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UNIAGRO
desenvolv·m

No dia 31 de março de 1979, I

era inaugurada em Canoinhas,
uma empresa criada e formada
por grandes produtores agrico
las da Colônia Japonesa de
Santa Catarina em número de
onze: Roberto K. Shimoguiri,
Dr. Sentaro Nagano, Jairo Y.
Nagano, Nagano Kanzi, Kazuo
mi Inushi, Akio Takahashi,
Kinga Fujoka, Akira Wakuda,
Tsuyoshi Inoue, Mitsuomi Inus
hi é Chuiti Koyama. Trata-se
da UNIÃO AGRíCOLA CA
NOINHAS LTDA. que leva a

sigla que já é conhecida por
todos, UNIAGRO. Situa-se nos

limites do perímetro urbano da
cidade às margens da. BR-280,
saída para Mafra e possui uma
área construída de 3 mil me

tros quadrados, além do escri
tório com dois pavimentos, no

qual encontra-se a balança pa
ra pesagem dos produtos de en

trada e saída.

A firma não tem um, presi-

Assinatura Anual Cr$ 250,00 - N_'O Avulso Cr$ 6,OU

esa para o

nalto Norte
dente constituído e sim apenas
Diretores Executivos, que são:
Chuiti Koyama, Roberto K.

Shimoguiri e o. Dr. Sentaro Na

gano e mais um Diretor Repre
sentativo que é o Sr. Nagano .

Kanzi.

INAUGURAÇÃO
A UNIAGRO no dia 31 de

março, dia da inauguração ofi
cial, ofereceu uma churrascada
a aproximadamente 250 convi
dados, que constituiram-se em

Prefeitos da Região e Planalto
Norte, autoridades civís e mi
litares, Gerentes de estabeleci
mentos Bancários, empresários,
Presidentes de Cooperativas,
Engenheiros Agrônomos, repre
sentantes do Comércio em Ge
ral, administradores, públicos.
grandes e pequenos agriculte
res, amigos e familiares/dos as

sociados.

(continua na última página)

•

•

CANOINHAS - Em sole
nidade que será presidida pelo
Gerente Geral da Caixa Econô-
-mica Federal de Santa Catari

na, Luiz Carlos de Aragão, se-
. rá inaugurada no' dia p2 de.

maio próximo as novas instala

ções da Agência, de Canoir.has .

o Prédio da nova Caixa,
tem. 922 m2 com três pavimen
tos - o térreo consta da área de
atendimento ao público, o se

gundo com ampla sala de reu

niôes e o terceiro com caracte
rísticas idênticas ao térreo, que
segundo o Gerente, Sr. Russel
de Farias, foi instalada para ::t

Osvaldo de Oliveira, um, dos

pontos mais privilegiados de
Canoinhas.

confeccionados em mármore:
colunas e vigas em concreto a

vista e o revestimento de pare-
. de e piso em carpet funcional,
esquadrias em alumínio e vi
trôs em 'vidro fumê. Situa-se
no centro da cidade, na Rua
Paula Pereira, esquina com F'e
Jipe Schmidt e defronte à praça

futura expansão da Agência, e

consequentemente do quadro
de funcionários.

Da solenidade e coquetel
uue tem i.nício marcado para as

�í' horas, tornarão parte os Pre
:feitos da Região, autoridades
civis, militares e eclesiásticas.

Construída em modernas
linhas, de uma arquitetura das
mais avançadas, a nova AgÊ'n:
cia da Caixa Econômica Fede
.ral, tem DS escadarias f' 1"so

, . 0- JAGUNÇO , ,

'CANOINHAS - Explen
doroso sucesso alcançou o lan
camento do livro "O Jagunço"
de autoria do escritor canoi

nhense, Fernando Osvaldo de

Oliveira, editado pela Fundação
Catarinense de Cultura, na noi-

-

te de sexta-feira no Clube Ca
noinhense .

Centenas de pessoas com

pareceram para o coquetel e au

tógrafos no que foi o. lança
mento em primeira mão do Ii
vro . "O Jagunço", que conta

episódíos reais ocorridos nesta

região em época não muito dis
tante. Dada a jmportância do
tema nele abordado e por ser

um assunto de suma importân
cia para a Cultura Catarinense,
foi grande a procura do livro,
que, teve sua lotação esgotada
naquela noite.

AS PRESENÇAS
O Prefeito de Canoinhas

que presidiu o ato, constituiu �
mesa principal (foto) que fOI

composta do Presidente do
DAS'P 'Osvaldo Vitorino de Oli-

,

veira, filho do escritor; o Pre
feito de' Três Barras, Odilon
Pazda; o. Presidente do Conse-

lho Estadual de Cultura, Otávio
Costa Jamundá; o Presidente
da Cântara Municipal de Ca
noinhas, Paulo Eduardo! Rocha
Faria; o Comandante do 3.° Ba
talhão de Polícia Militar, CeI.
Dinoh Antonio Côrte; ao centro
em pé, o médico e escritor Fer
nando Osvaldo de Oliveira: a

mãe de Fernando, Maria Con
suelo Costa Oliveira; o juiz da
1 a Vara, Loacyr Muniz Rtbas)
o Promotor da 1.a Vara, Carlos

EM SUCESSON O I E DE
Roberto Guerlach de Oliveira;
o juiz da 2.a Vara, Orli Ataíde
Rodrigues; o Promotor da 2.a
Vara, Odil José Costa, o Desem
bargador Napoleão Xavier do
Amarante e o Membro do Con
selho lVIunicipal de Cultura,
Fernando Luiz Tokarski. (mais
detalhes em Destaques)

praticou medicina em Canoi
nhas, tendo exercido a chefia do
Centro de Saúde Local com in
tervalo de um ano 'quando cur

sou a Faculdade de Higiene de
São Paulo.

Em 1950, foi eleito Depu
tado Estadual até 1954. Foi Di-

"

retor do Departamento 'Esta":
dual de Saúde Pública. Foi

também, Secretário da Saúde
no Governo' de Celso Ramos,
tendo iniciado e inaugurado o

Hospital Celso Ramos. Ex-Di
retor da Fundação Médico Hos

pitalar de Santa Catarina, Pre
sidente da Associação Catari
nense de Saúde Pública) Presi
dente da Legião Brasileira de

Assistência, e Professor do
Centro Bio-Médico da Universi-
-dade Federal de Santa Catari-

Oliveira,' nasceu em 18 de maio
de 1916 em Três Barras, í'ilho
de Osvaldo de Oliveira e Mar ia
Consuelo Costa de Oliveira.
Cursou as primeiras letras na

Escola Polonesa em Três Bar
ras, fez preparatórios no Colé
gio Regente Feijó em, Ponta
Grossa e Internato do Ginásio
Paranaense . Colou Grau em

Medicina pela Faculdade de
Medicina do Paraná em dezem
bro de 1938. De 1939 até 1950

�I

o ESCRITOR

O Dr.' Fernando Osvaldo de

La.

CORREIO Não CIRCULARÁ
Devido aos feriados dos

dias 1.0 c n� de maio (feriado
Municipal), � Correio do Norte
não circulará na próxima sema-

I • �
•

.na,
,.
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.Íuizo Diretto da

ditai· de
Comarca de Canoinhas

Falência
de

O DOUTOR ORLI DE ATAíDE.RODRI

GUES, JUIZ DE DIREITO DA 2.a VARA

CíVEL DA COMARCA DE CANOI

NHAS, ESTADO DE SANTA CATARI

NA, NA FORMA DA LEI, ETC.

ORN)E·X S.A. - ORGANIZAÇÃO NA
CIONAL DE IMPORTAÇÃO E EXPORTA··
çÃO, com sede à rua Conde do Pinhal, 80, na

cidade de São Paulo, por intermédio de advoga
do bastante credenciado,', ingressou no Juízo
desta Comarca, em 04 de' julho de 1978, com pe
dido de citação da firma COMERCIAL MIRA
DOURO LTDA., 'estabelecida à rua Major Viei- .

ra, 511, nesta cidade, para que a mesma efetuas
se o pagamento da quantia de Cr$ 86.537,02
(Oitenta e seis mil, quinhentos e trinta e sete
cruzeiros e dois centavos), representando crédi
to da Requerente originados em títulos de res

ponsabilidade da Requerida, vencidos, protesta
dos e não pagos. O prazo para pagamento da
dívida ajuizada era de 24 horas após a efetiva
ção de citação, sob pena de decretação de Falên
cia, conforme autorizam os artigos 1.0 e 11 do
D.L. 7.661/45, c/c. com a Lei 6.458/77. O Man
dato de Citação foi entregue ao sr. Oficial de
Justiça - Alcebíades Gomes do Valle ,em ...

12/07/78, recibo de 'fls. 18' v., sendo cumprido
somente em 06/09/78 como se vê pela rasurada
e comprometedora certidão de fls. 25v., ocasio
nando uma demora de· mais de 50 DIAS, para

. cumprimento da determinação judicial, repre
: sentando um verdadeiro descaso ao subscritor'
do ato a ser cumprido. Tal desídia funcional.

. compromete seriamente a dignidade da Justiça.
O desleixo do Meirinho, ensejou oportunidade
da Requerida tentar burlar a ação da Justiça,
efetuando passes bancários em favor da Reque
rente, em 29/08/78, pelos comprovantes autua
dos à fls. 32 dos autos, portanto, antes de ser
estabelecida- a relação processual. Em 31/08/78;
a Requerida, antes da citação, compareceu em

Juízo, através de advogados constituídos, apre
sentando Defesa e juntando comprovantes de
pagamento dos valores pretendidos .pela Reque
rente. Em 02/10/78, foi acolhida nova petição
da Requerida, através da qual, a mesma pede
reconsideração de despacho -exarado à fls. ,33, \

em que se diz que a contestação somente pode
ria ser recebida depois de feito o depósito elisi
vo. Peticionando à fls.' 36 usque 38, a Reque
rente, pede a liberação da importância de Cr$
57.094,00 (cinquenta e sete mil e noventa e

quatro cruzeiros) que a requerida remeteu a
seu favor, por "considerar referida quantia. co
mo pagamento das duplicatas discriminadas na
inicial e respectivos juros de mora" (sic - fls.
38), pedindo arbitramento de honorários pro-.
fissionais, concluindo o petitório com o reque
rimento de' que seja julgado procedente o pedi
do de Falência, com ressalva do depósito do nu

merário efetuado em mãos da própria credora,
mas com a condenação da Requerida ao paga
mento das custas, honorários de Advogado e de
mais cominações de Lei. Elaborada a conta e

cálculo, fls. 40 e verso, num total de Cr$ '

...

15.265,55 (quinze mil, duzentos e sessenta e

.cínco cruzeiros e cinquenta e cinco centavos),
a Requerida foi citada constando do Mandado,
e despacho, verbis "Arbitro 0's' honorários
advocatícios devidos à autora, em 15%'
(quinze por cento), sobre o valor da ação.
Intime-se a devedora a depositar dita im
portância, bem como as custas

.

do preces
so no prazo de cinco (05) dias, sob pena

, de decretar-lhe a falência. Em 07/10/78. (as)
Loacyr Muniz Ribas - Juiz de Direito". Em 19
de fevereiro de 1979, a Requerida foi citada na

pessoa de' seu representante legal e daquela da
ta até hoje não cumpriu o que lhe foi determi
nado, tornando-se revel. Extemporâneamente a

Requerida foi intimada a apresentar em Juízo,
relação de seus credores, sob pena de prisão, o

que fez, fls. 49 e 51, constatando-se que a dívida'
. confessada atinge o montante de Cr$ ., .

2.092.870,62. A fls. 52, conclusão com data de
21/03/79, para despacho que está sendo exará
do fora do prazo previsto no artigo 189, I, do
Código de Processo Civil, diante do excepcio
nal acúmulo de serviços' que encontrei após h

redistribuição dos processos existentes nes

ta 'Comarca, depois de instalada a Segun-

- SC

da Vara que está sob meu encargo desde
o dia OH do corrente. Feito o relatório,
d.ecido. Objetiva a Suplicante, o recebi ..
mento de créditos Junto .à Suplicada, ou a

declaratória de falência da mesma. O crédito
reclamado na inicial não foi impugnado como

também não foi efetuado em Juízo o depósito
da quantia correspondente, para oportunizar
oferecimento de resposta, no prazo legal. Após
a citação feita em 19/02/79, com adventência le
gal, a Requerida silenciou. A 'dívida confessada
pela Requerida para com diversos credores,
atinge a soma de Cr$ 2'.092.870,62, contra um

capital registrado de apenas Cr$ 100.000,00, co
Ino se vê pelo documento de fls. 36, autos n.? 11,
de pedido de Falência apensado em que é re

querente Representações Santos Ltda. A reque
rida é falida, nos precisos termos do art. 1.0 da
Lei Falitária. O comportamento adotado pela
Requerida, em efetuar passe� bancários diretos,
após o ajuizamento da ação (art. 263 do CPC),
sabendo que os títulos de crédito emitidos pela
Requerente, estavam em bancos conforme com

provantes que a própria devedora juntou à fls.
32, nos autos e, antes de ser formalmente cita
do, também caracterizada situação de falência,
porque o depósito deveria ter sido feito em JUl-
"zo, no prazo previsto no art. 11, § 1.0 do D·. L.
7.661,/45. Diante do exposto, JULGO PROCE
DENTE a inicial para decretar, como decretado
tenho,

.

a falência da firma COMERCIAL MI
RADOURO LTDA., com s.ede nesta cidade à
rua Major Vieira, 511, que tem. como represen
tante legal o' Sr. JOÃO DELGADO FLORÊN
CIO, português, casado, comercíante, residente
e domiciliado a rua Major Vieira, n.? 574, nes
ta cidade. São ainda componentes da Socieda
de Izaura Machado de Limá e Maria de Lour-,

des Sachweh que se supõe serem residentes
também nesta cidade. A falência declarada ho
je, dia trinta (30) de março de 1979, às nove

(9) horas. Fixo o termo legal da falência no dia
29 de janeiro de 1979, ou seja, retroagido Çl ses
senta (60) dias da presente decisão (art. 14, in
ciso III, da. Lei Falencial), porque naquela data,
a firma suso mencionada j á se encontrava em.

estado de insolvência. Deixo de nomear desde
\

}fOgo, o SíNDICO; por não constar dos autos, re
lação idônea de credores. Intime-se pessoal..'
mente ,por Mandado,. o representante legal'da
Falida, para apresentar em Cartório, no prazo
de duas (2) horas, contadas da intimação, a re

lação discriminativa de seus credores, com' no
me completo e endereço, .sob pena de prisão de
até trinta (30) dias (art. 60 § 1.0 da Lei Falitú ..

ria). Marco aos credores, o prazo de vinte (20)
dias para apresentarem as declarações e do
cumentos justificativos de seus créditos. O. se
nhor Escrivão Judicial, providenciará no prazo
legal; as medidas recomendadas pelos artigos 15
e 16 do D.L. 7.661/45. Nos termos do artigo
438, inciso III, letra "b", da Resolução n.? 1/75
c/c.' o art. 193 do Código de Processo Civil, re
solvo averiguar o comportamento do Sr. Ofi-
cial de Justiça Alcebíades Gomes do Valle, COD1

relação a demora de dar cumprimento ao Man
dado de Citação de fls. 25, concedendo-lhe o pra
zo de quinze (15) dias, para apresentar defesa

por escrito, em processo administrativo; digo,
apresentar defesa por escrito ao signatário. des
ta. decisão, que tem o dever de "prevenir üU re

primir qualquer ato contrário à dignidade. da
Justiça" art. 125 inciso III, CPC). Cíentifique-.
se. o Dr.' Promotor Público e intime-se as reque
rentes nos processos apensados sob número 10

(Aliram S/A. - Produtos Alimentícios); 11'

(Representações Santos Ltda.); 13 (Ricardo
Quessada & Cia . Ltda.); 14 (Usina Itaiquara de

Açúcar e Álcool S/A.); 15 (Vulcouro S/A..-:-In
dústria e Comércio) e 16 (Companhia, Industrial
de' Conservas Alimentícias "Cica", através

.

de
seus procuradores Judiciais, na forma prevista
pelo art. 237, incisos I e H, da Lei Processual Ci-

.

vil. Desapense-se os autos n.? 12 em que é Re-,
querente a firma BERADELU - Rrepresenta
ções Comerciais Ltda., que deverão retornar

conclusos. Custas a final. Publiqu,e-se, regis
trese e intime-se. Canoinhas, 30 de março de
1979. (as) Orli de Ataíde Rodrigues - Juiz de

Direito da 2.a Vara. Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão, o subscrevi.

OELI DE ATAíDE RODRIGUES

Juiz de Direito da 2.a Vara
2x

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas

EDfTAL DE ARREM�TAÇÃO

se•

(Extrato - Art. 687 do CPC)

1.a Praça: Dia 29 de maio de 1979, às 10:00 horas

2.a Praça: Dia 11 de junho de 1979, às 10:00 horas

Local: Edifício do Forum .Desembargador Rubem Moritz da

Costa, sito à Rua Vidal Ramos, .S/n.
Processo : Execução n.? 230

Exequente:' BESC F1NANCEIRA S/A. CRÉDITO, FINANCIA-
MENTO E INVESTIMENTOS

.

Executado: CLEMENTINO ESTANISLAU_PIECZARKA .

BENS: Um terreno Urbano, sem benfeitorias, medindo 2.594
. m2 (dois mil, quinhentos e noventa. e qu�t:o, metros

quadrados), parte .do Lote n.? 176, situado no Campo D Ag,,:a v=:
de, registrado sob o n.? 39457, livro 3-AM. n-. 2H9, do Cartório de

Registro de Imóveis desta Comarca, avaliado em Cr$ 20.000,00
(vinte mil cruzeiros) .

.

O pagamento far-se-á a vista ou em três (03� d�a� sob caução, ;me
diante fiador idôneo. Não consta dos autos InCIdIr sobre, refendas
bens ônus pendentes de julgamentos.
Dado e passado nesta cidade d� Canoin�as, Est�do de Santa Cata
rina, aos vinte (20) dias do mes de abnl de mIl,. r:ovecentos e s�
tenta e nove (1979). Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES

Juiz de Direito da 2.a Vara

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas - S C

EDITAL DE ARREf\llATAçAo
(Extrato art. 687 do CPC)

O Doutor Orfi de Ataíde Rodrigues, Juiz de Direito da 2. a

Vara Cível da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da Lei, etc.

·l.a PRAÇA : .Dia 15 de maio de 1979, às 14:30 horas

2.a PRAÇA : Dia 05 de junho de 1979, às 14:30 horas

Edifício 'do Fórum Desembargador Rubem Moritz '

da Costa sito à Rua Vidal Ramos, s/n - Canoinhas,
. '

- Santa Catarina.

PROCESSO Execução Hipotecária, n.? 48

�XEQUENTE: BANCO SUL BRASILEIRO S/A.

EXECUTADO: ABRAHÃO MUSSI S/A. - INDÚSTRIA' E CO
MÉRCIO - OLDEMAR MUSSI, MARIO MUSSl

LOCAL

,e �/tms.·

BENS "1 ) Um terreno rural com a área de 722 .370 m2
(setecentos e vinte e dois mil e trezentos e seten

ta metros quadrados), situado no lugar denominado Serra do L'L�7
cindo ou Bonitinho, no município de Major Vieira (SC), transcrí
to no Registro de Irnóveis desta cidade, .sob n.? 37.395, à �ls. 21 do
Livro 3-A-L, avaliado em Cr$ 267.251,00 (duzentos e sessenta e

sete mil, duzentos. e cinquenta e um cruzeiros).
.

2) Um terreno rural, COUl benfeitorias, com a área �e 1.035.931,22
m2 (um milhão, trinta e cinco mil, novecentos e tnnta e um me

tros e vinte e dois decímetros quadrados); situado no lugar deno
minado Rio d'Areia de Cima, município de Major Vieira (SC),
transcrito no Registro de Imóveis desta cidade, sob n.? 37.584, fls.
70 do Livro. n.? 3-A-L, avaliado em Cr$ 528.309,00 (quinhentos e

vinte e oito mil e trezentos e nove cruzeiros) .

3) Um terreno rural com a área de 1'.599.347 (um (milhão, qui
nhentos e noventa e nove mil e trezentos e quarenta e sete metros
quadrados), situado no lugar .denominado Tamanduá, no municí
pio de Major Vieira (Se), transcrito no Registro de Imóveis desta
Comarca sob n.? 37.649, à fls. 90 do Livro 3-A-L, avaliado em Cr$
591.741,00 (quinhentos e .noventa e um mil, setecentos e quarenta
e um cruzeiros) .

.

4) Um terreno rural, com a área de 505.769 m2 (quinhentos e cin
CQ mil e setecentos e sessenta e nove unetros quadrados), no muni
cípio de Major Vieira (SC) formado por duas frações contíguas,
uma co.!}) a área de 96.800 m2, sita no lugar denominado'Campina
do Cedro, e, a outra com a área de 408.969 m2, sita no lugar deno
minado Rio D'Areia, transcrito no Registro de Imóveis desta cida
de, sob n.? 42.053, à fls. 105 do. Livro 3-A-P, avaliado em Crf
232.622,00 (duzentos e trinta e dois mil e seiscentos e vinte e dois
cruzeiros) .

,

.

Total da avaliação .. .. .. ..'.. .. .. Cr$ L 61�. 923,00
o pagamento far-se-á a vista ou em três (03) dias sob caução, me
diante fiador idôneo.

Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Cata-'
rina, aos 'vinte (20) dias do mês de abril de mil, novecentos e se
tenta e nove (1979). Eu' Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

I

Dr. ORLI DE ATAtDE RODRIGUES.

Juiz de Direito da 2.a Vara.
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CORREIO DO NORTE

Aniversarianfes
28, de abril de 1979

da 'Semana
ANIVERSAR:AM-SE gusto filho do sr, Carlos Nu

nes Pires.

DIA 01: a sra. Lurdes esp
do sr. Alvacír Fedalto; as

srtaS. Maríse Marta RudoU e

Marilisa Fu ck

'DIA 02: a sra Izolde esp.
do sr Alvino Frantz; o jovem
Itamar Frederico Ko epp.

DI A 03:. a sra. Ana' Zélia
esposa do sr. João B Ruthes;
'os srs Antonio Groskopí e

Félix da Costa Gomes; os [o
vens Lniz Rogério Michel,
Valdecir Elvís Novak e Gio
vani Dirschnabel.

ny esp do sr. Rudolfo Steir
lein; os srs Ubaldo R, da

Silvar e Osvaldo Cídral; o jo
vem Pedro Schulka,

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos.

Atencão
.,

VENDE-SE UM PONTO

COMERCIAL - RUA PAVLA,
PEREIRA, 592.

'

TRATAR COM O PRO

PRIETÁRIO EM HORÁRIO
COMERCIAL OU PELO FONE
22-0457.

HOJE:
.

as sras Lurdes esp
do sr, MIguel Tokarskí e Ye
da Lúcia' esp.

-

do sr. Acacio
Pereira; o sr. Paulo Neubur
ger; a srta. Elfi Loefler.. os

jovens Lauro Prust e Osvaldo
Partala.

AMANHA::a "sra. Julía Bar
celos; os srs. Darcy,Wiese e

Leopoldo Pereira residente
em Bela Vista .do Toldo

DIA 30: l a sra. Clara esp.
do sr. Osvaldo Silveira res.
em Curitiba; 'o sr. Ernesto
Noernberg; o jovem César
Rossímodel residente 'em Cu
rítíba; o :menino.Carlos Au-

Crediário Próprio e entrega na hora

Os melhores preços e condições da região

copas

fogões
iuf'ini

lar
,

'

I

conjuntos
fórmicas

a
,

gas e

E. na compra de seu dormitório leve 'de brinde

um despertador;

\
------------------------------------,------,----------.

AGENDA DI CIDADE
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FAR�ÁCIA DE PLANTA0: De' Sábado (28) a sexta-feira (04-05)
Allage - Rua' Vidal Ramos, 684 -

Fone: 22-06,14:

MÉDICOS DE ,PLANTÃO: Sábado - Antonio Vasco M. 'I'elles
Fone: 22-0033

Domingo: Antonio Merhy Seleme
Fone: 22-0033

RÁDIO PATRULHA: Fone: 190

11RONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTA,ÇÃO RODOVIÁRIA: Fone: 22-0179
I'LANTÃO CELESC: Fone: 22-0490

, I

TELEFONEMAS INTERURBANOS: Aos sábados ,e domingos -

Posto no Planalte Hotel.
RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das ()8:00 às 12:00 horas.

e das 14:00 às 18:6{) 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 -' Estacionamento, Sala de Conven

ções, Bar, Farmácia, Barbearia e 'Lavanderia
Rua Felipe Schmidt, 550 - Fones (0477)'
22-0433 e 22-0477.

SCHOLZE: Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante
anexo - Rua Vidal Ramos, n.? 797 - Fone: 22-0036 .

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

J

-:- RESTAURANTE A ,LA 'CAlRTE -:-
CLUBE CANOINHENSE: Rua Major' Vieira, 345 - Fone: 22-0761

De segunda à sábado, serviço completo à .

LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET. - Funciona das
11 :00 às 14:00 horas, e das 16:30 às 22:00
horas.

LANCHERlA S.B.O.: A mais moderna e melhor equipada da cidade.
Especialidades: Pizzas e refeições rápidas .."
Praça Lauro Müller - Prédio Sociedade B.

Operária ,

'

,

DIA, 04. as sras. Olga esp.
do sr. Pedro Tokarski e Le-

e uma

,- de um conjunto estofado, uma mesa de centro;

de outros artigos para seu

- de um televisor, uma antena com instalação;

-:- C H U R R A S C A R I A S -:-
,

PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 - Fone 22-0236 - Funciona das
OH :30 às 23 :00 horas.' '_ Lanches - Refeições - Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

CANECÃO: Rua Caetano Costa (saída p/Mafra) - Excelente aperi
'tivo :.. churrasco à moda gaúcha - espeto corrido e pra
to comercial,

PAMPAS: Final da Rua Caetano Gosta (saída pi Mafra) - o verda
deiro churrasco dos pampas - encomenda para festas -

espeto corrido e prato comercial.

-:- PROMOÇÕES BAILES E DISCOTHEQUES

t
"
j;;

I�
-:- i"

•

omerCI3

/,

- de um jogC) de cczinha, um jogo colorex,

HOJE - 20 horas - Ginásio de Esportes - Concurso Rainha dos III '

Jogos Estudantis.
HOJE � 22,30' horas - S.RO. - Baile TiroAlvo - Bandinha Verde Vale

\

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

'DIA �.'o DE MAIO - 20 horas - Sarau - S.B.O. - 4.a Redenção

-:- REPORTAGENS FOTOGRAFICAS -:
FOTO EGON: Rua Paula Pereira, 854

FOTO STUDIO ALVORADA: Rua Felipe Schmidt (em frente a
, Livraria Zaguini).

FOTO JOÃO: Rua Vidal Ramos, 524 - Fone 22-0392
F'OTO RUBENS: Rua Vidal Ramos (anexo à S.B.O.)

Dormitórios

estofados

"

refrigeradores
bicicletas

vi§it�êl

e compro�te ,nossos preços-

HOJE às 12 horas _ FEIJOADA do Amauri - no Casarão em fren

te à Livraria Zaguini.

estantes

lenha -

dade

televisores

rádios

Rua Vaetano Vostu, 495 - ,Fone 22-0555

PRODUTOS BRAHMA

,

MERCANTIL INDUSTRIAL DE BEBIDAS CATARINENSE LTDA.
'Rua Felipe Schmidt, 177 -, Fones 22-0428 - 22-0671

toca-fitas
,

,

\

Faça-nos uma

_e_
e

�-
,-

.

�I Casa de Umbanda e Perfumaria;q
!!I
...

�

Artigos de' umbanda, charutaria e' perfumaria.
,

.

�
E· .

�.
",

, I '

�!!" , .." , .;" .." ,n !! �:! I' ' , .. ! ,.
," .. , .. ! ' • '!!! I ' BP " , ' , PI '.II ., .," , , , , , " l,l • ," ., , 'I =.1, !li ' I 'li '!pU ai V,W',II.! [1 til ' II:.

-'_e,_
e

Rua Paula .Pereira, nQ 546

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

NDERCB R
Comércio de Automóveis llda.

Vende automóveis FIAT "O" Km - Luxo, GL' e ST�
COlVíPRA - VENDE - TROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES

,

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

'

..

1 VOLKS 1.300 .. .. .. '.. .. .. .. .
"

.. �. .. .. .. .. ..

1 KARMAN GUIA TC BRANCO .. .. .. .. .. .. .. .. ..

l' VOLKS 1,500 AMARELO .. \.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 BRASILIA BRANCA .. .. .. .. .. .: ., .. .. .. ..

I 1 VOLKS 1.500 LA,RANJA .

I 1 VOLKS 1.300-L AMARELO .. .. .. .. .. .. . .

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 255

FONES: 22-0517 E 22-0610

1972
1970
1972
1974

197 fI
1971
-975

.

I
���------------------------------._-----.-�------
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Encarregado da Área da Super
visão Global - ENSUG

Art. 2.° A COMUN consti
tui-se como órgão autônomo df
natureza comunitária munici
paI, vinculada, exclusivamente,
à Prefeitura, não sendo, os seus

cargos remunerados pelo MO
BRAL.

Art. 3.° - A Prefeitura ce

derá, na medida do possível,
além dos recursos humanos os

de natureza financeira e mate
r ial-,

Art. 4.° _ Em caso de se

tornarem vagos ou! ocorrer a

substituição de algum membro
da COMUN, caberá ao Prefeito
aprovar a indicação do respec ..

·tivo substituto.
Art .. 5.° _. A COMUN terá

como atividades básicas o pla-
· nejamento, à. coordenação, a

execução, o controle e a avalia
ção dos programas do MO
BRAL.

Art. 6.° _ As atribuicõcs
específicas de cada melnbrO' da
COMUN _ estão definidas no
documento básico do MOBRAL.

Art. 7.° _ A COMUN re

ceberá assistência técnica per
manente do MOBRAL, através
da Coordenação Estadual! Ter
ritorial e do Subsistema da Su
pervisão Global _ SUSUG.

Art. 8.° - Ficam os cargos
·

da COMUN ocupados por vo
luntários das forças representa-

·
tivas da comunidade e por ele ..

mentos da Prefeitura, neste ato
designados:

PRESIDENTE: Juventino
Santos Sobrinho, casado, fun
ção: Cambista da TELESC .

-

CPF 019.425.149/201•
SECRETARIA EXECUTI-

Pre
DEÇRETO N.o 16/79

De 17/04/1979
Cria a Comissão Municipal

- COMUN - de Canoinhas
responsável pelo programa de
Alfabetização Funcional e ou

tros, em convênio com a Fun
dação Movimento .Brasileiro de

. Alfabetização - MOBRAL e dá
outras providências.

O Prefeito Municipal no

uso de suas atribuições l-egais,
decreta:

Art. 1.0 - Fica constituída
8 COMISSÃO MUNICIPAL --,

COMUN - de Canoinhas, res

ponsável pela execução do Pro
grama de Alfabetização Fun
cional e outros Programas/ Pro
jetos em convênio com o MO··
BRAL, objetivando a Err'adica
ção do Analfabetismo e Educa
ção Continuada de Adolescen
tes .e adultos, em âmbito muni
cipal .

§ Único - A Comissão
.

.a

que alude este artigo, fica estru
turada Com os seguintes cargos:
Presidente
Secretária Executiva

. Encarregado de Ação Comuni
tária _ ENPAC

Encarregado da Area de Apoio
e Informacão - ERAPE
Encarregado da .Area Cultural
-ECULT

Encarregado de Educação Sani-
tária _.

.

ENPES .

Encarregado de Esporte
EMESP
Encarregado da área Financeira
_ ERAFE

.

Encarregado da Área Pedagógi-
ca - EPEDE ..

Encarregado da Area de Profis
sionalização - EPROF

• •

u n t crp
VA: Sirlei F. dos Santos, soltei
ra, função: Professora. _ CPF
382.279.329/91

ENPAC: Lourenço de lVIa
tos Ribas, casado, Função: Ins
petor de Ensino. CPF .. ,

145.902.989/53
ERAFE: Mário Scheuer,

solteiro, função: Gerente Exe
cutivo da TELESC. - CPF .. ,

252.043.649/4
ERAPE: Antônio IVlilton

Soares Tormena, casado, .

fun
ção: Administrador -. compra
madeira. CPF 020.903.769/53

ECULT: Cristiane Sabbagh,
solteira, Encarregada Cultural
do Mobral . CPF 072.148.389/49
FNPES - Amadeu José dos
Santos, solteiro, Professor.

. CPF 382.279.329/91
EMESP : Valdir Pires do

Prado, casado, função: Indus
triário .

_ CPF 180 .�257. 909
EPEDE: João Maria Gon

çalves do Rosário, casado, fun
ção: Chapeador. CPF 055.147.389

EPROF: Cristiane Sabbagh,
solteira, Encarregada Cultural
do Mobral. CPF.072.148.389/49

ENSUG: Amadeu José dos
Santos, solteiro, Professor.
CPF 382.279.329/91.

Art. 9.° - Fica constituído
o patrimônio

/

da COMUN, atra
vés da' incorporação 'de bens,
v�lores, rendas, direitos e doa
çoes.

§ Único - Em caso de ex

tinção da COMUN, os seus bens
serão incorporados ao patrimô
nio da Prefeitura Municipal.

Art. 10.° - O presente .de
ereto entrará em vigor na data
de sua, publicação, revogadas as

disposições em contrário.

E D I
De conformidade 'com o artigo n.? 276 do

Código Tributário Municipal o Departamento de
Viação e Obras, publica mediante o presente
Edital os elementos referentes a Taxa de Me
lhoria, sobre' a pavimentação asfáltica da Rua
Duque de Caxias, entre as ruas Kurt Mendes e

Agenor Fábio Gomes.
.

a) Orçamento do Custo da Obra por Metro
Quadrado:
I) ,Escavação e remoção .. · . Cr$ 33,60
2) Brita 0,�5 por metro qua-

drado .. .. . . . . . . . . · . Cr$ 80,40
3) ·Emulsão Asfáltica .. . . . . Cr$ 49,20
4) Equipamento por Aplicação Cr$ 32,40
5) Mão de Obra .. .. Cr$ 38,40

Total . . .. . . . . · . Cr$, 234,00
b) Custo da Obra:

1) Escavação e remoção'
2) Brita .

3) Emulsão Asfáltica
4) Equipamento por

cação .

5) Mão de Obra

Total ,� .

Cr$ 60.480,00
Cr$ 144.720,00
Cr$ 88.560,00

Apli-
. Cr$ .58.320,00
Cr$ 69.120,00
�..... m

Cr$ �21. 200,00
c) Área Total da Obra 1.800,00 metros quadra

dos, aser financiada pela Prefeitura Munici
pal de Canoínhas, 360,00 metros quadrados,
correspondente a 1/5 da obra em moeda rc

presenta Cr$ 84.240,00.
d) A ser financiada pelos contribuintes 1.440;00

metros quadrados, correspondente a 4/5 da
Obra Cr$ 336.960,00.

.

.

,

1) Euladi'r Moreira e Outros
Pavimentação Asfáltica

.

Cota' 3,20
frente 20�OO + 32,00 = 96,00
(Esquina)
96,00 m2 a Cr$ 234,00 .. .. Cr$ 22.464,00

2) Alfredo Adão Wer1i3
frente 20,00 m cota 3,20
64,00 m2 a Cr$ 234,00 ..

3) HUda Banhara
frente 20,00 m cota 3,20

" Cr$ 14.976,00
J

T .L

/

anoinhas

A
.. Cr$64,-00 m2 a Cr$ 234,00

4) Waldemar Seholze
frente 20,00 m cota 3,20

.

64,00 m2 a Cr$ 234,00 .. .. Cr$

14.976,00

Canoinhas, (SC)
Data Em 17 de abril de 1979.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA
CATARINA.

O cidadão Benedito Theré
zio 'de Carvalho Netto, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal decretou
e eu sanciono a seguinte

L E I:

Artigo, 1.0 _ Fica o Chefe
do Poder Executivo autorizado
a firmar

-

convênio com o Gover
no do Estado de Santa Catarina,
através do "fundo Estadual de
Apoio Rodoviário (FEAR), ob
jetivando a construção de uma

ponte de concreto armado sobre
o Rio Canoinhas, ligando o Dis
trito de Marcílio Dias, neste
Município, com o Bairro São
Cristóvão, no vizinho Município
de Três Barras, bem como, a

construção de outra ponte de
concreto armado sobre o Rio
Canoinhas, ligando o Bairro do
Campo d'Agua Verde, neste
Município, com o Bairro São
Cristóvão, no Município de Três
Barras.

Artigo 2.° - Esta Lei en ..

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Canoinhas, 17 de abril de
1979.

Benedito Th, de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad
minístrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

14.976,00

5) Osmar Henrique, Helena Scholze
frente 40,00 m cota 3,2'0
128,00 m2 a Cr$ 234,00 . .. Cr$ 29.952,00

6) Sebastião Romeu Peres Cordeiro
frente 40,00 m cota 3,20
128,00 m2 a Cr$ 234,00 . .. Cr$ 29.952,00

7) Hu]da Ema Emilia Radke
frente 17,00 m. cota 3,20
54,40 m2. a Cr$ 234,00 .... Cr$ 12.729,6U\

8) Marlene Lia Woitexen'
frente 52,16m. + 32,00
quina) cota 3,20
84,16 m2. a Cr$ 234,00

9) Elígio Czerniak

Esquina cota 3,20
37,44 m2. a Cr$ 234,00

(Es-

Cr$ 19.693,44

LEI N.o 1.473 DE 17/04/1979
REAJUSTA O V,ENCIMENTO
DOS FUNCIONARIOS PÚBLI�
COS MUNICIPAIS, DO QUA-

DRO DO PODER
LEGISLATIVO.

o cidadão Benedito Theré
zio de Carvalho Netto, Prefeito.
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no . uso de
suas atribuiçôes, faz saber que a

Câmara d� Vereado:re� decretou

Ie eu sanciono a seguinte
L E I:

Art. 1.0 - Fica reajustado
o vencimento dos Funcionários
Públicos Municipais do Quadro'
do Poder Legislativo, em mais
quarenta por cento (40% ) , a

partir de 1.0 de abril do corren

te ano.

Art. 2. ° _ A despesa de
corrente da presente lei cor
rerá à conta da dotação especí
Iica 3.1.1.1/001 _ Pessoal Ci-'
vil, do orçamento vigente, fi
cando o Sr. Chefe do Poder
Executivo autorizado a suple
mentá-Ia, quando se fizer ne
cessário.

Artigo 3.0 - Esta Lei en
trará em vigor' na data de sua

publicação, revogadas as dispo-
sições el'n contrário. .

Canoinhas, 17 de abril de
,1979.
Benedito Th. d-� Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo na data SUpra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

.. Cr$ ·8.760,96

10) Prefeitura Municipal de Canoinhas

Esquina cota 3,20
56,00 m2 a Cr$ 234,00 .. . '. Cr$
Nelson Quandt e Lidia Quandt
ou Mavequip Máquínas Veí
culos e Equipamentos. Ltda-
frente 207,50 cota 3,20
cota 3,20
664,00 a Cr$ 234,00 ..

SOMA DAS PARCELAS

I
13.104,OU

LEI N.o 1.476 DE 17/04/1979
AUTORIZA O PODER EXE·
CUTIVO A FIRMAR CONV�M
NIO COM A PR:E1FEITURA
MUNÍCIFAL DE rrRÉS BAR ..

'

RAS, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

- MMAhlLCWii

o cidadão Benedito Theré
zio de Carvalho Netto, Prefeito
l\'Iunicipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal decretou
e eu sanciono a seguinte

L E I:

11)

Cr$ 155.376,00

A ser financiada pela Prefeitura
Municipal de Canoinhas .. .. .. Cr$
A. ser financiado pelos contri
buintes:
pavimentação asfáltica

Total , ..

,

LEI N.o '1.474 DE 17/04/1979
PRORROGA O PRAZO PARA
PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E TAXAS SOBRE SERVIÇOS..

.�

O cidadão Benedito Th.ete"
. zio de Carvalho Netto) Prefeito
IVlunicipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições) faz saber que a

Câmara Municipal decretou
e eu sanciono a seguinte

L E I:

Artigo 1.° - Fica pror-
. rogado o prazo até o dia trinta
(30) de abril do corrent.e mês,
para pagamento dos impostos
predial, territorial urbano e ta
xas sobre serviços, cobrados di
retamente pela municipalidade
e correspondente a primeira
(I.") parcela vencida em 31 de
março do corrente ano.

Artigo 2.'° - Revogam-se
as disposições em contrário, e,n
trando esta lei. em vigor na da
ta de sua publicação;

Canoinhas, 17 de abril de
1979.
Benedito Th. de Carvalho Netto'

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Artigo 1.° � Fica 0 Chefe
do Poder Execútivo autorizado
a. firmar convênio com a Prefei
tura Municipal de Três Barras,
objetivando a construção -de
duas (2) pontes de concreto ar ..

mado sobre o Rio Canoinhas,
sendo Uma ligando o Distrito de
Marcílio Dias, neste Município
com o Bairro São Cristóvão no

Município de Três Barras' e,
outra ligando o Bairro Campo
Agua Verde, neste Município,
com o Bairro São Cristóvão no

vizinho Município de Três Bar
ras, bem como, autorizado tam-.
bém, quando se fizer necessário,
a firmar convênio para em co

operação mútua realizar outros
serviços e obras de interesse'
comum entre ambas as Comu
nas,

Artigo 2.° - Revogam-se
as disposições em contrário, en
trando esta lei em vigor na da
ta de sua publicação.

Canoinhas, 17 de abril de
1979.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipalt

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Cr$ 336.960,00
Cr$ 421.200,00

Canoinhas, 05 de abril de 1979.

Benedito Therézio de Carvalho Netto

Luiz Fernando Fuck

-

LEI N.o 1.475 DE 17/04/1979
AUTORIZA O PODER EXE
CUTIVO A FIRMAR CONVÊ
NIO COM O· GOVERNO PO
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Lãs PI-NGOUIN

asa
RUA PAULA PEREIRA- 648

PRAÇA LAURO MÜLLER, 540

Sociedade', Ben�ficente -,Operária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

,

'ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.
Atendendo disposições estatutárias, ficam convocados

os Associados da SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA, para
a Assembléia Geral Ordinária, a ter lugar em sua Sede Social, dia
1.0 de �aio de 19791 as 08,30 hs. em primeira convocação e na' fal
ta de n�mero legal, as 09,00 hs. em segunda concocação com qual
quer numero de associados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
,

1.°)
�.O)

,

3.°)
4.°)

Apresentação do Reiatório da Diretoria;
Prestação e aprovação de contas do exercício anterior;
Parecer do Conselho Fiscal,

,

' ,

Eleiçã� e posse: Nova Diretoria e Conselho Fiscal.

OBS.: Para fins de Registro e verificação, as chapas
.para nova Diretoria e Conselho Fiscal, .deverâo ser apresentadas
na Secretaria do Clube} até as 18 hs. do dia 27 de abril do corrente

Canoinhas, 12 de abril de 1979.

J\1ARCOS SüSSENBACH'- Presidente

,

(f,OTOCOPI AS�

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

,Faz cóp�as 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.

1 x

(Eleusa Maria Voigt Salíer, de Joínvílle. menção honrosa J
J •

Quando eu era pequenIna
.me encantava co'viver
e brincava com bonecas,
com flores, nuvens, estrelas
(esconde-esconde do luar ... )
inventava mil estórias
e ouvia histórias mil,
contadas por meu avô
_ os "causes" daqueles tempos -

e pensava que a vida
era eterno natal!
cada dia de sol, tesouro
nas asas das borboletas,
cheias de movimentos,

,

ét espargir seu encanto
,

como a fonte murmurante,
que movia a roda d'água'
feita deI caramujos -

pela alegre meninada
lnaravilhada co'enigma
de se mirar no espelho
(tudo inverso, que esquisito . ' )
calmo azul repousado
da lagoa dos lambaris,
que comiam bocadinhos
do nosso lanche frugal,
feito por mãos de amor

dos anj os chamados mães.

Então 0., vento cantava
nas ramarias onduladas,
desfolhando brancas silvas,
- qu'orvalhavam meus cabelos,
tão alvos como minh'alma
e sempre-vivas silvestres
- que doiravam a verdura
das' matas e camparias -

_ 480 ,m2 _' localizado à Rua

Argentina
510 m2 - localizado, à Rua
João Tomachitz.

Tratar com o sr. José Hack
de Souza; na Rua Guatemala
(frente a casa n.? 355)

D I VA

2x

- ACUGIJ.-SE -

ALUGA-SE UMA SALA,
MEDINDO 100 M2 COM 2
PORTAS E 1 VITRINE, WC E
,ÁGUA.

INFORMAÇÕES NA RUA
VIDAL RAMOS, 188 OU TELE-
FONE 22-0620

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

Caminhão de Frete

1 x
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Material

Construcão
t

de

VENDE-SE 2 lotes '

Praça Lauro Müller (em
frente à Relojoaria Suissa).
Mudanças e pequenas cargas
para qualquer ponto da re-

.grao Fone: 22-0837 - Tratar
com Waldemar ou Miro.

GANDO

•

eram urdidas em arcos

sobre as casinhas de barro,
com chaminés fumegantes,
que tecíamos com desvelo
à sombra do pinheirâo
(a assoviar seus murmúrios
de saudades dos vencidos,
que a serra de dentes duros
levara prum mundo novo:

um berço, mesa ou balanço,
junto a UlTI velho fogão,
de nós-de-pinho entupido,
a 'Cozinhar o pinhão.)
E nesse lindo "universo"
tudo, tudo enfeitiçava
o meu viver despreendido,
os meus sonhos) realizados

\,
Ientre o ceu, a terra, o ar ...

E, assim, por longo tempo
cantou a brisa ternuras
e o sol brilhou tesouros
e a lua se derramou
na prata da noite mansa,

/

envolvida no feitiço
do fogofátuo fugido,
do piscar do vagalume,
do festim do vigilar
das mariposas e grilos
e rãzinhas temerosas;
do morno aroma noturno
- feitiço maravilhoso -

do :meu doce adormecer ...

Por que, ó -silfos bondosos,
não volta tudo outra vez?', ..

Eleusa 1977

tda.
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VEN',D'EDORES
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BALCO"NISTAS
PRECISA-SE DE VENDEDORES E BALCONIS

TAS, COM EXPERIÊNCIA NO RAMO DE MÓVEIS E ELE
TRODOMÉSTICOS.

EXIGE-SE:
- BOA CALIGRAFIA .

"

- ;SOA APR:ESENTAÇÃO'
- DESEMBARAÇO E VONTADE

. ,.'

, .'

DE PROGREPIR

OFERECE-SE(:
- ÓTIMO SALARIO
- EXCELENTE AMBIENTE DE TRABALHO
- OPORTUNIDADES D'E PROMOÇÃO DENTRO

DA FIRMA.

CARTAS COM CURRICULUM E PRETENSõES
PARA ESTE JORNAL (CAIXA POSTAL N.o 2-D), REF.
"RINGO 1".

.• 1." II II". II g. ii�'.'" Pp' � "I' I"Y,I II I p! IJ!! •• '" lU' I'· II.I".I!I !ln!lu"'" .,,�

,80x para banheiro e fechamento ,de área
problema em taRoinhas"

, '

informações:
.

OAIS

já não é
,

r ,<I

RUA WOLF FILHO, 25 - FONE (0477),22-0507
Endereço residência: Rua 3 de Maio, 798 � Fone (0477') 22-0467

-.- ,SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -�-
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Prefeitura
-

Municipal de Canoinhas
I Art. 2.° - Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

Canoinhas, 24 de abril de
1979.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal

De conformidade com o Artigo n.° 276
do Código Tributário Municipal, o Departa
mento de Viação e Obras, publica mediante o

presente Edital os elementos referentes a Taxa
de Melhoria, sobre o calçamento à Paralelepí
pedos no pátio do Ginásio Santa Cruz e Aces
so.

A) Orçamento do Custo da Obra por Metro
Quadrado
a) Preparo da base Cr$ 22,80
b) Acerto do leito , . Cr$ 24,00
.c) : Calçamento a paralelepípedo Cr$ 90,00
d) Mão de Obra Cr$ 31,20

Total .. .. .. .. .. Cr$ 168,00
B) Custo da Obra

a) Preparo de Base ... .. .. Cr$ ,46.420,80
b) Acerto do leito .. .. .. Cr$ 48.864,00
c) Calçamento a parelelpí-

pedo ,. .. .
" Cr$ 183.240,00

d) Mão de Obra .. .. " .. Cr$ 63.523,20
,

Total ... , .. .. .. " .. Cr$ 342.048,00
C) Area Total da Obra 2.545,00 metros quadra

dos, a ser financiada pela Prefeitura Muni

cipal de Canoinhas 509,00 m2., correspon
dente a 1/5 da Obra, em moeda representa
Cr$ 85.512,00.

D) A ser financiada pelos contribuintes 2.036,00
metros quadrados, correspondente a 4/5,
em moeda representa Cr$ 342.048,00.

01) Ginásio Santa Cruz (Governo do Estado)
frente 339,00 m cota 6,01
2.036 m2 a Cr$ 168,00 ...'. Cr$ 342.048,00
meio-fio 668,00m a Cr$ 52,00 Cr$ 35.256,00
total .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 37.7.304,00

02) Prefeitura Municipal de Canoinhas
frente 339,00 m cota 6,01
509,00 fI?2 a Cr$ 168,00 .. .. Cr$ 85.512,00
SOMA DAS PARCELAS

A ser financiada pela Prefeitu-

.ifa Municipal de Canoinhas Cr$ 85.512,00 ..

A ser financiada pelo contri-
.buinte:
calçamento a paralelepípedo .. Cr$ 342.048,00
.rneio-fio .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 35.256,00
Total.. .. . '. .. .. .. .. .. .. Cr$ 462.816,00
(Quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos
e dezesseis cruzeiros)

Canoinhas, 17 de abril de 1979.
JOÃO S. ANDRADE
Fiscal do D.V.O.

BENEDITO THERÉZIO C. NETTO
Prefeito Municipal

LEI N'.o 1 477 DE 17/04/1979
AUTORIZA PERMUTA DE
AREA DE TERRA COM O SR.

ERNESTO GREIPEL.

O cidadão Benedito Theré
aio de Carvalho Netto, Prefei
to Municipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições, faz saber

que a Câmara de Vereadores
decretou e eu sanciono a se

guinte
L E I ;

Artigo 1.0 - Fica o Exe
cutivo Municipal autorizado a

permutar uma área de terr

medindo 3.465,00 m2, perten
cente ao patrimônio Municipal
e remanescente da área de ter-
,

ra adquirida do Sr. Albano

Vogt para implantação do Par

que Industrial n.? 1 por 'outras
de propriedade do Sr. Ernesto

Greipel, com a área de 3.365,00
m2' atingida pela rua Bolívia;
,pmhas as áreas de terras localí
.zadas nesta cidade, no'Bairro
Jardim Esperança.

Parágrafo Único - A área
de terra pertencente ao patrí-

, mônio Municipal objeto da pre
sente permuta, confronta-se ao

Norte com a Rua Roberto Elh
ke Oeste com a rua Bolívia

, ,

Este com ,terras do permutante.
Artigo 2.° _' Esta lei entra

rá em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposi "

ções em contrário.

Canoinhas, 17 de abril de
1979.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta' Lei foi registrada e

publicada no Departamento,
Administrativo: na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

LEI N.ó 1.478 DE 20/04/1919
·AÜTORIZA PARCELAMEN··
TO DE DÉBITO E ABERTURA

DE CRÉDITO ESPECIAL
I

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni.

eípal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que a

Câmara de Vereadores apro
vou e eu sancione a seguinte

L E I

Art. 1.0 .; Fica o Chefe do'
Poder Executivo autorizado a

parcelar, em 48 (quarenta e oi

,:to) prestações mensais, junto
ao Banco do Brasil S.A . I a di
vi9-� da ;J.\�\u;i.i,c;W�l,iQ.,aÇl.� PflI�

com o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor PÚ
blico - P .A.S.E.P �

Art.. 2.0 - O Poder Exe",.
cutivo fica autorizado a abrir,

por decreto, quando se, tornar
necessário e de acordo com o

artigo n.? 43 da Lei n.? 4320, o

l crédito especial até a impor
tância de Cr$ 1. 000.000,00 (Urrl
milhão de cruzeiros), para fa
zer face às referidas despesas
no atual exercício.

Art. 3.° - Deverá a repar
tição competente fazer consta!'
nos próximos orçamentos, uma

dotação específica para tais des ..

,pesas, até sua total amortízação.
Art. 4.° - Revogando-se

as disposições em contrário, es

ta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação.

Canoinhas, 20 de abril de
1979.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e

publicada no' Departamento
Administrativo na data supra.

LEI N.o 1.479 DE 20,/04/1979
AUTORIZA O PODER EXE,

CUTIVO A PERMUTAR
AREA DE TERRA

O cidadão Benedito Theré
zio de Carvalho Netto, Prefeito
Municipal de Canoinhas. Faço
saber que a Câmara de Verea
dores decretou e eu sanciono a

seguinte
L E I

Artigo 1.° - Fica o Poder
Executivo Municipal autorizado
a permutar uma área de terra
com 787,50 mz, lote n.? 22 do
loteamento Emílio Massaneiro
e pertencente ao Patrimônio
Municipal, por outra de pro
priedade do Sr. Fernando Ha
roldo Portes e Jeny Czdoloski,
Com a área de 1.114,28 m2, par
te dos lotes n.? 176 e 177, carta
de aforamento .n.? 149 e 150, re
gistro municipal n.? 193 e 194,
atingida pela rua: Nazir Cor
deiro e sendo ambas as áreas
de terras localizadas nesta ci
dade, no Bairro Campo d'ÁgU3
Verde.

Artigo 2.° - Esta Lei en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
siçôes em contrário.

Canoinhas, 20 de- abril
,
de

1979.
.

Dr. Benedito 'I'herézio de
Carvalho Netto

Prefe-ito Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

PORTARIA N.o 16/79
Dr. Benedito Thérézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado

.

de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais; resolve':
NOMEAR

A Comissão Municipal de

Esportes Para o. Biênio
79/80, assim constituída:

Presidente: Eloi Bona
Vice Presidente: Fábio Nabal'

Fuck
2.° Vice Presidente: Miguel

Forites Procopiak
1.° Tesoureiro: Oelson de Souza

Gomes
2.° Tesoureiro: Denis Ennes
1 °

.
Secretário: Rafael José

Boing
2.° Secretário: Nivaldo João

Braz
Diretor de Esportes: Ricardo

Pereira Martin

Divulgação: Roberto Edy Ruja
noski

,Assessor Jurídico:' Erasto de
Maio

Conselho Fiscal: Paulo Eduar
do Rocha Faria
Guilherme Prust

Henrique Krzesinski

Suplentes: Altamiro Ricardo da
Silva.
Amauri da Silva
Heinz Kansler

Gabinete do Prefeito Mu

nicípal de Canoinhas, 19/04/79
Dr. Benedito Therézio de

'Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registra

da e publicada no Departamen
to Administrativo, na data su

pra.
Fábio Naber F'uck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal
-===

DECRETO LEI N.o 17/79
Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito Mu

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

atribuições e de acordo com a

Lei n.? 1478 de 20:/04/79.
DECRETA:

Art. 1..0 - Fica aberto) por
conta do excesso de arrecada
cão, na importância de Cr$ ...

1. 000.000,00 (um milhão de

cruzeiros), o Crédito Especial,

I r:ara
fazer face. à an:o.rtiz�ção

r10 parcelamento da dívida jun-
I to ao P .A.S.E.P.

PORTARIA N.o 17/79
Dr. Benedito Therézio, de

Carvalho Netto, Prefeito Muni

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

atribuições legais, resolve:

CONTRATAR
Nos termos do artigo 1.0

parágrafo 1.0 ítem III do
Ato Complementar n.? 52
de' -02/05/69,
Jacy Pereira Soares, para

reger uma classe em dois pe ..

ríodos na "E. I.M. "Fazenda
,

,

PCC N,o 93", na categoria de
Ginasíana no período de ...

23/04/79 a 28/02/80. Em. conse
quência fica dispensada a Prof."
Leni Gonçalves Silveira, a par
tir de 19 do corrente.

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, 20/04/79

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto

Prefeito Municipal
'Esta Portaria' foi registra

da e publicada no Departamen-,
to Administrativo, na data su

pra.
Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

.
Vice Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇAO
A Comissão de Licitação

da Prefeitura Municipal de Ca
noinhas leva '(ao conhecimento :

dos interessados que se acha
aberta a Tomada de Preço -

Edital n.? 01:;/79, para "Aquisi
ção de 1 (um) Conjunto de
Trator Retro' Escavadeira e

Carregador Frontal", com pra-.
zo de entrega até às 10 (dez)
horas do dia 07 de maio do cor

rente ano (07.05-79), IÍo Gabi-
I nete do Vice Prefeito Munici
I

paI. Cópia do referido Edital e

maiores esclarecimentos serão
obtidos junto a referida Comis
são.

Canoinhas, 23 de abril de
1979.

HUGO ANTONIO PEIXOTO

Presidente da Comissão de
Licitação

/

ASSEMBLÉIA, GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados do Elite Tênis

Clube, para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 16 de
maio de 1979, às 20 horas em Primeira Convocação e às 20,30 horas,
em Segunda Convocação com qualquer número de participantes,
para tratar da seguinte ordem do dia:

1.0 - Prestação de Contas
2.° - Eleição da nova Diretoria
3.° - Assuntos gerais.
Canoinhas, 25 de abril de 1979.

OLIMPIO MURARA - Presidente

Elite Tênis

2 x

Club�

A família da sempre lembrada

Elba Bauer Oatz
profundamente abalada COIU o seu súbito' desaparecimento!
vem por intermédio deste externar seu reconhecido agrade
cimento pelas demonstrações de solidariedade recebidas per
ocasião do infausto acontecimento.

Outrossim, convida parentes e pessoas amigas, pa
ra a Missa de 7.0 Dia, que será celebrada dia 29 de corrente

(domingo), às 18,30. heras, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Canoinhas, 25 de abril de 19.7·9.

�------------------------

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

Os familiares dos saudosos

Antonino Nico'lazzi e Julieta I. Nicolazzi
convídam para a Missa de 6 anos de falecimento, que man

dam celebrar em intenção de suas almas, dia 29 de abril do
corrente (domingo), às 18,30 heras, na Igreja Matriz Cristo
Rei. '

Canoinhas, 25 de abril de 1979.

'DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS
GILVAN D'AQUINO FONSECA

declara para os devidos fins que ex-

traviou todos os documentos do ver
culo de sua propriedade, rnorco

Volkswagen. 1500, ario 1975, cor la
ranja-médio, placa CA-2549.

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

FÉLIX DA COSTA /GO
lVIES, declara para os devidos
fins que foram extraviados to
d os os documentos do veicule
de sua propriedade, marca VVl
(Kombi), ano J974, cal' branca,
placa GR-0054, chassis

.

BH.330082.

Referindo-se a
« Maratona da Fraternidade ))

Ofício n.? 111 de 14 de 'abril
de 1979.

...Quero dar-lhes os since
ros parabéns pela excelente
"Maratona sobre a Campanha

,

da Fraternidade" que está sen

do realizada na Diocese de Ca
çador. Imagino que ela tenha
produzido bons frutos de men

talízação e em novas atitudes.
, I

Com cordiais saudações e

bençãos, sou
. " + Ivo Lorscheiter

Bispo Diocesano de Santa Ma
I na,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aogela Roseli 15 anos-

Um broto da nova, geração que enfeita a

.coluna' de hoje é Angela Roseli Salomon, que
completou ontem os seus lindos 15 anos de vj-,
da. Ela foi uma das' graciosas debutantes de
1978 do Clube Canoinhense e hoje comemora a

data reunindo um grupo de amizades na resi
dência de seus pais, Renato e Bernadete Salo
mon para uma bonita festinha: Da coluna, os

parabéns à Angela com homenagens extensivas
aos seus pais.

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

SARAU NA S.B.O.

Para dia 1.0 de maio a pedida na city é o sarau

que a Diretoria da Sociedade Beneficente Operária
promoverá a partir das 20 horas. A noitada musica'.
estará a cargo do conjunto 4.a Redenção de Itajaí,
que ora atravessa excelente fase e tem corno princi ..
paI atração duas "Crooners girIs" .

PARABÉNS ANDRÉ LUIZ

Na segunda-feira, que� recebe os parabéns é I)
"

garoto André Luiz Hoffmann que completa naquele'
'dia seus dois aninhos . Para comemorar ele festeja
rá o aniversário com amizades mirins na residência
de seus pais, Isa e Sérgio Hoffmann . Da coluna, as"

homenagens com um abraço ao André ..

NOIVADO

'Estrearam alianças na mão direita no últ.mo
domingo em Lages, Jaime Lamen da Silva e Rosa da

I Cruz; prezados e estimados amigos. Ele, filho de
Eleodoro e Celestina da Silva, e ela, filha do C3.�'ó.l,
-e -

O l' de' 1 P l' ...
,j 00.0 e' ta ma a ruz, os quais reCeOe111 as 1e lC L,?_-

c-ôes com um abraço via coluna.

NIVERS NA AGENDA

r:: L3l'-a-·fE':ra c.rculcu os parabéns por Ül3.U"

gurar idade nova, ao prezado amigo,' Saliba Nader
Neto, que comemorou no meio da semana em Join
\'Jne, reunindo amizades para um gostoso "coq".
Quinta-feira, foi a vez do sobrinho de "Bíba" festc
:ar a pasagem dos seus 5 aninhos. Wigando Rogério
Diener Filho, recebeu homenagens de sua F12e S''J

Iange Diener e dos avós coruja, Carmen e Tuf'i N2-
0f,:r.

Da coluna os cumprimentos com votos de mui
tas felicidades aos aniversariantes.

DRA. HELOISA S. BERTONCINI
CIRURGIA-DENTISTA

eRO 1091

Fone 22-0744

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

1.0 Andar _' Sala N." 03

L/C

Lucia Colombo

,ROTA\RY CLUBE DE CANOINHAS:

NIVER 30.°

Uma beleza de convite foi o, que recebi esta

semana do Conselho Diretor do Rotary Clube de Ca

noinhas, para participar das solenidades comemora

livas ao aniversário de número 30 que completa este

Clube de Serviço no próximo dia 12 de maio. Neste
l dia, às 19 horas será oficiada Missa em Açã� de Gra

ças na Matriz Cristo Rei e às 20:30 horas o Jantar de

�onfraternização no Clube Canoinhense, seguido de
soiré dançante com o çonjunto os Coringas. Na opor
tunidade estarão sendo homenageados 23 Sócios Fun
dadores, que em maio de 1949 iniciaram suas ativi
dades filantrópicas em nossa cidade e região. Em

� 879, ano que completa seu 30.0 aniversário o Rotary
de Canoinhas, conta com 28 associados, cuj o Presi
dente atual é o Sr. Osvaldo Wrublevski. Muito me

honra participar desta confraternização e congratu
lo-ma com todos os membros do Rotary Clube de
Canoinhas ao completar mais um ano de bons ser

viços à 'comunidade.

o SIM DE CLIO MA�RA E DÉCIO

Clio Maura Bojarski e Décio Wiese sobem I)

altar da Igreja Matriz Cristo Rei, ?nde �ec�bem ai

bênção nupcial. Ela, filha de FrancIsco TIffi:otheo e

_ Leo�or de Paula Bojarski. Ele, filho de D�rcI ,e �ar-
ma S. Wiese. Eles casam às 18 horas e depois recebe_:n

, convidados na Sede Campestre do Clube de Bolão

Fantasma. Serão os Padrinhos de Clio, Rogério San

tos Lima e Sra., Paulo Lagoa Scholze e Maria H�lena
Voigt; Hamilton da Silva e Sy},:ia Maria '�e Miran
<-1" José Hilário Koehler e Cecília Aparecida Oles

l{��icz, Sérgio Luiz Corbari e Sra., �ob�n �uiz Voi�t
e Valéria Alexandra Olmedo, Beatriz Ribeiro da SI1-
V<), e José Ganen Filho, Carlos Olsen e Sueli �inz
meier e Nora Rita Boj arski e Diogo Timotheo BOJ ars
ki. De Décio, Paulo Roberto Seleme Wiese e Sra.,
José Antonio Mayer e Vera Lúcia Stulzer Lopes,
Mauro Schreirier e Sra., Erwihn Sheren Schwartz e

Ieda 'Maria Wiese, Ibirai Tavares .dos Santos e Sra.,
Paulo Emiliano Carvalho e Orieta Damaso Silveira,
Luiz Alfredo Wendt e Iara Leonor Bojarski e Omar
'I'ilke Pedro e Sra.

Com o melhor dos abraços aos dois, os para
bens e 'que a felicidade deste momento se perpetue.

OS HUMENHUK FORAM OS ANFITRIÕES

Muito me honrou o cónvite da família Hume
nhuk para degustar o saboroso carneiro no domingo
da Páscoa, no aconchegante churrasqueira "6:15", já
tradicional na arte de bem receber de seus proprie
tários, Ayrton Humenhuk (Mar izza) , Milton Hume
nhuk (Julia) e Rafael Boeing (Janete). O destaque,/
da coluna para a Vva. Basílio Hurnenhuk, Sra. Frida,
homenageada na oportunidade por filhos, noras, gen-:
ro e netos. De Monte Castelo para o almoço, a pre
sença de Darci Schadeck (Sueli), um casal sempre
simpático.

�=====================================�====��

s

GARDENIA

Lojas ANA MARIA
Artigos de inverno para ambos os sexos.

Calçados esportivos e para crianças.
.

,
I

Precos camaradas e o melhor atendimento.
_;,

Organizações tUvaldo Burga'rdt

HOMENAGEM A POWRS

Jantar dos mais concorr�dos, foi o do dia- 2S

na Casa de Hospedes da Rigesa, oferecido' pela Dire
toria da Empresa em homenagem ao Sr. Robert Al
lnn Powrs, que' despede-se do Brasil de vol�a,' &?s
States após permanecer por três anos na presI�encla
da RIGESA. Presenças de Destaque ao acontecimen

to, de Raja Bitar e Sra., James J. Barbarito e' Sra.,
Mark R. Stokwell e Sra. e a Sra. Carol Powrs tam

bém homenageada e mais Louis A. Chaddick (MHa),
Paulo Krappe (Elair), Guida Schreiber (l\tIaelis) �

Nel
son Lubi (Rosangela), Carlos Buzza (Iara), Jose Ro
berto Cesa (Denise), Emílio Gazaniga Neto (Silvia),
Mario E. Nanjari (Silvia), Mario, Ferrarezi (Olga) ,

Teodoro ..Sachweh (Ceres), Romeu Drevek (Ana Ri-

'la), Cyril Brooke (Lícia),. �ilton- Gomes (Geanely�,
Djalma Chaves (Lourdes), Antônio Tsunoda (.Akl
.ico), Etsuro Murakarrii (Haídê), Bernard Delespinas
se (Eleusa), Vianei Ferlim (Elusa), Antonio Torme
na (Valcy), Mario Santa Jr.,' Amir Seleme, Cyro
Agottani, Walter Martins, Milton Correa, Evandro ,de
Carvalho, Patricia Zaror, Yoshiro Nagao, Dalmo

Soares, João Yamaguti,' Georges Antoun, Licéia
Kohler e Iara Schmidt ,

Camisetasl
Jeans

-, �

Camisas, Calças
e Bijouterias

�---------- -- ------------=-----�__�'__� ,� = .� -=__-= D----------�_.

Noite de Autógrafo
ran (Lúcia), Carlos Carvalho
(Gladis), José Oliveira (Tér
cía), José Centena Carvalho,'
João Zanatta, Mário Ferrarezi,
Paulo Frank, 110 de Matos, Eli-

sio Alexandre Oliveira, Carlos
Sachweh, Inocente Tokarski,
Osvaldo Wrublevski, Adernar
Schumacher, 'Osvaldo Segundo
de Oliveira e Saulo Carvalho.

A foto, especial para a co

tuna, registra a presença' de al
gumas dentre muitas Damas de
nossa sociedade ao coquetel de
lançamento do livro "O JA·
GUNÇO", que foi sucesso fora
de série. Da esquerda para 8.

direita, as senhoras, Haydóe ele
Oliveira, Paula Carvalho, :B�s-

, -rnernlda Buchrnann, Elr ride
Lütke, Ninpha Ferreira de Oli
veira - esposa do escritor F'er
.nando Osvaldo de Oliveira - c

Lia Prohmann de Carvalho es-,

posa do prefeito Therézio de
Carvalho. Prestigiando o acon

tec)Jnento,' destaco a presença
de Vasílc Popa (Brlca), Ald.o
Dittr ich (Geci), Zu lmar Teixei
ra (Marlene), Luiz Antono
Aquiní (Ana Maria), Eleio Hí-

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

, VISITE

LÁ VOCÊ ENCONTRA SEU ELEGANTE
TRAJE DE INVERNO.

Felipe Schmidt, 375 - Fone 22-0682

l'

Eletrônica V ideo-Som
CONSERTOS EM GERAL_DE APARELHOS
DE IMAGEM E SOM. POSTOS AUTORIZA':.

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

FONE: 22-0040 Rua CeI. Albuquerque, 70�
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RIGESA promove
treinamento especial
a:' mctoristas

Ó . Treinamento em Dire
çâo Defensiva, difundido em

vários 'países, foi introduzido no

Brasil em 1970', para atender às
exigências de' um país que cres

ce com as 'mesmas necessidades
., , , ,

dos outros países do mundo mo-

demo:
'

f'ensiva" tem por objetivo criar
no participante uma mentalida
de preventiva de como evitar
acidentes de

.

trânsito, focali
zando uma série de comporta
mentos que deve ter o motoris
ta, profissional ou amador, ao

volante de um carro.

Através do SENAI houve
a possibilidade de sua difusão
'em todo Brasil) visando' ofere
cer as - Empresas mais um meio
de aperfeiçoar seus motoristas. I

A RIGESA CELULOSE
PAPEL· ,E EMBALAGENS
LTDA., Fábrica de Três Bar
ras, consciente da importância
'que é o treinamento para espe
cialização dos recursos huma
.nos, é a primeira empresa de to ...

do Planalto Norte Catarinense
que, através da sra, Léa B. San
tos" Diretora da Agência Régio
nal do SENA!, de Mafra, ob
"tem a oportunidade da realiza
ção do Curso de "DIREÇÃO
DEFENSIVA�" e que contou
com a coordenação didática do
sr. Fernando Luiz Botelho, Di
'retof de, Treinamento da Agên
ela do, SENA! de Flortanópolís,
que durante uma semana per
maneceu em Três Barras. Fo
:ràm treinados 36 funcionários.

"0 Curso de "Direção De-

Do seu programa consta:
_' Análise dos diversos tipos (]r
acidentes. Pesquisa das origens
nos acidentes e possibilidade;
de serem evitados ou não.

--.A quem compete, evitar
os acidentes. Análise das situa-

ções e as providências necessá
rias para evitar colisões com

veículos que trafegam na dian-
teir.. ,,o; \ '

'

� Estudo do comporta
- mento do motorista.

,- Estudo dos cuidados e

atitudes de um motorista em

diversas situações.

-- Análise dos acidentes de
Um motorista em diversas situa

ções, colisões, etc.

,De parabéns, portanto, a

Rigesa e sua Direção que não
Be descuida de um bom treina
mento aos seus funcionários.

I Empossada av

Diretoria

Núcleo de operativistas
de'
Participam, do encontro

também, caravanas especíais de
Minas Gerais, Pernambuco,
Goiás, Rio Grande do Sul e Pa
I aná, além dos convencíonistas
individuais que chegaram atra
vés' da Transbrasil, que é a
Companhia aérea oficial do
evento. Do exterior, encon
tram-se comitivas do Méxicc,
Chile, Equador e Bolívia. ,On
tem, pela manhã, ínícíoú-se f)

processo de recepção' � inscri.�
ção dos participantes na �;' CI-

.

TUR, 'Km-137 da BR-10':l, Sede.
da Convenção . Na parte da
tarde, reuniram-se para tomar

instruções, as Comissões (Técní
cas, Tributário" Contábil, ,:'" Ad
ministração, Doutrina e ':..P,Olíti-

,

(;a e Macro-Economia). 'EÍji se
guida às 20 horas, juntamente
com as autoridades convidadas,
assistiram a, solenídades de
inauguração da La Co'BRAC.

Encontro

• .,.

ate 2

.

,

Representando a Coopera-
tiva Agro-Pecuária de Canoi

nhas, lá estão o" Presidente
Luiz Fernando Freitas, e ô V{
ce-Presidente, Alfredo Sculte-
tus.

,"

de

'.

maio

:'

I,

\ '

'/ .. ; ...

N 1'&& _se-

, .

� ..

la.

do

Engenheiros
CANOINHAS - Em sole

nidade realizada no Clube Ca
noinhense no dia 20 último, foi
empossada a primeira diretoria
eleita do Núcleo Vale do Ca

noinhas, formada por 23 Enge
nheiros Agrônomos da Micro

Região .recentemente criada.

Presidiu o ato, o Presidente
da Associação Estadual de }�n
genheiros Agrônomos de Santa
Catarina (AEAESC) I Antonio

Augusto da Silva Aquini, que
empossou o 1.0 Presidente, Ro
mário Martins.

Na oportunidade, o Presi
dente da AEAESC foi homena
geado com um jantar, onde e,,:

teve presente o Prefeito Bene
dito Therézio de Carvalho Net
to. Dentre os assuntos tratados
na ocasião, destacou-se o da
"participação do. profissional de
Agronomia no Desenvolvimen-'
to Regional e Estadual".

Vlal

Cai

escritório você encon

tr!!ol, na loja' da

impr'essora Ouro Verde

Ontem, às 20 horas, foi ini ..

dada a La Convenção Brasilei
ra de Administradores e Conta
dores de Cooperativas - CO
BRAC .no Centro de Conven-

, '

ções do CITUR (Balneário
Camboriú), solenidade em que
(,) Governador do Estado, .Jorge

. Konder Bonhausen, proferiu a

palestra inaugural do evento,
que congregará técnicos e lide ..

ranças cooperativistas do Era
sil inteiro e também de países
latino-americanos.

Na palestra, o Governador

Bornhausen, anunciou . impor
tantes medidas que beneficia

rão e fortalecerão o cooperati-.
" vismo catarinense.

•

·A partir de.aqora, nossa cidade conta com u�a agência da Caixa.
Venha conhecê-Ia, quem sabe tomar um cafezinho, .corn gente que

entende de Caderneta de Poupança, depósitos, créditos e 'financiamentos.
. E tudo com a garantia do Governo Federal.

Nosso endereço é: Rua Paula Ferreira, esq. Felipe Schrnidt,

RECEP'CAO
-{'

, .

Na quinta-feira, ja chega-
. vam ao Balneário Camboriú, as

delegações vindas de outros Es
tados da União para participa
rem,do evento. Trata-se de lí
deres cooperativistas, professo
res universitários, técnicos e

contadores, administradores. de

cooperativas e técnicos dos ór ..

gãos oficiais vinculados ao se

I tor.

\
'

ia,

a
II

I

Segurança sem limite.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

.i. • ,e, BM_....WY

I." ,

.
� �:.
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Civil
,

NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil do
1.° Distrito de Canoinhas,' Santa Catarina faz sober
que pretendem casar-se:

GENTIL SILVESTRE e ROSELI JU
BANSKI, ambos solteiros. Ele, técnico agríco
la, nascido em Rio 'Novo, Município de Major
Vieira, deste Estado, em 15 de junho de 1953,
residente nesta cidade, filho de Miguel'Silves
tre e Isabel Morais Silvestre. Ela, do lar, nasci,
da neste município de Canoinhas, em 12 de se

tembro de 1963, residente no Bairro São Cristó
vão, desta Comarca, fÍlha de Ludovico Jubans
ki e Emilia Schipanski Jubanski.

ALCIDES ALVES e LUCIA ESTRIZER,
ambos solteiros, domiciliados e residentes no
Bai:uro São Cristóvão, desta Comarca. Ele, ope
rário, nascido em Residência Fuck, deste Muni
cípio, em 8 de agosto de 1959, filho de Fermino
Alves e Zulmira Carvalho Alves. Ela, do lar,
nascida em Rio Vermelho, distrito de Poço Pre
to, Município de Porto União, deste Estado, em

3 de dezembro de 1961, filha de Jorge Estrizer
e Anita Estrizer.

SANTILIO DUARTE PEREIRA e EVA
CLARICE' ALVES CARDOSO, ambos domici
liados e residentes em Alto das Palmeiras, des
ta cidade. Ele, operário, viúvo, nascido em Rio
dos Poços, deste Município, em 5 ,de agosto de
1945, filho de dona Sebastiana Duarte Pereira.
Ela, do lar, solteira, nascida em Campina do
Cedro, deste Município, em 8 de janeiro de 1959.
filha de Vitor Alves Cardóso e Maria Joaquina
Cardoso.

ANTONIO SERGIO DE SOUZA 'BORGES
e MARIA MARTINS, ambos solteiros, dornicí
Iíados e resident'es nesta cidade. Ele, tipógrafo,
nascido em Canoinhas, em 13· de junho de 1956)
filho de Elpidio Borges da Silva e OUvia Fran
co de Souza. Ela, balconista, nascida em Canoi
'nhas em 16 de outubro de 1956, filha de dona,

,

Nazira Martins.

NATALIO WILLE e NEIDE ROSI COR
NELSEN, ambos solteiros, domiciliados e resi
dentes nesta cidade. Ele, mecânico, nascido em

Colonia Ouro Verde, deste Município enl 24 de
dezembro de 1955, filho de Gustavo Wille e

Leonor Wille. Ela, do lar) nascida em Três Bar
ras, deste Estado, em 12 de julho de 19;jG. filha
deDuilio Cornelsen e. Nilda Cornelsen.

JOSE LUIZ DA SILVA e E"VA BEGE,
ambos solteiros domiciliados e residentes em

Campo da Águ� Verde, desta cidade: Ele au

xiliar de enfermagem, nascido em RiO B'-Jnüo,'
deste Município, em 14 de ,março de 1955; filhode Jair Corrêa da Silva e Adelina Corrêa da
Silva. Ela, do lar, nascida em Serra cld .Lucin
do deste Município, em 7 de novembro de 1962,
filha de Lidina Alves de Lima. '

. '

,

, JOSÉ CARDOSO e ZULINA RODlü-
GUES DE LIMA ambos solteiros, domiciliados
e' residentes em Alto das Palmeiras, desta cida
de. Ele, operador de máquinas, nascido em R'2-
sidência Fuck neste Município em 19 de marco

de 1956, filho 'de Luiz Cardoso e Dolores Cardo
so ., Ela, do lar, nascida em Colonia Ouro Verd:,;
deste Município em 25 de setembro de 1955, fi
lha de Hercilia Rodrigues de Lima.

OSVALDO SAMPAIO DE :ALMEIDA ,e
ALICE CARVALHO DO PRADO, ambos sol
teiros. Ele, auxiliar de enfermagem, nascido
em Três Barras deste Estado, em 29 de outubro
de 1957, reside�te nesta cida,�e) filho d� /-i.l�ib�lCordeiro de Almeida e Mana da Luz uam1)aJC
de Almeida. Ela, costureira, nascida em Arroio
Fundo deste Município em 21 de março de 195?,residente em Campo da Água Verde, desta CI

dade filho de David Carvalho do Prado e Ma-
,

,

ria Joana Carvalho do Prado.

EDENIR CARLOS BREHMER e SÔNIA
MARIA SILVA ambos solteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade. Ele, industriárío.:
nascido em Paríqueraçu, Comarca de Iguapc,
Estado de São Paulo, em 29 de julho de �958,
filho de Antonio Alvaro Brehmer e Terezinh a

Brehmer. Ela, do lar, nascida em C�noin�la3,
em 15 de abril de 1963, filha de Benedito Srlva
E: Olga Medeiros Silva.

LAURO PEREIRA DE ALMEIDA e

OCLAIR TEHEZINHA WRUBLEVSKI, �:?b?ssolteir�s. Ele, operário, nascido em �aCIenCI;!
dos Neves deste Município em 27 de Junho de

, 1954, filho' de Pedro Pereira de Almeida .e Ma
ria de Barros Almeida, residentes nesta cIda<;le;
Ela, do lar, nascida em Fartura,., deste Municí
pio" em 29 de maio de 1960, residerite em Far

tura, deste Município, filha de Osvaldo Wru-

- 'EDilAIS Conselho
Municipal,
de Cultura

blevski e Olga Fagundes dos Passos Wrublevs
ki.

SEBASTIÃO DE MELO e IVONE MAR
GARIDA KRASCHINSKI, ambos solteiros.
Ele motorista nascido em Canoinhas, em 9 de

j an�iro de 1954, residente em, Canoinhas, filho
de Jorge Correia de Melo e Ana de França Car
lins Mello. Ela, do lar, nascida em São Louren

ço, Município de Mafra, deste Esta�o, em 21 de
fevereiro de 1960, residente em Sâo Lourenço;
filha de José Krachinski Filho e Anna Kras
chinski. Edital recebido da cidade' de Mafra)
deste Estado, em 24-04-1979.

PEDRO DE FRANCA CARLIN e ROSA
KRACHINSKI, ambos soIteiros. Ele, motoris
ta nascido em Canoinhas, em 18 de outubro de
1956 residente na cidade de Canoinhas, filho
de Agenor de França Car lin. e Josefir:_a de Fran
ca Carlin. Ela, do lar, nascida em Sao Louren
ço, Município de Mafra, deste_Estado, em 2� de
julho de 1959, residente em Sao Lourenço,. ÍlI�a
de Albino Krachinski e Iolanda Krachinski .

, Edital recebido em data de 24 de abril de ] 979,
'do Oficial do Registro Civil, da cidade de lVIa':
fra deste Estado •

-

,
, ,J '

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

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

'

Canoinhas, 25 de abril de 1979.

Nereida C. Côrte
Oficial do Reg Civil - CPF 222,315.879-04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro Civil
de Bela Vista do Toldo - Canoinhas - Santa Catarina,
[cz saber Que pretendem casar-se:

-

.;

ERNANI ,KNOP com EUFRIDA SOUPINS
KI brasileiros solteiros, naturais' deste Estado,, ' ,

residentes em Serra do Lucindo, _ele lavrador,
nascido aos 06 de dezembro de 1954, filho de
Afonso Knop e Marcina Knop. Ela doméstica,
nascida aos 17 de outubro de 1956, filha de J ):1-'
vid Soupinski e Lucia Krull Soupinski.
LUIZ OSMAR PADILHA com MARIA .JOA
QUINA GONÇALVES DE LIMA, b,rasileirossolteiros naturais deste Estado, ele lavrador,
nascido 'em Rio Pretinho, neste Município aos
04 de junho de 1956, filho deNilo Padllha E- Clo
tilde Gonçalves. Padilha. Ela doméstica, r-asei
da aos 10 de setembro de 1959, filha de Francis
co Gonçalves de Lima e Dejanira Massaneiro
de Lima.

JOSÉ RODRIGUES DO PRADO com
DORILDE MARIA MONTEGUTE, brasileiros, Isolteiros, naturais deste Estado, nascidos e resi
dentes em Arroio Fundo, neste distrito, ele la- ,

vrador, nascido aos 12 de novembro de 1956,
filho de Jovino Rodrigues do Prado' e Avelina
Miranda do Prado. Ela doméstica, nascida aos'
20 de novembro de 1957, filha de José Montegu- ,

te e Hercilia 'da Luz Montegute .

IVO TOMPOROSKI e NEIDE MODESKI,
brasileiros, solteiros, naturais deste Estado, ele
lavrador, nascido em Serra do Lucindo, ao� �6
de outubro de 1954, filho de Ludovico Tomporoski e Catarina Tomporoski. Ela doméstica,
nascida aos 23 de agosto de 1961, residente em
Ribeirão Raso, filha de Antonio Modeski e Ire
ne Soupínskí Modeski.

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

Bela Vista do Toldo, 23 de abril de 1979.

Leopoldo Pereira - Oficial

Curso: "Expressão Oral e Comunicação".
Data: 03 a 06 de maio de 1979.
Hora: 14:00 às 18 :00 horas.

.

Local: Salão Nobre da FUNPLOC.
Taxa Única: 373,00
Vagas: 30 vagas.

EMENTA DO PROGR�MA QUE SERA
ABORDADO NO CURSO
A importância da voz como meio de comunicaç�o: Art� .eComunicação. Objetivos da técnica vocal. �xercIclOs. pra_tl
cos de desinibição e relaxamento. Reeducaçao da respiraçao.Í'!.rticulação cor:reta das letras. Erros mais. cOI?uns de, dicç�o

I
e prejudiciais ao aparelho fonador. FonI�tn�. Impostação
da voz. Dicção. Análise de texto. Improvisação. A arte de

,

dizer (oratória) e gesto.

i
OBJETIVOS QUE LEVA O CURSO.
Dominar o mecanismo da voz respirando naturalmente,

I
conservando o timbre natural mas cultivado. Desinibição •

ItlINISTRANTE.
Professora Edith Kormann da FURB.
Resumo das qualificações: Bacharel em direção teatral.
cenciada em Arte Dramática pelo Instituto 'de Artes'
URGS.

Ll
dà

CURSOS: Técnica Vocal (1 ano) com a professora Charlotte
Kahle, da Alemanha. Expressão Corporal, com a professora,
Maria Lopes da URGS, Expressão Corporal com o professor
Rolf Schrre, da Alemanha. Canto com a professora Heloisa
Nemoto Uergara da URGS.

INSCRIÇÔES: No local do Curso, FUNPLOC, dia 03 de maio
no, horário do curso às 14 horas. Serão fornecidos certifica
dos pela UFSC.

IMPORTANTE: Frequência mínima exigida 2/3 da integral.
.

,

1_
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SEBASTIÃO GREIN. COSTA, Escrivôo de Paz e
Qficial do Registro Civil do Município de Major Viei
r c. Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,
faz saber r.ue pretendem casar:

JOSÉ JANDIR DE PAULA e. DORO
T'ÉIA ]\iARIA MALICHÉSKI. Ele, natural
deste Estado, nascido em Rio Claro, neste muni
cípio, no dia 18 de agosto de 1949, operário, sol
teiro, domiciliado e residente' neste município,filho de Abrão de Paula Moura e Tereza Mo
raes de Paula, falecida Ela, natural deste Es
tado, nascida nesta cidade no dia 10 de julho de
1051, do lar, solteira, domiciliada e residente
ne:ta cidade, filha de Gregório Malichéski 8
Eduviges Malichéski.

Se alguém tiver conhecimento de existir algumimpedimento legal, acuse-o para fins de direito.
Major Vieira, 11 de abril de 1979.

Sebastião Grein Costa - Oficie! do Registro
-

Civil

�-'

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

Registrada no CRECI sob n.? 204
t-l SICÓL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA VENDA

À PREÇO DE OCASIÃO:
- Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo, cultivá

vel com máquina, em Caita, perto de São Mateus do Sul.
Um imóvel urbano à rua Major Vieira com terreno de ; �:.
1200 m2 sendo 30, metros de frente no asfalto, com uma ,\

casa de madeira c/�10 m2.
1 terreno urbano com 436 m2, localizado à esq CeI. Albu
querque com a Eugênio de Souza.
1 terreno urbano com 400 m2, localizado à esq. Paula Pe
reira com a Eugênio de Souza.

TEM AINDA PARA VENDA:
Uma Pick-Up Ford F-75 ano 1976 tração dupla.

COMPRA-SE:
1 área acima de 50 alqueires, para florestamento.

, EXECUTA AINDA O SERVIÇO E

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

4iÃii&a ..•

No D'epartdmenta de' Yekutos Usados de ,Miguel
Procopiak (omércio de Veículos Ltds , vo�ê

encontrará para pronta entrega: .

Marca
1 Chevette GP.. .. .. ..

1 Brasília.. .
.

J Rural
',' .

1 Volkswagen 1500 .. .. .. ..

1 Pick Up Willys .. .. .. ..

1 Opala 4 portas . . ..... .

1 Caravan .1.
• •••••

Ano
..

o '

1977
1978
1975
1974
1974
1974
1976

.-;.

s ,

ICiUEl PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionário General Mofors do Brasil, S. f\.Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS Sta. Cí;ltarina,.:, i. •• ,1 ...
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"

EDITAL DE ARREMATAÇÃO
(Extrato art. 687 CPC)

,

,
,

1. a PRAÇA: �ia 14 de maio de 1979, às 11,00 horas.
2. a PRAÇA: Dia 24 de maio de 1979, às 11,00 horas.

LOCAL: Edifício do Forum Deselmbargador Rubem Moritz
LOCAL: Edif. do Forum Desembargador Rubem Moritz da

Costa, sito à rua Vi�al Ramos, fh1 - Ccncinhas-SC.
PROCESSO: Execução n.? 7.441

EXEQUENTE: BANCO DO ESTADO DE STA. CATARINA S.A.

EXECUTADO: MARIO MUSSI e OLDEMAR MUSSI

BENS A SEREM ARREMATADOS: "Um terreno ur

l?ano ?�sta cidade �a esquina formada pelas Felipe Schmidt e )VIa.
jor Vieira, com a area de 410,00m2 (quatrocentos e dez metros
quadrados), medindo '20,00 metros de frente, igual medindo na li
nha de .fundos e 20,50 metros de ambos os lados e confrontando pe
la frente com a Rua Felipe Schmidt, fundos com terras de Olde-

'

mar Mussi, do lado direito com a Major Vieira e pelo lado esquer
do com terras de Marcia Maria Mussi, contendo um prédio de al-
venaria com três pavimentos, n.Ps 354 e 485, com área total de 59·4
m2. Proprietários: Mário Mussi e sua mulher dona Edianete Beti
Ma�hado Mu�si, b�asileiros, industri�is, residentes nesta' cidade,
registro anterior n. 37.854, fls. 149, LIvro 3-A-L. O qual avalio en1

Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) .

Canoinhas, 17 de abril de 1979.

LOACYR MUNIZ RIBAS - Juiz de Direito

EDITAL DE ARREMATAÇÃO
(Extrato art. 687 CPC)

La ,PRAÇA: Dia 15 de maio de 19,79, às Ll.Oühoras .

2.a PR�ÇA: Dia 25 de maio de 1979, às 11,00 horas.
LOCAL: Edifício do Forum Desembargador Rubem Moritz da

Costa, sito à Rua Vidal Ramos, s/n - Canoinhas-SC.
. PROCESSO: Execução n.° 47

EXEQUENTE: BANCO DO ESTADO DE STA. CATARINA S.A.
EXECUTADO: SERRARIA SANTISTA_..LTDA. e HAMILTON .J.

HABNER

BENS A SEREM ARREMATADOS: "Uma serra fita
marca Luersen, com carro volante, medindo 1,20 x 5, avaliada em
Cr$ 100.000,,00; Uma mesa com serra circular, com motor marca
Búfalo com 10 CV, a�aliada em 'Cr$ 10.000,00; e uma destopadeira
com .;motor, marca Bufalo com 5 CV, avaliada em Cr$ 10.000,00 ..

totalizando em Cr$ 120.000,00 (cento e vinte mil cruzeiros) .

Canoinhas, 03 de abril de 1979. "

.oRLI DE ATAíDE RODRIGUES Juiz de Direito da 2.a Vara

1 x

Terrenos - vende ... secentrais
. '

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

TEMBRO 'COM' GETúLIO VARGAS NESTA CIDADE ,

COM 800 M2 CADA UM.
. TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

a a
Joinville, '29 de março de

1979

1 x

Senhor Diretor

É CQm grande satisfação
que recebemos aqui em casa o

"Correio do Norte", saaistação
especial para mim, canoinhen
se, cheia de boas recordações,
amor e saudade de minha ter

ra, onde nasci e vivi até me ca

sar, em 1953.

Desejo cumprimentar V.
Sa. por continuar o trabalho do
estimado e eficiente 'Sr. Rubens
Ribeiro da Silva nas lides jor
nalísticas .

'Acompanho com satisfação
o crescimento de minha queri
da Canoinhas, através do "Cor
reio do Norte", fico entusias
mada com as notícias dadas so

bre minha cidade, como por
exemplo, no exemplar de 24 de'
março "Mais 11 ruas receberão
iluminação pública"; emociono
me com o trabalho dos jovens
estudantes, meus conterrâneos,
todos a crescer em cultura, lu
tando confiante por um futuro
ensolarado, dando seus esforços
por um Brasil sempre maior; o

que mais me alegra são o idea
lismo de muitos jovens em prol
das letras, da arte e da cultura
e o apoio do Governo Munici

pal, criando o Conselho Munici

pal de Cultura, _

em julho de
1978 e promovendo encontros f.:

exposições. Meus cumprimen
tos aos jovens e à Prefeitura e,
de modo particular aos que la
butam pelas letras. Sei que
muitas tentativas nesse setor já
foram feitas, algumas com êxi

to, como o "Jornalzinho" do
Grêmio' XV de Julho, que por
muito tempo eu recebia regu
Iarmente; mais recentemente o

grupo literário de "O Trombo
ne", esforçando-se para levar ao

povo através de seus escritos, a

filosofia, a beleza e' os senti
mentos de um momento de "Ca
noínhas" - terra e gente. N:io
sei como está "O Trombone"

,agora .

Tudo isto vou captando
através do "Correio do. Norte",
enchendo-me de satísfaçâo .

Passando os olhos como (\

coração no "Correio" noto co

mo ele continua cumprindo com

,

U
INDÚSTRIA - COMÉRC O _. EXPORTAÇAO

TELEFONES: Escritório 23-1770 _' Loja 23-2014

Distribuidores Exclusi vos

Completa dos .Motores

da Linha'

«WEG»

Esquadrias de

de vidros, com

tentes

e urna'.. 'variadtssima secção_,:I ,
,

,

de profissionais cornpe-
sua colocação.

ferro
.

equipe
para

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

REPRESENTANTE EM CANOiNHAS:

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22 -0336 - CANOINHAS - .Santa Catarina
L·", ela.

/

28 de abril de 1979

'"

a
\

esmero e eficiência sua missão
- e me alegro! Bonito, bem

revisado, bem, redigido, ilustra
ções interessantes e nítidas, no
ticioso e informativo, com 'as
excelentes colunas "Destaques",
"Acontecendo" e outras, é um

jornal de pequena cidade que
merece ecômios, daí o motivo de

cumprimentar V. Sa . e sua

equipe pelo seu meritório tra

ELEUSA VOIGT SALFER
Membro fundador, da (ACE)
Academia Catarinense ,de Es
critores.

balho que, bem sei, não é faciL
,

Augurando-lhes e ao "COR
REIO DO NORTE" muito e pe
rene sucesso e crescimento

constante, firmo-me, cordial
mente

___,----------------------------------------------------

Quando Deus te dá um. filho, te outorga a solene
missão de moldar a argila mole que animou com o milagre
de seu sopro Divino.

NOs seus sete primeiros anos de vida, tens que dar
lhe forma, dos sete aos quatorze, polimento. Durante toda a

sua vida tens que depositar em seu interior o líquido da sa

bedoria e da j.emperança .

Tens que ensinar-lhe a ser obediente, pontual, dis
ciplinado, pois,' tais qualidades lhe serão exigidas a todo ins
tante.

Tens que despertar-lhe o amor ao trabalho, às
ciências e à leitura, para que ele, sabendo dar, seja útil.

Tens que ensinar-lhe a renunciar, a sofrer com

resignação, a crer na Justiça Divina, a perder, e, principal.
m:ente, a vencer, para que ele, sabendo receber, possa rece·,

�her sempre. ,

'

,

j� Tens que ensinar-lhe o valor do amor, da lealdade.
dos sentiméntos nobres, para que ele possa conhecer uma vi
da mais feliz e ·s.igl�ificativa.,

Tens que despertar-lhe o 'interesse' pelas coisas do
céu para que ele não sej a . esmagado pelas misérias da terra ..

Tens que transmitir-lhe o significado da vida, pa-
'

ra que ele não subordine a sua' existência ao temor à morte, ..

Ele é a semente que plantarás. O teu cuidado
com ele irá se refletir em tua colheita .

Se lhe deres instantes, farás' dele um, conhecido.
Se lhe deres tempo, farás dele um, amigo.

Se o quizeres comprar com favores materiais, ele
verá em ti uma fonte de ganhos fáceis: Se o conquistares com '

amor, serás para ele um pai.

, Se o deixares órfão de pai vivo, com certeza, logo
um traficante de entorpecente o adotará.

,

E quando, diante do Criador, fores dar conta de
tua' vida, o que tiveres feito de teu filho será o primeiro ca

lO

pítulo de teu julgamento ...

.��D;lam����lllpm.mB.eEgla.'m����a.A.!a ••••n.II •• IL

"'����l!I!Ii#iMii��iili1i'.M.t! ..1II!.

Basilio Humenhuk Comércio
. ,

de v eículos Ltda.

I Revendedor - FORD I
19

.

30 ANOS .1918
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Caminhão F-600 diesel - c/motor Mercedes 1974

". Volkswagen vermelho 1300 .. .. 1975 '

'F-75 - 4x4 - azul.. .. .. .. 1975

�orcel coupê luxo - branco 1976

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

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

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268 22-0468 e 22�0024
J '

Assine!' Dívulguel Correio do Norte
/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Juízo de Direito' da Comarca de,Canoinhas-SC
1.a Vara Cível

'Edital de Citação
o Dr. Loacyr Muniz Ribas, Juiz de Direito. da Comarca
de Canoinhas, Estado. de Santa Catarina, na forma da
lei, etc.

' ,

Faz saber a todos quantos este edital virem, ou dele conhecimento
tomarem, com o prazo de trinta (30) dias, que por parte de EDHI
'I'E PINHO MOURA, brasileira, casada, doméstica, residente nes

ta cidade de Canoinhas SC. -por intermédio de seus assistentes, ,

judiciários, Drs. Antonio Weinfurter e Aldo Pedro Dittrich, foi re
querida uma ação de Alimentos, a qual levou o n.? 7.106, e pela
presente, cita o Sr. JOÃO MARIA MOURA, brasileiro, casado, la
vrador, residente em lugar incerto e não sabido, para comparecer
DO Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, 1.a Vara Cível, no. dia 02 de agosto de 1979, às 14 horas,
para a audiência de conciliação e julgamento, pagar a importância
de Cr$ 8.800,00 (oito mil, oitocentos cruzeiros), correspondente a
onze (11) meses de atrazo (art. 732 a 735 do P.C.P.) ou contestar,.

,

querendo, a presente ação no prazo de quinze (15) dias, a partir
da audiência; prazo que correrá em Cartório; tudo de acordo com
a petição a seguir transcrita: "EDITHE PINHO MOURA, brasilei
ra, casada, residente e domiciliada à rua Uruguai n.? 84, na Cidade
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, por si e como represen
tante legal de seus filhos menores que estão sob sua guarda e com

panhia, ora denominada AUTORA, por intermédio de seus' assis
tentes judiciários abaixo assinados (does. 1 e 2 - assistência judi
ciária), vem, à presente de V. Exa., com o devido respeito e aca

tamento, para propor a presente AÇÃO DE ALIlY-IENTOS de 'acor·
do com os preceitos da lei n.? 5.476 de 25-07-1968, com redação. da
da pela lei n.? 6.014 de 27-12-1973 e demais leis atinentes à maté
ria, contra JOÃO MARIA MOURA, brasileiro, casado, lavrador;
residente e domiciliado em Palmas, Estado' do Paraná, orá deno- .

minado Réu, pelos motivos seguintes: 1 - .Que a autora é casada.
civilmente, com o· Réu, conforme COlnprova a certidão de casamen
to (doe .. n.? 3), havendo' desta união 4 filhos a saber: 1 - Tânia
Moura; 2 - Vitor Paulo Moura; 3 - José' Antonio Moura e 4 -
Geovane Renaldo de Moura (does. 4-5-6 - certidão de nascimento
dos menores). 2 - Que a Autora foi expulsa do lar conjugal, pele
Réu e veio residir nesta cidade em companhia do filho menor Geo
vane Renaldo de Moura. 3 - Que a Autora e 'seu filho menor es-

. tão passando privações, uma vez que não tem meios suficientes
para se manter. 4 - Que o Réu 'percebe cerca de Cr$ 2.000,00 (dois
míl cruzeiros) mensais, 5 - Que face aos encargos que ficaram
sob responsabilidade da Autora, que não exerce qualquer ativida
de remunerada e não possue qualquer rendimento, como alimen
tação, 'vestuário, assistência médica, hospitalar e farmacêutica,
educação de filhos e outros encargos, é justo que sejam fixados
desde agora, provisoriamente os alimentos (para si e para o filhe
que está em sua companhia) na base de Cr$ 800,00 (oitocentos cru

zeiros) mensais. FACE AO EXPOSTO REQUER: A - Que lhe
seja concedida o benefício de gratuidade da justiça; de acordo core
as disposições do artigo 1.° e respectivos parágrafos da lei n.? .. '

5.478/68. B - Que seja, desde logo, fixada uma pensão provisória,
pedindo que seja na base mínima de Cr$ 800,00 (oitocentos cruzei
ros) mensais, que deverá ser depositada mensalmente em nome
da Autora, na Caixa Econômica Federal, Agência de Canoinhas,
situada à praça Oswaldo de Oliveira, na cidade de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina. C - Que seja citado o Réu JOAO MARIA
MOURA, já qualificado nas, folhas 1 da presente petição, através
de Carta Precatória dirigida ao Juízo de Direito da Comarca de
Palmas, Estado do Paraná, esclarecendo que o Réu pode ser en
contrado na Cooperativa Agro-Pecuária de Palmas ou, na chácara
de Zauri Mazallotti, bairro da Desenha, Palmas, Paraná, para res

ponder .nos termos da presente AÇÃO DE ALIlVrENTOS; sendo in
timado a comparecer à audiência de conciliação e julgamento, eru
dia e hora designado por V. Exa. importando o seu não compare
cimento em revelia, além de confissão quanto a matéria do fato,
ficando ainda ciente, que poderá contestar a' ação, no prazo de 15
(quinze) dias (art. 5.° e 7.oda lei 5.478/68 e 297 do Código de Pro
cesso Civil). D - Requer que na forma do artigo 5.° e respectivo
parágrafo 2.° da lei n.? 5.478/68, a citação. seja feita mediante re
zistro postal com aviso de recebimento, no prazo máximo de qua ..

;enta e oito (48) horas da autuação. E - Que no final, seja o Réu
condenado' a pagar em caráter definitivo, um� pensão alimentícia
ii. Autora e seu filho menor que está sob sua companhia, que esperá
seja fixada na base mínima de Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros)
mensais sujeita a reajustamentos, iguais as majoraçôos percen
tuais, toda a vez que for elevado o salário mínimo regional vigente
no município de Canoinhas, Estado de Santa Catanna, com o devi
do depósito mensal, em nome da Autora, na Agência da Caixa Eco
riômica Federal, situada a praça .Oswaldo de Oliveira da cidade
Canoinhas Santa Catarina, condenado, ainda, nas custas preces-'.

,

suais e honorários de advogado, calculados na base de 15(;; sobre
a soma de doze (12) prestações mensais dos alimentos pleiteados
e deferidos. F - Declara a Autora que comparecerá à audiência
de conciliação e julgamento, aco�p�nha�a de duas testemunhas
admitidas em lei. G - Requer a intimação do DD. Representan-.
te do Ministério Público, de acordo com o disposto nos artigos 8J
e' seguintes do Código de Processo Civil e artigos 9 e 11 da citada
Jei,5.478/68. Dando a causa o valor de Cr$ 9.600,00 (nove mil e

seiscentos cruzeiros), em atenção ao. disposto no artigo 269, VI, do
Código de Processo Civ il . Car.lOinha.s, 12 de dezembro de 1977 (as�
Aldo Pedro Dittr ich e Antonio Weinfurter, OAB SC 0224 e OAB
SC. 1.043. E, para que chegue ao sonhec�mento de todos man�ou
expedir o presente edital, que sera publicado na for:ma da leI e

afixado no lugar de costume. Dado e passado nesta .cIdade de Ca

noinhas, Estado de Santa Catarina, aos dezenove .dIa� do .mê� d,E:abril de mil, novecentos e setenta e nove. Eu, assinatura ilegível,
Escrivão, o subscrevi.

I

LOACYR MUNIZ RIBAS - Juiz de Dir�ito
,2x
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REAFIRMA<;AO DA ,QUAl,IDADE
. V O L K 5 W A G E, N !

Rodas» n.O 221 (Dez.) e n.O 223, (Fev.)

Juizo de Direito da
Comarca de
Vanoinbas SV

.

�'II',""",'I","""""",","",'I"""'I"'!',,·· •• ·.···'1·'11'··
,

EDITAL DE CITAç.ÃO COM o

PRAZO DE TRINTA (30.) DIAS

O Doutor Loacyr Muniz
Ribas, Juiz de Direito. da Co.
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na Iorma da

.
Lei, etc,

FAZ SABER aos que o presen
te edital virem, ou dele conhe
cimente tiverem que, por par ..

te de STANISLAVA S. OLIS
KOVICZ, foi requerida uma

ação de usucapião, do imóvel a

seguir transcrito: um terreno
rural sem benfeitorias, com a, ,

área de 135.800,00 m2 (cento e

trinta e cinco mil, oitocentos
metros quadrados),' situado no.

lugar denominado "Estação
Paciência", neste Município e

Comarca, devidamente demar
cado e confrontando ao Norte
com terras de João' Leonardo
Milchevski, ao Sul e ao Leste
com ditas de Indústria de Ma
deiras Ludovico Dambroski
Ltda. e ao Oeste com ditas de
Miguel Jusak . Tendo o MM.
Juiz designado o próximo dia 4
de Junho, às 14 horas, para au

diência de justificação de posse.
E para que chegue. ao conheci
mento de todos, mandou expe
dir o competente edital que se

rá afixado no lugar de costume,
e publicado ria forma da ] ei .

Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, Estado de' Santa
Catarina aos três dia')' do mês
de abril de mil', novecentos e

setenta e nove. Eu assinatura
ilegível, Escrivão o subscrevi.

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Direito

2x

TERRENO - 24.200 182.
Vende-se uma área de ter

ra medindo 1,5 alqueire
(24.200 m2), situada em Fartu-
1 a, próprio para granj a, com

boa aguada.
Melhores informações no

.

Banco Sulbrasileiro, com o sr.

César. 2x
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CIM,ENTEL'A --

Seo problema é cercls. ou alambrados?
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA' EUGÊNIO DE SOUZA,
�88 ', FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FÁBRICA (CIMEN

TELA) EM MARCíLIO DIAS.

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

,

'DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES ,DE CERCAS.
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DR. ZENO AMARAL FILHO
.

- CIRURGIÃO DENTISTA -

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

Dra. Zoé Walkyria Natividad�, Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

-- ÇIC 005589159/DEP -
Clínica dentaria de senhoras e crianças,
- Especialização. em Odontopediatria -

HORA MARCADA - Pça , Lauro Müller, 494 - Fone 22-9�61

.

, , ,O •••
.

Você gosta da estar sempre na moda?
Então procure a

,BRUXINBA 10 n I S
Rua Paula Pereira n.? 898

UJ\1A LOJA DA Organiza�ões Nivaldo

ESPERAMOS voes !
Burgardt

CONFIRME:

1 ,

Lei,a o Teste 1 Passst 791
79

ar &. elA.
Revendedor
Autorizado

CANOINHAS Santa Catal'lna
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c
LEI N.o 484 DE 23 DE ABRIL DE 1979

. REAJUSTA PADRõES DE VENCIMENTO DO

FUNCIONALISMO MUNICIPAL, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três'

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:

ESCALA DE VALORES DOS PADRõES DE VEN·

CIMENTOS DO QUADRO EFETIVO DO FUNCIO
NALISMO MUNICIPAL

(Anexo da Lei nr. 484 de '23 de abril de 1979)

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

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

PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administrativo

L E I :

Art. 1.0 - Ficam reajustados os 'Padrões de
vencimentos do Funcionalismo Público Municipal,
conforme Escala anexa, que integra a presente Lei.

Art. 2.° _ Fica elevado para Cr$ 120,00. (cento
e vinte cruzeiros), o valor do Salário Família, por
dependente.

Art. 3.° - Ficam elevados os 'Padrões dos caro.

gos efetivos de
.

'I'écníco em Contabilidade - PE 1.18 para PE 1.1[1
Tesoureiro .. .. .. .. ..

- PE 1.17 parti PE 1.18
Arrecadador _ PE 1.15 para PE 1.16
Encarregado Setor Empenho PE 1.15 para PE 1.1R

Art. 4.° - Esta Lei. entrará em vigor na data
de sua publicação, com efeitos, a partir de 1.0 de mar

ço de 1979, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC),
t3 de abril de 1979. -

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

v d
-

Situação Anterior Situação Atual., ara0

Efetivo até 28.02.79 A Partir de 01.03.79

PE. 1.01 Cr$ 1. 400,00 Cr$ 2.000,00
PE. 1.02 Cr$ 1.540,00 Cr$ 2.200,00
�_)E 1.03 Cr$ 1.680,00 ..\ Cr$ 2.400,001: •

\

PE. 1.04 Cr$ 1. 820,00 Cr$ 2.600,00
PE. 1.05 Cr$ 1. 960,00 Cr$ 2.800,00
PE. 1.06 . . Cr$ 2.100,00 Cr$ 3.000,00
PE. 1.07 Cr$ 2.240,00 ... Cr$ 3.300,00
PE. 1.08 Cr$ 2.380,00 Cr$ 3.600,0(1
PE. 1.09 Cr$ 2.800,00 Cr$ 3.900,00
PE. 1.10 Cr$ 3.080,00 Cr$ 4.200,00
PE. 1.11 Cr$ 3.360,00 Cr$ 4.700,00
PE. 1.12 Cr$ 3.640,00 Cr$ .

5.. 300,00
PE. 1.13 Cr$ 3.920,00 Cr$ 6.000,00
PE. 1.14 Cr$ 4.200,00 Cr$ 6.800,00
T'E 1.15 Cr$ 4.620,00 Cr$ 7.600,00,:- J.

PE. 1.16 Cr$ 5.040,00 Cr$ 8.400,00
PE. 1.17 Cr$ 5.460,00 Cr$ 9.200,00
PE. 1.18 Cr$ 5.880,00 Cr$ 10.500,OU
PE. 1.19 Cr$ 6.300,00 Cr$ 11. 500,00
PE. 1.20 Cr$ 7.000,00 Cr$ 13.000100

�""',"'I""""!"""I�"'III.,m'�J.,nB"'I"'"��a"a··�RRAAUn.gu,pJ •• apBp"IB·'U,I'Bnn ••�m,·mS6InM'lan.IIP,."alglnªe
.

.

. �

Com aAssistênciafécnica da
Aristides" a lo

seuMercedes- enz se pre gan a aparada.
Ganhe todas as
paradas com a assis
tência técnica do seu
concessionerio
Mercedes-Bem.

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 serte e

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

O que faz um Mercedes-E3enz rodar
rodar. rodar sem problemas e sem

paradas desnecessárias, não tem

nada a ver com sorte. E tem muito a ver

cem o tipo de manutenção que você dá
a ele. .

O caminho para uma manutenção
carreta passa necessariamente pelas
nossas oficinas.

Como concessionário
Mercedes-Benz. nós temos
todo � ferramental especiali
zado para cuidar do seu
veículo CQm a mesma com

petência e precisão com

que ele foi feito.
Temos uma equipe de

mecânicos que aprenderam
na fDrópria fábrica tudo o que.
é srecise fizer para manter

NãlJ centie na serte. Confie o seu
Merce.es-lJenz a quem é
profissional.

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

Temos um estoque permanente de
pecas genuínas. testadas e aprovadas por
quem fabricou. testou e aprovou o seu

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

tão importante que, mesmo sendo um

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

Assim você não só garante o bom

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon
Rua Vidal Ramos, 1036

Canoinhas - se -

28 de abril de 1979
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ESCALA DE VALORES DOS PADRõES DE VEN

CIMENTOS DO QUADRO EM COMISSÃO DO

FUNCIONALISMO PÚBLICO

PC. 1.01
PC. 1.02
PC. 1.03
PC. 1.04
PC. 1.05

Cr$ 2.000,00
Cr$ 2.600,00
Cr$ 4.000,00 : .

Cr$ 5.000,00
Cr$ 7.000,00

Cr$ 3.800,00
Cr$ 4. 500,On .

Cr$ 6.000,00
Cr$ 7.500,00
Cr$ 10.000,00

.

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal .

PAULO ADÃO FRANK _ Diretor Administrativo

LEI N.o 485 DE 23 DE ABRIL DE 1979

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA. A ASSO··

OIAÇÃO DE .PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIG
NAL _ TRÊS BARRAS-SC. "APAE", E'DA

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA,
.

Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado. de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:

L E I :

Art. 1.0 _ Fica declarada de "Utilidade públi
ca" a Associação de Pais e Amigos do Excepcional -
Três Barras-SC _ sediada neste Município, à Rua 1:,3
de Maio s/n.·_ Centro, inscrita no. Cadastro Geral de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, sob n.? .. :

83.529.305/0001-12 - Associação Beneficiente e As-
'." sistencial _ Sociedade Civil _ sem fins lucrativos,
conforme Estatutos publicados no Diário. Oficial do
Estado de Santa Catarina, nr. 11.072, página II de 22
de Setembro de 1978.

Art. 2.° _ Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC),
23 de abril de 1979.

,

I

OD�LON PAZDA _. Prefeito Municipal

Esta Lei .foi registrada e publicada no Depar
tamento Adm.inistrativo desta Prefeitura na data su

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

PAULO ADÃO FRANK _ Diretor Administrativo

LEI N.o 486 DE 23 DE ABRIL DE 1979

AUTORIZA PAGAMENTO DE DESPESAS. DE
CONSERTO DE VIATURA' DA DELEGACIA DE.

POLÍCIA.DE TRÊS BARRAS, E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no

-

uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara MUN
nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:
L E I :

Art. 1.0 _ Fica autorizado o pagamento de
despesas de consertos mecânicos da viatura da Se
cretaria de Segurança de Santa Catarina à disposição
da Delegacia de Polícia de Três Barras, no valor. dr;
Cr$ 4.343,00 (quatro mil trezentos e quarenta e três
cruzeiros) .

Art. 2.0 _ Para fazer face as despesas decoro,
rentes do Art. 1.0 fica autorizada a abertura por De
creto do Executivo, de um Crédito Especial no valor
de Cr$ 4.343,00 (quatro mil trezentos e quarenta �

três cruzeiros), por conta de anulações parciais do
Orçamento vigente.

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

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC),
2:3 de abril de 1979.

ODILON PAZDA _ Prefeito Municipal

Esta Leí foi registrada e publicada no Depar
tamento Administrativo desta Prefeitura na data su ..

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

PAULO ADÃO FRANK Diretor Administrativo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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* "É preferível que em nosso jardim haja espi
nhos pelo fato de haver rosas, do que não
haver rosas para que não haja espinhos".

* E hoje vamos todos dar um toque no Clube
Canoinhense, para curtir mais uma boate que
promete mil lances.

.

* Muitos canoinhenses dando um chego na ter
rinha entre eles:

-, Silmara, que com muito charme e graça
conquista a todos.

Juceres, garota simpática que é motivo de
muita alegria entre nós.

Maria_ Clara, moreninha que cativa muitos
coraçoes ,

Marcos M., garotão fofo que deixa a An
drea super feliz.

,

Júnior Freitas, muitas menininhas já sen
tiam tua falta.

Nardo, o cara legal.
- Bolha, cuidado pois tem muita

rendo agarrar esta Bolha.
* Entre muitos .parzinhos que desfilam na city
Isabel e Ariovaldo se destacam.

mina ,que-

Responsabilidade J. e C.

* Também Régis e' .Arlete entrando numa boa.
É isso aí.

:1< Luís e Nilt�n chegando na terr inha . Leila t.�

Jô muito contentes.

* Gilda futuro Travolta ou Kung Fú ? É isso aí,
os dois combinam com você. !

* Shiminho curtindo ares paulistas neste fim
de semana. Já entendemos hein Shimo.

* Cláudio e Lú, 'parz inho que se destaca em

simpatia. Muito bem.

* Soraia dando um chego aqui na Mat Cap.
Aproveitando para matar as saudades do Pe
dro e dos amigos. É isso aí mina.

* Silvana sorrindo muito ultimamente. Será
uma nova paixão. Conta prá gente Silvana.

* E hoje, o último dia dos jogos Estudantis pa
ra muitos é motivo de alegrias, e para outros
de tristeza. Mas é isso aí, vamos curtir os .úl
timos lances .

* "Aqueles que não fazem nada estão dispostos
I
a criticar. os que fazem algo".

Tchau!

-:- ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA -:-

Mobral cf Balcão de Empregos
Para muitos que ainda não sabem que o MO

BRAL não foi criado só bara alíabetízar. mas também
para proporcionar novas oportunidades de promoção
a nossos irmãos. Prova disso é ter sido dia 18 insta
lado em nossa cidade o Curso da Balcão de, Empregos,
Trata-se de uma mini-agência empregadora, a qual
atua entre as empresas, indústrias e comércio. O Bal
cão de Emprego, promove o cadastramento do pessoal
interessado, ministrando aulas, aprimorando o seu

conhecimento funcional e posteriormente serão apro
veit&.dos pelas firmas carentes de elemenlos aptos
para o cabal desempenho da função. Presentes nas

solenidades o sr. Prefeito Municipal Nataníel Resende
Ribas. sra. Petronilha de Andrade Keawulskl: Agente
de Profissionalização da Coordenação Estadual do
MOBRAL, sra. Roselí: Cosrdenadora de Área do MO
BRAL. sra. Rosí Carvalho - Coordenadora Local, Pre
sidente do MOBRAL e Ene. Fínanceíro, Esmeraldino
M. de Almeida e Luiz Oliskoviski respectivamente,
Secretária Srta. Elizabete 1'. Lisboa e Professora Srta.
Astri Kriek.

J;rRENA confirma novo

nome do partido
O senador José Sarney. depois de encontro de

trabalho com Ministro da Justiça Petronio Portela,
confirmou ontem que a ARENA deverá passar a ser

denomidada Partido do Povo Brasileiro, com a alte

ração da Lei Orgânica dos Partidos. Sarney disse que
ainda novos partidos não serão criados «as custas
da legenda da AREN:\,» porque. segundo ele. políti
cos dlssirtentes como Magalhães Pinto e Teotônio Vi
lela terão seus pontos de vista agasalhados pela «de
mocracia interna», que deverá ser implantada no par-

/ tido. Assim sendo meus senhores a sigla será - P.P B.
(G.P. )

Oegenda em ovo oriurici i
o fim da ôumonidade

« Juízo final, arrependet-voe >. àiz a legenda em

relevo que aparece na casca de um ovo que causou

comoção entre os hsbttantes de La Tebaíca. na Co-
.

Jompia. Uma galinha pô s hontem um ovo. que foi le-
. vado as pressas ao bispo da Diocese de Armênia
Monsenhor Libardo Ramirez Gomez. Os habitantes
da localidade de 15 mil pessoas asseguram que «é o

anúncio do fim do mundo». (G,P.).
.

.

1vovo Sup.er Mercado peg-Pag
A conceituada firma Comercial Damaso da Sil

veira Ltda. ve fi de passar por radical transforl?ação
na sua parte comercial, transformando s sua loja em

um moderníssimo Super Mercado, com todos os re

quí-ttos dados aos outros similares dos graudea sen

tros. Há muito tempo nossa cidade vinha se ressen

tindo da falta de um estabelecimento desse gênero.
Sem dúvida alguma. foi uma acertada medida to�ad�
pelos seus proprretárf o s em proveito da cornunidade
toda que recebeu de braço� abertos a o_Pllrtuna e a

certada íníotanva. {( Passe la para conrerir ».

Canoinhens,e! (olabore com a

mais bonita

Salários terão 3 ajustes anuais
o Presidente João Batista Figueiredo anunciará

no próximo dia 1.0. de maio o projeto da nova Con
solidação das Leis de Trabalho, com suas modttíca
cões relativas a lei da greve, ao Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, a política salarlal e a organi
zação sindical. segundo ficou acertado ontem durante
a reuntão do Conselho de Desenvolvimento Social.
A política salarial deverá ser simplificada. 05 aumen
tos serão quadrimestrais, automáticos e de valor in
ferior ao índice do custo de vida. A unidade sindical
será mantida juntamente com o imposto sindical o

brigatório e a proíbição dos stndlcatos fazerem poli
ica partidária. I G.P. )

PO'ssarela da sociedade
ARNO RECKZ'EGEL NETO. Amanhã niver do

garotão Arno. filho do distinto casal, Arno (Cacilda)
Heckziegel Junior, ele proprietário do aglomerado,
Telhadão e Terraço. N/assinante. A garotada presen
te a festinha.

Na mesma data festejando extréi'a de idade
nova a Sra. Maria Ines R Dolsan. Felicitações circu
laudo em alto estilo PI a dlstínta dama.

Dia 30 niver do jovem estudante, Jonas José,
iilho do casal. Sr. Alois (Teresa) Werka, ele Cartorá
rio local. Cumbrimentos pontificando em grande estilo.

Dia 1.0 aniversariando o jovem estudante Luiz
Carlos. filho do casal Sr. Módesto (Silvia) Hirth A
[ovem-guarda promoverá a contagiante e alegre fes
tinha.

Também na mesma data íeatejaudo troca de
idade n�va o Sr. S�rt. .Jamir Carvalho, DO. Delegado
de Polícia. Na sua restíva data os mais justos e me
recidos cuin primentos pottílcarão.

Ainda na mesma data passagem de idade nova
do Sr. Alleu Tabalípa. grande A g+o-Pecuarlsta, Arní
gOB e Iamítíares levarão as Iellcitações mui rnerecídae
na sua festiva data natalícía.

.

Dia 4 nossa 8.genda social rcgtstra a passagem
de mver do prestatívo sr. .Orlaudo Vieira, DO. Geren
te da CEL8:SG. Na sua Iesttva dúLi os mais merecidos
cumprimentos.

Na .me�ma data ��tará comemorando níver a
Srta. Martlete. .filha do casal Miguel (Elsa) Mathioskt,
n.presado assínaute. A turma alegre prorn rverá ti
alegria contagtante da festinha.

Dia 5 do fluente completando mais um ano de
vida o n/presado assinante Sr. Kelíchek, res. em São
João do Mirador. Na alegria da íamüía as merecidas
comemorações.

.

A coluna se associa as manifestações de apreço
almejando a todos perenes felicidades.

Um Dor semana
..

Sê humilde se queres adquirir sabedoria;
t-ê mais humilde ainda quando a tiveres adqui-

r.do. (H. P. Blavatk ) .

limpeza da (idade, ternande-e
e agradáveL

Lioos ·Clube
de Canoinbas

LIONS EM AÇÃO
Como não podia deixar de ser, o Lions Clube de C&

noinhas, esteve presente e participou de toda XVI Conven

ção Distrital do L-10 que teve como palco a cidade de Blu

menau, e, especialmente o teatro Carlos Gomes, onde se rea

lizaram as plenárias, os Ioruns leonísticos e a Escola de Diri

gentes. Foi uma festa bonita em que toda a família leonística
catarinense esteve presente. Sentimos que somos queridos
dentro de nosso Distrito e é com muita amizade e cornpa
nheirismo que nossos irmãos, nos recebem e fazem tudo por
nos agradar e sairmos satisfeitos de tal evento, o que real ..

mente ocorreu. No próximo número estaremos detalhando
·0 acontecimento, já que não nos sobrou espaço, para assim o

fazermos �esta edição.
DIA 10 DE MAIO, NO CLUBE CANOINHENSE
Esta ninguém pode perder, pois será o maior chá de

Domadoras que Canoinhas já presenciou: Naquele dia, as 15
horas terá lugar um grande desfile de modas de inverno, es

pecialmente preparado pela DM. Marlene Teixeira, para La
na Modinha. Seguindo-se, haverá um bazar funcionando,
com o objetivo de arrecadação de fundos para as campanhas
Já encetadas pelas DD.MM., e, especialmente para o Hospi
tal Santa Cruz, conforme divulgamos anteriormente. Ser.i :

um acontecimento este chá, movimentando toda a equipe,
comandada pela DM;. Doraci C. Seleme. Cada DM. terá
sua incumbência e temos a certeza que a festa se revestirá
de pleno êxito.

.

A NOTíCIA QUE NÃO FOI DIVULGADA

No ano p. passado, na cidade de João Pessoa, realí
zou-se a mais sui generis reunião de Lions Clube, no Brasil,
que contou com a participação de Leões e Domadoras de to

do o Brasil. Foi numa promoção de encontro dos Oficiais. de

:qegistro de Imóveis do Brasil, que o nosso CL. LOTHARIO
KOHLBECK e a DM. EULALIA GLABA KOHLBECK, ti
veram o ensejo de participar da mais sofisticada reunião de
Leões de todo o Brasil no .Hotel Tambau daquela cidade.
De tudo se fez ata e muito leonismo foi discutido, para, afinal
tivessem um congrassamento, como soem podem acontecer
num momento como este. Vejam os presentes e equilatern
o gabarito da reunião. CL. ROMILDO DA SILVA MONTEI
EO, do L-14, Viçosa; cr.. ANTONIO NELSON (FRANS
QUINHA)' DE LIMA, do L-15, Baturité; CL. CLAUDIO
FLORANTI, do L-5, Serra Negra; CL. OSCAR SALAZAR
(DENISE) MOURA DA CRUZ, do L-12, Campo Grande;,
ci.. EDMIR JAMES (BERENICE) KIILH do L-21, Nova

Londrina; CL. FRANCISCO DIAS DE CARVALHO FILHO,
(lo L-20, Arcos; CL. NELSON PEREIRA (MARILU) SEBA.
elo L-12, Campo Grande; CL. LAURO VIEIRA (IRACI) DE

P�NDRADE, do L-10, Pomerode; CL. LOTHARIO (EULA
LIA GLABA) KOHLBECK, do L-10, Canoinhas; CL. JOSf:::
(TELCY) 'SEBOCEL, -do L-23, Braço do Norte; ci.. JOSf.�
SOARES (ALEIDE) NATAL, do L-25, João Pessoa; CL.
�VIAURO SOUSA (CLEONICE) LIMA, do L-14, Garanhuns;
CL. PAULO (CARLOTA) HEINRICH, do L-9, São Gabriel;
cr.. STELIO DARCY (GENY) CERQUEIRA, do L-14, l\/[a
ceió; CL. CESIO ROSA (MARIA BEATRIZ) PEREIRA" do
L-11, Pedro Leopoldo; CL. VICENTE DE PAULA (ANA
.�\/[ARIA) COSTA, do L-25, João Pessoa; CL. WÀLDEMIRO
(RUTH) WEISS do L-6, Rio Negro; CL. JOSÉ EDISON
(LOURDES) NASCIlVIENTO, do L-25, João Pessoa; CL .

JOSÉ, SOARES (CECILIA) DA SILVA, do L-21, Cachoeiro
do Itapemirim; CL. ONÉZIO (ROMILDES) FERRAZ, do
L-21, Loanda. O nosso CL. Lothário, disse que, neste ano,
nova oportunidade se fará presente, quando participará com

. a DM. Eulália, em novo encontro de Leões. Parabéns ao ca

sal que leva o nome de nosso clube e de Canoinhas, para os

mais longínquos clubes do Brasil.
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NOTAS
Será hoje às 22 h'oras na

S . B . O. o baile promovido pela
Sociedade Tiro Alvo de Canoi
nhas com animação da Banda
Verde Vale de Pomerode. Du
rante o dia serão 'levados a efei

,to as competições de Tiro ao

pássaro para a escolha do Rei,
Rainha, cavalheiros e princesas.

xxx

A Associação dos Municí
pios do Planalto Norte Cata
nense (AMPLA), reuniu seus

representantes na sexta-feira
€'rn Major Vieira, e contou com

a presença do Secretário dos
Transportes de Santn Catarina;
Esperidião Amin Helou Filho.

xxx

o aumento do salário. mini-
mo este ano, não será em hipó
tese alguma, superior a 45 p".
eento, segundo alta fonte do
Governo em nota distribuída na

'luinta-feira.
xxx

o Ministro da Fazenda in
formou esta semana, que os

automóveis terão novo aumento
a partir de 2 de maio próximo.
Os percentuais. não foram dados
a conhecer.

xxx

Se você nasceu no ano de
19,61 e ainda não fez seu alista
mento militar, não deixe para
os últimos dias, pois o prazo
termina em junho próximo.

xxx

o Posto Cultural do Mo
bral de Três Barras estará fa
zendo em' breve o levantamen
to de analfabetos, com a parti-

N.O 1518

28-04-79

ESPARSA-S
cipação dos Soldados do Exér
cito do Campo de Instrução Ma
rechal Hermes.

xxx

,

A CERPLANA, Cooperati
va de Eletrificação Rural do
Planalto Norte Ltda., está avi
sando seus associados próximos
às linhas de eletrificação, que
encerra-se dia 30, segunda-fei
ra, o prazo para regularizar ins-
'crições aos interessados que
não ligaram suas residências.

xxx

o DETRAN está comuni
cando aos proprietários de veí
culos com placas de final 4, que
dia 30, segunda-feira, é o. último
dia para renovar seus licencia
mentes.

.

DIRETOR DO
Inaugura.

Foi inaugurado dia 20, sex
ta-feira, o novo Centro Radio
lógico do Hospital Santa Cruz,
com a presença do Diretor do
Depantamento de Saúde Públi
ca de, Santa Catarina, Dr. Os
valdo Vitorino de Oliveira, que
esteve representando o Secre
tário da· Saúde, Valdomiro Co
lautti. que na oportunidade en-

contra-se em Curitibanos acom ..

panhando a comitiva do Gover
nador Jorge Bornhausen.

xxx

Na foto, o momento que
Osvaldo de Oliveira e a Sra.
Eda COlite Ferreira da Silva.
Agente do INPS em Canoinhas,
descerravam a fita .simbó lioa de

inauguração dos dois aparelhos
de RAIO-X, um de 500 MA doa
do pelo Governo do Estado e

outro doado pelo ex-FUNRU
RAL de 300 MA.

Reunindo todos os clubes
Rotary de Santa Catarina, ini
ciou na quinta-ferra em Cha
pecó, a XIX Conferência Dis
trital do Distrito 465 do Rotarv
Internacional. Representando �
Rotary de Canoinhas, compare
cerão ao evento, os 8rs. Olávio
Soares, Sérgio Hoffmann, Fá
bio Fuck e Ione de Souza do
futuro Rotary de Três Barras.

O novo Centro Radiológico
deverá contar com salas para
exames, salas de interpretação
diagnóstica, câmara de revela
ções modernas, arquiyos, secre-

x x x :

(continuação da l.a página)
FINALIDADES
PRIORITARIAS

Um dos Diretores Executi
vos da UNIAGRO, o Engenheí
ro Agrônomo Chuiti Koyama,
falando à reportagem do C.N
esclareceu os principais pontos
à respeito da criação desta em

presa e, os motivos que levaram
estes produtores' a unirem-se G

formarem a União Agrícola de
Portaria do Secretário de

.

Canoinhas Ltda.
Segurança e Informações, Ari "Um dos principais moti
Oliveira, nomeou no dia 16 de vos da criação da UNIAGRO

.

abril o Sr. Osmário Davet ao foi a falta na região, de um sis
cargo de Delegado de Polícia tema de armazenagem que
para o Distrito de Marcílio comportasse nossa capacidade
Dias, O Sr. Davet, exercerá, de produção. Nós colhiamos o

suas funções na Delegacia de 'produto e ao chegar ao secador
Polícia de Canoinhas.

"

surgiam os problemas. de en-

mente com a
,

bol masculino e feminino; tênis
de mesa, rnasculino e feminino;
voleibol, masculino e feminino
e futebol de salão. com a parti
cipação de alunos do Colégio

I Comercial de Canoinhas, Colé
gio Estadual Santa Cruz, Fun

dação do Planalto Norte Catari
nense,' (FUNPLOC), Colégio
Agrícola Vidal Ramos, Colégio
Major Vieira, Colégio Sagrado
Coração de Jesus e Escola Bá
sica Almirante "Barroso.

Logo mais às 20 horas se

rão encerradas todas as compe
tições, quando será realizado o

Concurso da Rainha dos III J0-
gos Estudantis, com a participa
�ão de 9 concorrentes.

III Jogos estudantis: hoje o encerra-=

escolha da Rainha
AS CANDIDATAS

o Colégio Sagrado Coruçâ:
de Jesus concorrerá com duas
candidatas: Marilin Elízabete
Bach e Silvana Mara Kono.sek;·
Colégio Agrícola Vidal Ramos,
Rosete Martins de Matos; Esco
la Básica Luiz Davet de Major
Vieira, Mari Grat; Colégio' Co
mercial de Canoinhas, Sueli
l\'[ad� Kanzler; Escola Básica
Almirante Barroso, Neuzeli dos
Passos; Colégio Estadual Santa
Cruz também com duas concor

rentes: Georgia Cassia Teodoro
vitz e Marilene Santos; e final ..

mente' da FUNPLOC, a estu
dante Cristiane Scheide Garzo ,

DASP
centro radiológico

I

taria, vestuários e banheiro. A

instalação destes equipamen
tos. modernos representa um

grande avanço no aperfeiçoa
mento sempre constante que

ora passa o Hospital Santa
Cruz e' que vai se tornando um

dos mais importantes centros
hospitalares' do Norte Catari-
nense.

Prefeito reivindica c�nstruções em favor do esparte

urna empresa
frentar filas de ate 15 cami
nhões carregados, sendo que
precisávamos transportar .o ce

real com urgência e tinhamos

que esperar muito tempo. Nü

caso de hoje, poderemos chegar
ao depósito da UNIAGRO, des

carregar e voltar para casa".
Continuando sua esplanação,
Koyama acrescentou que uma

de suas metas, é atender tam
bém a terceiros, que ajudarão
na auto-suficiência da empresa.
"E é bom que fique bem claro
aos interessados, que nossa in

tenção não é apenas armazenar

produtos dos associados e estes
terceiros poderã-o mediante o

pagamento de uma pequena
taxa de secagem e estocagem,
trazer produtos para guardar,
como: arroz, feijão, trigo, milho
e o soja".

A capacidade de armazena

gem da UNIAGRO é de duzen
tas mil sacas no total para os

seus 3 mil metros de área cons

truída. possui duas moegas e

dois secadores COIn 15 KWA ca

da cuja energia motora é o

"FUL OIL".
Atualmente a UNIAGRO

.

fornece toda sua produção à
COOPERATIVA AGRíCOLA
COTrA com sede em Curitiba e

que comercializa os cereais. A

CANOINHAS - Fazendo
parte da delegação da Associa
ção dos Municípios do Planalto
Norte - AMPLA, o Prefeito
Benedito Therézio de Carvalho
Netto viaj ou .

esta semana para
Florianópolis e foi recebido
com os demais prefeitos da re

gião pelo Secretário de Cultura)
Esporte e 'I'urismo, Júlio César.

Therézio na oportunidade

para o ...

CANOINHAS - Envol
vendo aproximadamente 400 \
estudantes, de 1.0 e 2.0 grau dos
7 maiores estabelecimentos de

.
.

ensino do município, os III JO-
GOS ESTUDANTIS de Canoi
nhas entram hoje no último dia
de competições. Teve seu ini
cio no dia 26 às 8 horas e todos
os jogos foram realizados no

Ginásio de Esportes do Colégio
Estadual Santa Cruz e foi orja
nizado pelos professores de
Educação Física daquele esta
belecimento com a supervisão
cio Professor Ricardo Pereira
da Silva:

Estão sendo disputadas as

seguintes modalidades: Hande-

intensão dos Diretores para o

futuro é fornecer principalmen
te o soj a, para empresas como

a SAMBRA, Anderson Clayton,
Ceval; etc. que oferecem me

lhores condições de preços.
Ao finalizar suas palavras

à reportagem, Chuiti Koyama,
fez questão de frizar que a

principal filosofia de trabalho
da UNIAGRO, é de melhorar a

região no setor e trazer sua par
cela de progresso ao município
de Canoinhas e ao Planalto
Norte. "Gostaria que q._ povo
nos desse todo o apoio possível
ao trabalho

.'

e iniciativa da
UNIAGRO nesta região, porque
o bom andamento de nossa em

presa depende do esforço con
. jugado, pois sozinhos nada par
deremos fazer. Estamos à intei
ra disposição de quem queira
usufruir de nossos

/

serviços e

colocamos nosso pessoal técnico
para esclarecer qualquer dúvi
da: Temos para servir, um dos
armazéns mais bem equipados
tecnicamente da região, mesmo

'que sej a para estocar 10 sacos

de cereal, estamos prontos a

receber".
É intenção da UNIAÇ-RO

de brevemente distribuir insu-
1':1OS agrícolas aos' produtores
da região, bem como assistência
especializada.

reivindicou daquela Secretaria,
a construção de canchas poli
valentes nos distritos de Marcí
Iio Dias e Bela Vista do Toldo,
c O' pagamento de mão de obra .

para os trabalhos de iluminação
do Estádio Municipal Benedito
Therézio de Carvalho Junior,
cujo 'material já foi adquirido ( .

encontra-se =stocado no almo
xarif'ado da Prefeitura.

'

I
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