 m2. a Cr$ 168,00
meio-fio 29,80 a Cr$ 52,00
Total .

Cr$
Cr$

21.369,60
1. 549,60

Cr$ 22.919,20

11) Djalma B. de Souza

frente 13,50m cota 4m.

54,00 m2 a Cr$ 168,00 ..

meio-fio 13,50 a Cr$ 52,00
Cr$
Cr$

9.072,00
702,00

Total .. .. .. Cr$ 9.774,00

12) Edvin Mich�1
frente 24,00m.' cota 4m .

96,00m2 a Cr$ 168,00 ..

meio-fio 24,00m. a Cr$ 52,00
·Tota! .

Cr$
Cr$

16.128,00
1.248,00

Cr$ 17.376,00

13) Saturnino M. Cardoso
frente 15,00m. cota 4,00m.
60,00 m2. a Cr$ 168,00
meio-fio 15,00m. a Cr$ 52,00
Tota! ... , ., ....

Cr$ 10.080,00
Cr$ 780,00
------

Cr$ 10.860,00

14) Almira Drachinski
frente 20,00m. cota 4,00m.
80,OOm2 a Cr$ 168,00 ., ..

meio-fio 20,00 fi2 a Cr$ 52,00
Cr$
Cr$
Cr$

13.440,0.0
1.040,00

14.480,00Total .

15 ) Jonas Seleme
frente 48,50m. cota 4.00m.
194rOOm2 a Cr$ 168,00 .. Cr$ 32 :592,00
meio-fio 48,50m. a Cr$ 52,00 Cr$ 2.522,00

---

Total .......'. . Cr$ 35.114,00

16) Henrique Bora Ltda.
frente 92,OOm. cota 4m.
Esq. 8m. cota 4m.
400,00m2. a Cr$ 168)00
meio-fio 98,00m. a Cr$. 52;00
Total : .

Cr$ 67.200,00
Cr$ 5.096,00

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

. Cr$
,

72. 296,Ol)

SOMA DAS 'PARCELAS

A. ser financiada pela Prefeitura.
Municipal de Canoinhas .. .. .. Cr$ 108. 628�80

1\ ser financiada pelos contribuintes:

calçamento a lajota
meio-fio

'c-s�,

Cr$
434.515,20
32.843,20

Total .. Cr$ 575.987,20
(quinhentos e setenta e cinco mil, novecentos e -oi

tenta e sete cruzeiros e vinte centavos) .

Canoinhas, 23 de fevereiro de 1979.
, .

João Salvador de Andrade - Fiscal do D.V . O.
Benedito T. C�.Netto - Prefeito Municipal
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CAMPEONATO DE FUTEBOL
SALÃO DE VETERANOS

1.0
DE

10-03-79

N.o 1511

Ano XXXII

I

O 1.0 Campeonato de Fute-
boI de Salão de Veteranos, rea
lizado pela C.M . E ., teve por
objetivo maior, o de confrater
nizar, através do esporte sadio;
os admiradores e atletas de fu
tebol de salão, já de alguma
idade, além de propiciar lazer
e saúde.as O 1.0 CFSV teve início no

dia 28 de novembro de 1978 e

encerrou-se no dia 15 de feve
reiro de 1979, data em que se

realizou a última partida "da
melhor de três", entre o Cam

peão do 1.0 Turno, BBC e o

Campeão do 2.° Turno, AABB.
No 1.0 jogo, BBC 4 '_ AABB 1
e no segundo que foi a finalís
sima, AABB 5, BBC 3, sagran
do-se campeã a equipe da As

sociação
-

Atlética Banco do
Brasil (AABB) e vice, Bonitos
Bacanas e Camaradas (BBC).

O Colégio Estadual Santa
Cruz distribuiu esta semana

aos alunos de 1.0 grau daquele
estabelecimento, 5'.800 livros
através do Banco do Livro,

(

criado este ano pelo Diretor
Eloi Bona. O material didático

gratuito doado foi das matérias:
Matemática, História, Geogra
fia, Linguagem nacional e ciên
CIaS.

quinta-feira na residência do

Sr. Inocente Tokarski, a Co-

I
.missào de Organização da So
ciedade Agrícola Três de Maio

(Poloneza), para tratar de as"

suntos referentes à eleição de
sua nova Diretoria. Surge como

candidato provável, o nome de
Clemente Dambroski,' para a

presidência.
xxx

Para comemorar os i28
anos de, fundação da cidade de
Joinville, a Prefeitura daquela
cidade está convidando a todos

para' assistirem e participarem
de sua programação festiva.
Para amanhã a pedida é a rega
ta internacional "Cidade de
Joinville" e a prova motocíclís
tica "Cidade de Joinville" .

xxx

O Campeonato Mirim' de
Canoinhas teve seu final no úl
timo domingo no Ditão e apon
tou a equipe do Mobral como

campeã ao derrotar 'à Rigesa
por 5 a 1. Zico e Sandro do Mo
bral foram, os garotos que se

destacaram como melhores JO'
gadores do certame,

xxx

Prestigiando o' Industrial

domingo em Marcílio Dias, o

Prefeito Therézio, o industrial
Luiz F. Freitas, o gerente do
Banco do Brasil Renê M

Bauer, o gerente da Rádio San
ta Catarina, Glauco, Bueno e os

desportistas veteranos Walmor
e Grimaldo Furtado

xxx

Desfrutando do excelente
atendimento do novo 'Planalto
Hotel, transitou esta semana

por nossa cidade, o Gerente de
Vendas da Região Sul da Gene
ral Motors do Brasil, o 81' .

Paulo Horst.

Na foto, 3. equipe campeã, Associação Atlética Banco do Bra
s il, Em pé, da esquerda para a direita, Edir, Scheuer e Jen

zura; agachados, Paulo, Gilson e Osni e os mascotes
,

Cláudio e Roderjan.

No primeiro Turno 'foram
realizadas 17 partidas e foram
marcãdos 130 gols, sendo arti·

lheiro, o atleta Edir Kammradt
com 15 tentos, defendendo as

cores da AABB;

No segundo turno, foram
realizadas 27 partidas e marca

dos 178 gols, e novamente Edir
Kammradt da AABB aparece
como artilheiro COm 17 gols.

\

xxx

As Organizações Hirt de
Rio Negro, em breve instalarão
em Canoinhas uma filial. As

loj as Hirt dedicam-se ao co ..

mércio de móveis e 'eletrodo
mésticos, oferecendo à clientela
o serviço de Crediário Próprio,
Será gerente desta filial, o Sr.
Hilário Hirt.

I

A classificação final ficou
sendo a seguinte - Campeão,
AABB, vice, BBC, 3.° colocado.
Plásticos Santa Cruz e 4.° lugar,
Hospital Santa Cruz.

A Comissão Municipal de

Esportes já preparou o regula
mento do que será o ,2.° Cam

peonato, e o seu início depende
tão somente da liberação do Gi
násio de Esportes que está em

reparos. Sabe-se com antece

dência que este segundo encon

tro dos veteranos repetirá o su

cesso do primeiro.

xxx

Agro Florestal, Olsen, co

municando que está agora fun
cíonando em novas instalações.
Anexo à Wiegando Olsen SIA,
Rua da Estação S/�; Caixa Pos

tal, 186, telefones _ 22�0802 e

22-0383, Canoinhas.: SC .

xxx

Esteve reunida na noite de

8.0 T'O R N E ! O p' E 5 C ADE
A equipe vice-campeã) Bacanas Bonitos e Camaradas. Em

pé da esquerda para a direita, Adilson, Simões e Vicente
Dambroski, Agachados, Guido, Kalempa e Nabir.CRITÉRIO

I
CLASSIFICAÇÃODE,.._"

I
_"

I

Nenhuma equipe poderá
receber 02 prêmios automatica

mente, a não ser o prêmio indi

vidual, cabendo ao segundo co

locado.
O 1.0 prêmio, será' conferi

do à equipe que tiver mais peso
no total de peixes apanhados; o

2.° prêmio, será o individual e

so em peixes e 5.° e último prê
mio será o de consolação aos

últimos colocados.

Para os primeiro e segundo
colocados no Torneio de Nata

ção, serão conferidos dois tro

féus.

receberá o pescador que captu
rar o exemplar de' maior peso
(este não será computado com

os demais na pesagem.); 3.° prê
mio) receberá a equipe que ti
ver maior número de peixes,
não importando tamanho ou pe
so; 4 ° prêmio, será outorgado ;\
equipe que tiver o 2.° maior pe- Para o Torneio de Pesca, a

equipe que obtiver o primeirc
'lugar receberá 3 colchões de es

puma para acampamento e um

troféu denominado "Rubens
Ribeiro' da Silva". Ao segundo
classificado, está destinada uma

bela Taça e uma faca, comp_re
enderido-se o prêmio individual

para o peixe de maior peso., A
equipe em '3.° lugar recebera 3

aparelhos de liquinho para

'acampamento. A quarta elas-

sífícada caberá o prêmio de 3

caixas para equipamentos de

pesca e ao quinto lugar COlTIo

prêmio de: consolação, a' equi
pe receberá 3 garrafas de exce

lente marca de aguardente de

cana.

t CON \7 I' T E - M ISS A

de Falecimento
.

Convidamos os familiares e os amigos para parti-
cíparem da Missa do 6.0 ano de falecimento de

JAUOB BERNARDO ,FUel JUN10R
às 19 horas do dia 10 de março, mi Igreja Matriz Cristo Rei.

Pela participação solidária, a família antecipa agradeci
mentos,

o capitão Simões do B.B.C. recebendo o troféu de vice- eam
peão das mãos do veterano desportista Agenor Côrte.

tU;

V A R LUX5 I_.'
•

(Essel ..Pat;is)longe e perto,
,

O TICA CONFIANÇA
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divisões
•

progressivoaumentopara sem -

Praça Lauro Müller. 522 ., Canoinhas - se
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