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CANOINHAS (Se)',19 de maio de 1979

,CANOINHAS - As chu
vas intermdtentes que se aba
teram desde o início da semana

passada até esta segunda-feira,
foram suficientes para alagar
as áreas menos elevadas às mar
gens dos Rios Agua Verde e Ca
noinhas. Os, principais proble
mas que se verificaram com as

chuvas, foram nos Bairros Cam
po da Agua Verde e Agua Ver
de, além da Xarqueada no vizi
nho município de Três' Barras,

Assinatura Anual Cr$ 250,00 - N," Avulso Cr$ 6,9'
__________�r �-------� __

causou maior apreensão di)
Prefeito Therézio de Carvalho:
que iniciou a distribuição de gê
neros de primeira necessidade e

, remédios às pessoas mais ca

rentes de recursos. Também a

Comissão de Defesa Civil está
mobilizada e vem trabalhando
para encontrar soluções para
os problemas mais graves.

Estão sendo utilizados os

Grupos Escolares da Agua Ver ..

de e Campo da Agua Verde, os

pavilhões das Igrejas Perpétuo
Socorro e Matriz Cristo Rei, PR'
ra abrigar' as famílias desaloj a·
das de suas casas tomadas pelas

ACIC

cretar estado de calamidade pú
blica se caissem mais chuvas,
enviou radiogramas para o. Co
ordenador. de Defesa Civil do

Estado,' Henrique Córdova, ao

Governador em Exeréício e ao

Secretário de Transportes, Es

peridião Amín Helou Filho,
dando contas dos transtornos
causados às Rodovias munici

pais e Estaduais,
.

ocasionando
queda de pontes e a consequen
te interrupção do tráfego rodo
viário nos principais acessos da
cidade. Informa ainda o eW1
às autoridades no texto dos ra

diogramas, que' a parte baixa
da cidade está totalmente inun
dada" desabrigando mais ·40

, famílias. Therézio, solicitou à
Secretaria de transportes para
que envie observador especiali
zado para avaliar as péssimas
condições da estrada de Maj 01'

ao seu destino e os caminhões
de transporte encalham for
mando grandes filas.
(últinia página)

lando do assunto à nossa repor
tagem, informou que é necessá-

.

rio conscientizar os industriais

para fornecerem dados para a

elaboração deste trabalho, que
além de importante trará 'gran
des benefícios a todos.

O catálogo será distribuído
entre os associados da ACIe,
industrias, federações, sindica
tos e outras entidades de classe,
para tomarem conhecimento do
que temos a oferecer ao' merca�·
do brasileiro e externo.

pretende elaborar
Indústrias

CANOINHAS - A Asso
cíacão dos Despachantes Ofi
ciais de Trânsito de Santa
Catarina elege� a nova Direto
ria para o período,' 79/80,

, e�'l
reunião realizada dia 11 últi-

,

mo.

Luiz Milton Suchek, Des-
'

pachante Oficial de Canoinhas,
foi eleito 2.° Secretário da

.
As,·

sociaçâo, representando a 8. a

Região.
Os demais cargos ficaram as-

Já na. segunda-feira, mais
'de 20 famílias do Campo da
Agua Verde. deixaram suas ca

sas com a ajuda de veículos da
P f M rguas.re eitura . Iunicipal, que tra-
halharam incessantemente no

transporte de objetos pessoais PROVIDítNCIAS
dos flagelados. Na quarta-feira, URGENTES
o número de famílias de desa- Na terça-feira o Prefeito
hrigados subiu para 50, o que , Municipal, na iminência de de- .

Catálago, das
,

'-

da Região
CANOINHAS -- A Asso

ciação . Comercial e Industrial
de

�

Canoínhas, está iniciando
um trabalho para a elaboração
de um catálogo de todos os pro-

'

dutos industriais f.abricados
pelas Indústrias de Canoinhas,
Três Barras e Irineópolis.

Este trabalho terá a f.ina li. -

dade de divulgar a potenciali
dade econômica e industrial de
nossa região, no Estado, Brasil,
e Exterior. O Presidente da

ACIC, Dr.' Hilton Ritzmann ta-.
•

0'; a"':·ob- .

União Brasileira de Escritores - institui
"Prêmio Ferúando Cbinag'lia/79 t.

CANOINHAS - A União
Brasileira de Escritores, está

lançando em todo o B�B;sil, o

Curso de Ficção Infantil e Ju

venil com o título "Prêmâo Fer

}l�do Chinaglia 1979".

Os três primeiros" trab�
)f.J.(I)S tcll�s,ifitiados serão publi-

I .

'j

cados pela Editora EBAL.
As' inscrições estão abertas,

encerrando-se a 31 de julho
próximo e os interessados de
verão procurar maiores infor
mações sobre o regulamento na

� �

Prefeitura: Municipal, Secreta-
da do Conselho Municipal de
Cultura.

Um dos aspectos das cheias no Bairro Campo da água Verde

V ieira e o trecho da BR-280 en

tre São João dos Cavalheiros e

Canoinhas, onde os ônibus têm
que ser guinchados para chegar

Íube de (anoinhas
. .-. .

aniversario

.do para fazer parte da mesa

p r i n c i pal,
.

os Companheiros
Pierre Lourenço e Sra., Gover
nador do Distrito 465' de Rotary
Internacional para o período
79/80; Egon Schultz e Sra., Se
cretário do Distrito 465; o Juiz

Loacyr Muniz Ribas e -Sra., da
primeira vara de Canoinhas; o

Prefeito Benedito Therézio de
'Carvalho Netto e Sra.; o Tenen
te Gildo da Silva e Sra., repre
sentante do Comandante do 3,°
Batalhão de Polícia Militar: o

vereador Henrique Krzesinski e

Sra., representante do Presi
dente da Câmara de Vereado
res de Canoinhas; e o Frei Luiz
....7almorbida, vigário da Paró
quia Santa Cruz. Após a sauda
ção ao pavilhão nacional e lei
tura do protocolo pelo rotaria
no Alirio .Dias, teve início ()

:Rntar.
"

·Suchek na Dlretorla
da Associação dos
Despachantes de se

sim distribuídos: Presidente,
Armando Bauer Liberato de
Blumenau com a 3.a região; Vi··
ce-Presidente, Marco Antonio
S. Peixer de Joinville, CaIU a 2;H

reg;i.ão; 1.0 Secretário, Pacelh

Volpato de Florianópolis, re-

d la
.-

1 ° Tpresentan O a ' reglao; .- _e-

soureiro, Adair Tasca de Cris
ciúma com a 6.a: região e 2.° Te
soureiro, Gabriel Bogoni de Vi"

deira, responsável pela 10.a re-

CANOINHAS - Para co

memorar os trinta anos de ati
vidades junto à comunidade ca

noinhense, o Rotary Clube de,
. Canainhas fez realizar no últi
mo sábado, dia 12, uma reunião
festiva no Clube Canoinhense,
com a presença de autoridades
civis e eclesiásticas, sócios fun
dadores, novos associados e con

vidados especiais.
A PROGRAMAç.ÃO

', I

As solenidades tiveram iní-
cio às 19 horas de sábado com a

Missa em Ação de ,'Graças na

Matr iz Cristo Rei, à qual este
ve presente toda a fam.ília rota
riana e convidados. Às 20 ho
ras, o Jantar Festivo no Clube
Canoinhense, seguido de apre
sentaçào. dos visitantes, home
nagern .alusiva ao dia das mães
c Baile de Aniversário.

O Presidente do Rotary de
Canoinhas, Osvaldo Wrublevski

,

presidiu \) ato solene, convidan-

otary
comemorou o 30.0

Osvaldo Wrublevskí abriu.
os . trabalhos da reunião convi ..

,

dando Marcos Wunder1ich do
...

Conselho Diretor, para ler ,a.s
correspondências recebidas e

em seguida ao Companheiro,
Hilton Ritzmann para a mensa..

gem do Rctary aos presentes fia
ocasião.

OS NOVOS SÓCIOS.
Após a mensagem de h�,ãS

vindas e agradecimentos a to
dos, o Presidente anunciou; "A·
admissão de novos sócios é um
seguro de vida para um Rotary
Clube. Com muita alegria e sa

tisfação, procederemos nesta
oportunidade, a admissão em.
nosso clube de seis novos sé
dos, que de hoje em diante co

r.osco se propõem a alcançar o

ideal de servir". O Companhei
ro .Eduneí Nunes de Abreu; foi
convidado a fazer as

'

apresen
tações d03 candidatos:
(última página)

REUNIÃO
COMEMORATIVA
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)

Os agricultores brasileiros. contam agora com
a nova

. COLHEITADEIRA DE GRAOS MASSE�'
FER,GUSON, modelá MF 364Ü', cujo. projeto e constru
ção reunem os mais avançados recursos da tecnolo
.ç;ia moderna,

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

A plataforma de corte; de engate rápido, é ofe
recida na medida de 3,90 m (13') na versão standard
e também nos tamanhos de 3,60 (12'), 4.20 (14') e 4,80.
(] 6'), de fornecimento opcional, possibilitando ao

agricultor a escolha adequada para o melhor desem
penho da máquina, de acordo com a produtividade da
cultura e topografia do terreno.

A nova MF-364ü> já está à venda nos Revende
dores Massey Ferguson de todo o País, capacitados a

. prestar assistência total, beneficiando, dessa manei
ra o consuinidor dos produtos MF.

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

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

'Esta nova colheitadeira apresenta elevado ren-'

,Com. e ln K» Ltda.• «8
Revendedores Massey-Ferguson do Brasil S.A.

r

Rua Caetano Costa, 1122 - Fones: 22-0557 e 22-0357 - Canoínhas-SC
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Hir tda.
Os melhores preços e condições da

._

regiao

III Crediário próprio e entrega na hora

Dormitórios - Refrigeradores Conjuntos .Estotados - Ele-
• .I

�
•

trofones Faqueíros
.

Bicicletas Aparelhos da Som
r

Aparelhos de Porcelana - Conjunto em Alurnmio - . Tapetes
Rádios - Toca-Fitas - Fogões à Gás a a, Lenha e .uma

infinidade de outros artigos para o seu lar.

NA COMPRA DE SEU DORMIT1ÓRIO L�VE DE BRINDE UM DESPER r.rADOR;

DE UM CONJUNTO ESTOF�DO, UMA M,ESA DE CENTRO;

DE UM TELEVISOR, UMA ANTENA COM INSTALAÇAO;

DE UM fOGÃO A GAS OU A LENHA, UM JOGO DE COLOREX.

F.a�a-DOS e uma visita e comprove D08'SOS pre�os
RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - se,

.
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Terreno Cen,tral
--

I Casa de Umbanda e Perfumaria Compra-se um terreno no

perímetro urbano da cidade.
Damos preferência na Rua Cae
tano Costa.

Tratar com Eraldo, pelo
fone 22-0555.

Artigos de umbanda, charutaria e . perfumaria.
: .r

Rua Paula Pereira, nº 546

AGEN A D. CIDADE
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACiA DE PLANTA0: De Sábado (19) a .sexta-feira (25)
Machado - Rua Vidal Ramos, 40'4
Fone: 22-0'825

rdÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (19): Dr. Haroldo Ferreira Filho
Fone: 22-0033

Domingo (20): Dr. Paulo Cesar V. Alves
Fone: 22-0033

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

E.:STA'ÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�-D179
IJ>LANTAO CELESC: Fone: 22-0490
TELEFONEMAS INTERURBANOS: Aos sábados e' domingos -'

Posto no Planalto Hotel.
RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:QO horas.

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

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

manhã - Estacionamento, Sala de Conven

ÇÕE?S,. Bar, Farmácia, Barbearia e Lavanderia
Rua Felipe Schmidt, 550 - Fones (0477)
22-0433 é 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.
Rua Vidal Ramos, 1132, Fbne: 22-0970

-:- RESTAURANTE A LA CARTE -:-
CLUBE CA�OINHENSE: Rua Major Vieira, 345 - Fone: 22-07tH

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.

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

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

-:- C H U R R A S C A R I A S -:
PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 - Fone 22-0'236 - Funciona das

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

CANECAO: Rua Caetano Costa (saída p/Mafra) - Excelente aperí
tivo - churrasco à moda gaúcha - espeto corrido e pr�
to comercial.

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

espeto corr ído e prato comercial.

-:- C I NEM A -:-

HOJE, às 20,30 horas sensacional programa duplo:

I
1 'Ü filme: O CORS.ÁRIO NEGRO - Com Terence Hill e Bud Spencer
2.00 filme: O ÚLTIMO DOS VALENTÕES - Com RobertMitchun

. AMANHÃ às 14,00 horas em matinê: .,

O CORS.ÁRIO NEGRO - Colorido

AMANHÃ, em duas sessões, as 19,30 e 21,30 horas:
ROC'KY UM LUTADOR

Toda sua vida fôra de uma chance em um milhão:
ATENÇÃO: este filme reprisa segunda e terça-feira as 20,30 horas,

4.a, 5.a ,e .a feira as 20,3{) horas: /
.

.

GARIMPEIRAS DO SEXO - Colorido - Censura 18 anos .

-:-. PROMOÇÕES BAILES E DISCOT_HEQUES -:
HOJE:' Clube Canoinhense - Discotheque - Jakson - Som e Luzes.
HOJE: S.B.O. - Discotheque - Jakson - Som e Luzes.

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

rOTO STUDIO AI.:VORADA: Rua F'elipe Schmidt (em frente �

Livraria Zaguini).
FOTO JOÃO: Rua Vidal Ramos, 524 - Fone �2 .. 0392

, .

FOTO RUBENS: Rua Vidal Ramos (anexo à S.B.O.)
----.."......---

PRODUTOS BRAHMA
MERCANTIL INDUSTRIAL DE BEBIDAS CATARINENSE LTDA.

Rua Felipe Schmidt, 177 - Fones 22-0428 - 22-0671

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

B I N D'E R C A R·
Comércio de A utornóveis 1 tda.

.

,

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

COMPRA - VENDE - TROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES
1 FIAT - MARFIN COPACABANA - O Km
1 Volks 1.3'00 - Verde , .

1 KARMAN GUIA TC BRANCO
1 VOLKS 1.500 LARANJA" ...
1 VOLKS '1.500 - VERMELHO ..

1 VOLKS 1.300 - BRANCO .. ..

1. PICK UP - AMAj:�ELA .

1 VOLKS 1. 600 - AZUL .. .. .. ..

1969
1972
1971

19'72
1970

.. 1971.

1975
1967

19'7'2

..

zJ

I.....

I RURA,L 4x4 - MARRON ..

1 KOMBI STn - AZUL .. .. .. .. .. ..

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 25'5
FONES: 22-0517 E 22-0610

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nery Sardá refuta
"1.0) Fui Profissional de fute

bol muitos ános;
2.°) Comentarista esportivo de

rádio;
3.°) Arbitro das Ligas Canoi

nhense e Mafrense;
4.°) Quando iniciei a carreira

de jogador de futebol, já
tive o capricho de com

prar um livro de regras'
de futebol.

'

Por/tanto vai minha respos-

,

-

acuaacoes
sobre o jogo em que o Wai Kem
Ké fez críticas injuriosas con

tra minha arbitragem. Todo
atleta expulso por mim o foi
por justo motivo, pois, ofende
raro a mim e ao meu auxiliar
com palavras de baixo calão,
Os referidos atletas esqueceram
que tinham mãe, e lembraram
d e ofender a minha.

Quero lembrar ainda a es

ses elementos que assinaram a

referida nota como sendo a Di-

do " Wai Kem K'é ,"

reteria não têm conhecimento
e nem moral para julgar-me.

Vejam os senhores leitcres
como eles estão por dentre de
leis e regras do esporte: o Wal
Kem Ké não tem estatutos e es
tá disputando o Campeonato
da La Divisão. Acho melhor a

Diretoria colocar o time para
disputar o Campeonato do Inte
rior até regularizarem est a si
tuação, para aí. então, depois de
orientarem seus atletas, ingros-

sarem nà La Divisão de nosso
futebol.

N.B. Caso os elementos do
Wai Kem Ké não estejaro satis
feitos com a minha capacidnde,
f'ico-lhe a inteira dísposíção pa
la um' debate em público sobre
regras de futebol. Os elementos
do referido clube não deveriam
ser chamados dr atletas, pois
não tem qualificação moral pa..
ra tanto".

Nery Sardá

ta aos elementos que assinaram
a nota publicada na última edi
ção deste jornal:

Quando pego no apito co

mo mediador de uma partida
de futebol não tenho cor de
camisa porque" como já disse
acima, fui muitos anos jogador,
e sei o quanto é doído o jogador
suar a camisa e ser roubado
por um árbitro e seus auxilia-
res .

Segue o meu' depoimento
e rei fAQ44A6iR 'M ··"E ,

Mudança não se faz de um dia- para
outro. São necessários um bom plane
jamento, coordenação, e por fim, uma
real lzação consciente.

Por essa razão, há quase dois anos, mui
ta gente escutou que a Caixa Econô
mica ia mudar. Mas desde aquela data
até hoje" todo esse tempo f9i utilizado
com o fim único voltado aos inte
resses dos nossos cl lentes,

A Caixa Econômica do Estado, a par
tir de agora, SESC SIA - Crédito
Imobiliário, possui um fichário com

125,127 clientes
:

cadastrados, sendo
53'.553 depositantes de Caderneta de

Poupança e 71.574 em contas corren

tes,

o primeiro passo, será a transferência
para o SESC - Banco do Estado de
Santa Catarina SIA. Para os clientes
da Caderneta de Poupança, a única
mudança será n.a apresentação das ca

dernetas. As demais vantagens, inclu
sive a dupla garantia dos governos
Federal e Estadual, continuarão.

_.- ....

BESC S/A· Crédito Imobiliário

Uma Empresa do Sistema

WCODESC
GOVERNO DO'

-: ESTADO DE SANTA CATARINA

"

_iI •
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.

Seu problema, é cercas ou alambrados?
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,' �

I

�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' TABUAf_)

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 T'nuOS
,

DIFERENTES DE CERCAS.

FO'TOCÓPIASP

.

t , '1
.. ,

O Cartório do Registro Civil de, Nereida C. Côrte ins-
. ,

talado no Fórum, acaba de adquirir a mais moderna e sofís-
tícada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE
TARY II.

,
Faz cópias simples e dupla face de qualquer· tamanho

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

ço em Canoínhas, a confecção de circulares para empresas.

JUíZO DE DIREITO DA
COMARCA DE CANOINHAS

SANTA CATARINA

Edital de Arrematação
(Extrato art. 687 do CPC).
O Doutor ORLI DE ATAl·

DE RODRIGUES, JUÍz de m
reito da 2.a Vara Cível da Co
marca de Canoinhas, Estado d,·
Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.
1.a PRAÇA: Dia 13 de junho de

1979, às 11 :00 horas
2.a PRAÇA: Dia' 25 de junho de .

, 1979, às 11:00 horas
LOCAL: Edifício do Fórum De

sembargador Rubem Mo
ritz da Costa; sito à Rua
Vidal Ramos,' s/n - Canoí
nhas - SC.

PROCESSO: Execução, n.? 234'
EXEQUENTE: BASILIO HU

MENHUK & CIA. LTDA.
EXECUTADO: ORLANDO

MÜLLER
BENS: "Um terreno urbano

com a área de .717,50 m?
(Setecentos e dezessete metros

quadrados e cinquenta centíme
tros), situado nesta cidade con

frontando: - por um lado com

a Rua Duque de Caxias; Walde
mar Scholze; Sebastião R. Cor
deiro e Antonio M. Moreski:
carta de aforamento n.? 114 re-

\ '

gistro n.? 42.812, fls. 19, do li-
vro n.? 3-A, (já transferido ma

trícula n.? 2.630). Avaliado em

Cr$ 35.875,00.
Dado e passado nesta cida-

I

de de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, aos vinte' e seis
(26) dias do mês de abril de
mil, novecentos e setenta e no

ve (1979). Eu, Zaiden E. Sele
me, Escrivão, o subscrevi.
Dr. Orli de Ataíde Rodrigues

Juiz de Direito'
da 2.a Vara 1

Indústria de Madeiras Zaniolo S.A.
.

'

C. G. c.M. F. 83.187.294/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL 'EXTRAORDINARIA

São convidados os senhores acionistas desta Sociedade,
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no dia 28

de maio do corrente, às 10:00 horas, na sede social, sita no Bairro

Agua Verde, Canoinhas, Santa Catarina, para deliberarem sobre
.

D, seguinte ordem do dia:
,

a) Preenchimento de cargo vago na Diretoria e fixação da

remuneração.
.

Canoinhas, 04 de maio de 1979.

MILLES LUIZ ZANIOLO - Diretor
1 x

Terrenos - vende - secentreis
VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN

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

TEMBRO 'COM GETúLIO VARGAS NESTA CIDADE)
COTv'I 800 M2 CADA UM.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 'COM BOMEU.
· '===_-====_.=========:!l.

�� Q � w_m -- �

801 . para banlleiro e, fecham�nto . de árei já não, é
problema em Canoinhas
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informações:
\
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RUA WOLF FILHO, 25 - FONE (0477) 22-0507

Endereço residência: Rua 3, de Maio, 798 - Fone (0477) 22-0,467

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO
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A 'partir de agora, nossa cidade conta com uma agência da Caixa.
� Venha conhecê-Ia, quem sabe tomar um cafezinho, com gente quê ,

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

.

Nosso endereço é: Rua Pàu!a Ferreira, 'esq. Felipe Schmidt.
" ,
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\

, !

Segurança 'sem limite.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
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O sesquicentenário de Rio Neqro
e a participaç'ão de Canoinhas

-----) Carlos Schramm

Com a presença do Governador Jayme Canet
Junior e altas autoridades do Estado e do País opa"
vo de Hio Negro festejou com brilhantismo �s 150
anos da IMIGRAÇÃO ALEMÃ, rendendo uma justa
homenagem à memória dos' primeiros imigrantes
chegados <t Rio Negro no dia 19 de fevereiro de 1.829
Os primeiros imigrantes-colonizadores que se insta
.laram nas margens do Rio.Negro foram, igualmente
com seus' descendentes os desbravadores de toda uma

região, desde a nascente até a foz do citado rio. Uni
ram pelo trabalho, religião, cultura e afeto o Paraná
00 Sul a Santa Catarina do Narte.

Os descendentes' daquele� 'imigrantes lá esti
veram de 9 a 19 de fevereiro deste ano, para um re

encontro e abraço de saudade, avivando velhas estó
das e cantando velhas canções' como dizia o poeta
alemão "Wenn wier uns wieder traffen da setezen
wir uns nieder, erzahlen die Alten Geschichten und
singen die Alten Lieder" .

J .

I

Conforme afirmam os historiadores" os primei
T(I� imigrantes lá chegados eram: Pedro Grein, João
Stresser, Carlos Trommer Carlos Carstens, Leonar-

., ,

do Schultz, João José Sabatke, Henrique Granne-
mann. Nicolau Scheid, Adam Kuss, Johann Foiz,
Walter Ketter, Nicolaus Von Schaf, João Daven,
Martinho Carlin, João Adam Lenz, Ana Bárbara

Hoth, Pedro Schroeder, João Adam Becker, Nícolaus
Becker, Nicolau Bley e sua mãe' Margarida. Na se

gunda leva) entre outros, vieram Francisco Krauss,

Johann Thibes, Felipe Mueller, Mathias Jungles,
João Guebert, Mathias Schuck, bem como F�LIPE
H,AUEN, p'equeno, que perdera seus pais em viagem.

Muitos _' casando constitu irarm família, em

geral numerosa. Não sentindo a falta do "espaço vi

tal" e nem fronteiras hostis, ombrenharam-se pelo
.

sertão de ambas as margens do. Rio Negro. Forma
ram e ajudaram a formar novas povoações, mistu

rando. através do casamento, o sangue germânico
. com outro não menos valente do nosso caboclo ," As··
sim alguns estabeleceram-se na' região da grande Ca
noinhas como os Jungles, os 'Grein, os Schu1tz, os

Bley, os Rauen, os Daven (que devem 'ser Davet por
causa das alterações que com o tempo surgiram nos

r.a.rt�ios) e tantos outros.

Dos filhos de Felipe Rauen, dois radicaram

se em Canoirihas, Octávio e Noemia . Octávio veio

para Canoinhas em 1.910 e depois em 1.913 já casa

do. Destacou-se nas lides do comércio, agropecuária
(2' na política sendo prefeito do município.

NOEMIA RAUEN ROMAIS de quem especial
mente nos ocuparemos nestas linhas, mereceu, da
Comissão Organizadora do Sesquicentenário, do po
\/0 e das autoridades as mais elogiosas e justas home-

AAristidesMallon.
temumcaminhão depeçasgenuínaspara

o seuMercedes-Benz. .'

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

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

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

seu capital.
Nós temos todas as peças principais

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

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

Para que você não pare mais que o

necessário.
,

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

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

E a nossa vontade de atender bem é

tão grande que acaba fazendo/de você mais
um amigo. .

.

Amigo, a casa é sua.

, J:'ara pronta entrega:. '.
. E só chegar no balcao e pedir.
Não há porca nem parafuso que a gente

não guarde em estoque.
, E, comprando no nosso departamento

de peças. você compra as qenuinas.
. Aquelas que passaram por um setor de

controle de qualidade que, só na Mercedes

Benz. ocupa 1.200 pessoas e equipamentos
de precisão.

Então é claro que a peça chega às suas

mãos em plena forma e, o que é melhor, de

forma gentil.
O pessoal aqui da casa sabe que tem

um bom produto nas mãos e trata vocé
rápido - e bem.

.

"

.

Tanto faz que voce compre porca ou
.

parafuso. farol ou farolete. coroa ou pinhão,
o serviço é limpo.

.
E um serviço que está todo montado

... _

.
ConcessionárioMercedes-Benz

Aristides Mallon
e Ru� Vidal R�lTlos, 1036, 9

\
• e

.
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nagens, "como única representante direta dos prí
.meiros imigrantes", além de uma plaqueta de pr�
ta que lhe foi entregue, pelo, Presidente do Tribunal
de Justiça do,Paraná, com os seguintes flizeres:

A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO ·NEGRO,
EIVI COMEMORAÇÃO AOS 150 ANOS DE COLONI,..

ZAÇÃO ALEMÃ OFERECE A NOEMIA RAUEN

ROMAIS ESTE MIMO COMO HOMENAGEM AOS

BRAVOS COLONIZADORES DOS QUAIS V.S. �
,

'

DESCENDENTE.

'RIO NEGRO, 19'/02/79 José Valmor Nardes �

.?residente.
- ,

Dona NOEMIA recebeu ainda um diploma' de
Honra ao Méritó e outras grandes, manifestações de
smizade e reconhecimento, ressaltando-se .o carinho

que lhe dispensou o professorado presente.
Dona NOEMIA nasceu em Rio Negro a 05 de

rbril de 1.896 casando-se em Canoinhas com Guilher
me Elke Romana, natural da Lapa e já falecido. Tem
10 filhos vivos, 38 netos e 10 bisnetos. Passou-a maior

parte de sua existência em Canoinhas, onde dedicou
sua vida ao magistério. Foi professora nas seguintes
escolas do interior: Lança, Felipe Schmidt, .Páciên
c la do Rufino, Floresta onde construiu casa, Matâo
onde também construiu casa e Palmital onde foi, o
baluarte para a construção da igreja. Hoje é aposen
vada pela Prefeitura Municipal.

- Quantos adultos hoje só são alfabetizados gra
ças ao esforço e dedicação de D. NOEMIA. Sempre
foi uma dedicada samaritana dando de si para aju
dar os outros. Profundamente humana, atendia aos

necessitados provendo-lhes auxílio na doença �e con-
. solo espiritual. Afinal,foi para' os pobres seu Anjo
da 'Guarda e até hoje louvam seu nome. Hoje reside
elll Santa Felicídade onde continua suas .obras de

. assistência social ..

Em reconhecimento a um acervo de tantos be
nefícios prestados ao povo. de Canoinhas o Prefeito
Benedito Therézio de Carvalho Netto houve por bem
dar a uma escola o nome de NOEMIA RAUEN RO
:1\.1AIS. .Muito bem. Senhor Prefeito! O passado 'é a

afirmação do presente. Honremos pois aqueles que
abriram as primeiras picadas para chegarmos ao as

falto dos dias presentes.
I

Dona NOEMIA! o povo soube dizer conosco
no dia das mães, Deus abençoe os seus 84 anos vivi..

�
dos em nO'sso benefício.

.

.

.

/ Rua Paul Harrys, S/N - Próxima ao Estádio'

Municipal ._ Fone 2Z-0726.

Distri,buidora de Bebidls
Globo, Ltda.

PRODUTOS: COCA COLA, AGUARD;ENTE
TREVISAN E REFRIGERANTES DE VARIAS

MARCAS.

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE
CANOINHAS-�C.
2.a VARA CÍVEL

Edital de Arrematação
(Extrato Art. 687 CPC)

1.0 LEILÃO: Dia 11 de JUI)ho de 197'9, às 11,00 horas.
2.° LEILÃO: Dia 21 de Junho de 1979, às 11,00 horas.
LOCAL,: Edifício do Fórum Ruben Moritz da Costa,

sito à Rua Vidal Ramos, sjn.o - Canoinha$�
Santa Catarina. I

PRO�ESSO:, Execução n. ° 243
.

REQUERENTE: TOKARSKI E elA. LTDA.
HEQUERIDO: WALDEMIRO MEDEIROS
BENS A SEREM
ARREMATADOS: _ 1 - Urna máquina de escrever,
marca Olivetti Studio 45, cor verde, em p,erfeit<l esta-
do de conservação, avaliado em Cr$ 3.500,00. .

..

Canoinhas, 02 de Maio de 1979.

ORLI DE ATAIDE RODRIGUES
Juiz de Direito

2.a Vara

.' .

1
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19 de maio de 1979

Você gõstà ':'da estar sempre na moda? \
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.·,:�;Dr:a:';cZo·é' Walkyria ,Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- ClC 005589159/DEP -�. L Cf

•
J� Clínica dentária de senhoras e crianças.

- Especialização' em Odontopediatria --

.

tTORA 1lv1ARCADA - Pça .: Lauro Müller, 494 .: Fone 22-0461
, .
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Casa Residencial .. VENDE-SE
Vende-se uma casa. residen-

A

daI, toda em alverrària, em ter
reno de 40 m;d� frente por 40 111

de fundo, com muro, passeio e

asfalto, sita na rua Pastor

Georg Weger.
... "' 'Tratar com o sr. Pedro Al-

1)age Filho, na Rua Pastor Georg
We�er, 337 ou pelo fone 22-:-0984,

ALUGA-SE
Aluga-se uma sala .para

ponto comercial no centro. da
cidade, na rua Vidal Ramos v

1141.

Tratar no local ou pelo te
lefone 22-0909.. ,

Vende-se
Vende-se uma propriedade

sita na rua Almeida Cardoso
com 131 m2, inclusive ótima sa ..

la para comércio' (Quase em

frente ao Moinho Tokarski) .

. \

Tratar na Rua Barão do Rio

Branco, 399 - esquina com Co
ionel Albuquerque.

���(.Jl""Â.,',l,&,ª-'&"YJb\Mlt4Ji..a.!i.rt,::'�J;,&'2JY2.i,.,t�.='LU."JAL'1\,.q;;.];yy:_� e !l g-��J;.f.lUL_Ll!,.!:!I_�,!--..;.'!'",lU..J'.4YJ.!Jl,U § !! g Si , g " [Iu.y • i III II 11 " � •

..

" !

m2, (quatrocentos e oitenta me

tros quadrados), medindo 16m's .

por 30ms., situado nesta cidade à
Rua Paulo Ritzmann, fazendo
frente para esta rua; divídíndo
de um lado com a rua João da
Cruz Krailing; . de outro lado

com o lote n.o 3 e fundos Com o

.

lote n. o 5, constituído pelo lote
n.

o 2 do loteamento Guido Lan
PROCESSO: Execução n.? 231 \

.

I ger; adquirido conforme escri-
.

REQUERENTE: UNIBANCO - tura de, compra e venda de Eu..

�"""".'!"''!!!UU.H"�� . .!ilJU�Il!�.»...u��.!:!!..\l..!'l",'l.-ll.JU!.� ...U.!UUl.,l1..lU.JI...!l...a.u�p>li'�I).m..y."p,,�_I!�ll.AA�Y.-E!Jl..!1�
. UNIÃO DE BANCOS BRA- .

rico "I'reml e sua mulher, ainda
.

.'
.' .

.

'.
'. fr'

SILEIROS S/A. não levada a registro. Avaliado

P
.... '.

I'
R E QUE R I DO: P:E D RO ern Cr$ 25.000,00.

I SCHEUER e MARCOS Z1--
Canoinhas, 02 de maio de 1979'

. I·· MEMAM·

A..'.
.

REAFIRMAÇA,O DA, QUAl.IDADE I BENS A SEREM OrH de Ataíde Rodrigues
Juiz de Direito

ARREl\IIATADOS: 1 - Um 10- 2.a Vara
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Rua Major Vieira, 589

Leia'

79

,

e com

Material

•

de

Ltda.
Fone, 22�0502' - CAN.OfNHAS se

·CO N F I R M E:

n.O 221 (üez.) e n.o 223 (fev.)

o Teste .Passat 791

MALLO elA.

2x

Rua Paula Pereira, 698 -.Canoinhas - se

Reg. INCRA 386/73 de 26/06/73 ..

. EDITAL DE CONVOCAÇAO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORpINARIA
O Presidente da Cooperativa de Produtores' de Mate

Canoinhas Ltda. usando das atribuições, que lhe, confere o Art. 35�
letra "e" do Estatuto Social, resolve CONVOCAR a Assembléia
Geral Extraordinária dos Associados, a realizar-se na respectiva
sede social, no próxírno dia 26 (vinte e seis) de Maio de 1979, às 12

. (doze) horas, em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para. deliberar da
matéria constante da seguinte:

ORDEM DO DIA
1. ° -: Deliberar sobre a autonizaçào, para que o Conselho de .Ad

ministração, representado pelo Presidente e Secretário,
dar ao Banco do Brasil S.A _

- Agência de Mafra-SC., em
hipotéca os bens imóveis e benfeitorias de propriedade
da Cooperativa, em garantia de contrato de financiamento
a ser concedido pelo referido Banco à Federação das ce
operativas de Produtores de Mate "Santa Catarina" Ltda.;

2.°) Outros assuntos de interesse da Cooperativa .

Não havendo número legal - 2/3 - dos associados
presentes em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para a instalação da
Assembléia, fica desde já feita a SEGUNDA 'CONVOCAÇAO, pa
ra às 13 (treze). horas do mesmo dia.

Se desta vez ainda não houver número legal _. 50%
mais um -. dos associados presentes em SEGUNDA CONVOCA
çÃO, fica desde já 'feita a TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCA
çÃO, para às 14 (quatorze) horas do dia 26.de Maio de 1979, com
a presença de, no mínimo 10 (dez) associados.

'

Para efeito de cálculo dó "quorum" para a instalação
da Assembléia, a Cooperativa possue 1. 239 associados.

E, para que chegue ao conhecimento de todos 0'3 asso

ciados' o presente EDITAL será publicado -na imprensa local �.

afixado na Sede da Cooperativa e seus Postos de Recebimento,'
bem como remetidos aos asccciados, na medida do possível:

Canoinhas, 10 de Maio de 1979.

/ '

Cooperati va de

Mate Canoinhas
del)rod utores

Ltda.

Tobias l\'Iunhoz de Lima - Presidente
1 :'{

Juízo �e Direito da ,Comarca de Canuinhas �. se I

2a. Va ra Cível

f1�dit31 de Arrerno taçáo
(Extrato do art. 686 CPC)

,

l,a PRAÇA: Dia 15 de Junho de
1979, às 10,00 horas.

2.a PRAÇA: Dia 27 de Junho de

1979, às 10,00 horas.

LOCAL: Edifício do Fórum R li
ben Moritz da Costa, sito à
Rua Vidal Ramos, sjn.o -

Canoinhas-SC.

.�

.
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estaques
Lucia Colomb,:)

Alianças na direita
Estrearam doiradinhas na

mão direita no último sábado,
os. jovens Luz Marina Cordeiro

C' Benedito Therézio de Carva

lho (Bene), fiilhos dos casais,

Izolde e Ar lindo, Cordeiro e de .

Lia e Benedito Therézio de Car
valho Netto. . A comemoraçãc

I

foi na. residência dos pais da

noiva, onde receberam os cum

or imentos dos familiares. e ami-
� ..

gos íntimos. Aos simpáticos
noivos, as' felicitações da coluna

com um abraço.

HOMENAGEM AOS PRESIDENTES

Em destaque, os trinta Presidentes que coman-'
daram as ações do Rotary Clube de. Canoinhas desde
sua fundação em .1949.

Euclydes de Cerqueira Cintra - 1949./50, Ro
dolfo Scheide, 50/51, Altavir Zaniolo _. 51/52, João

Seleme - 52/53, Aroldo Carneiro de Carvalho:
53/54, Osvaldo Segundo de Oliveira - 54)55, Eer

l)ert Ritzmann -, 55/56, Miles Luiz Zaniolo - 56/57:
Rodolfo Scheide - 57/58, Rafael Dilassio - 58/59: .

Osvaldo Segundo de Oliveira -- 59/60, Benedito The

rézio de Carvalho Netto - 60}61; João Pedrassani -

tll/62, Erwln Schwarz - 62}63) João Selerne ._- 63/64,
Oldemar Mussi, 64/65; Mario Arthur Ferraresi

65/66, Michel Nacif Seleme - 66(67; Sidnei Corte _.

67/68, Osvaldo, Segundo de Oliveira - 68/69, 'I'icho
Brahe Fernandes - 69/70, Oscar Augustinho Werka
_. 70/71, João Selerne - 71/72, Paulo Rocha Fada -

72/73, Alirio Dias _- 73/74, Cilas Lourival Ziemann
.. __ 74/75, Fábio Nabor Fuck - 75/76. Mario Arthur

-Ferraresi - '76/77, Antonio Mi1ton Soares Tormena
_. 77}78 e Osvaldo Wrublevski de 1978 a 1979. O

Presidente eleito para o biênio 79/80 ainda não em

possado é o Sr. Olávió Soares.

Do colunis,ta, as Ielícitações ao Rotary por es

tes 30 anos de vitórias em seus objetivos filantrópi
cos em nossa cidade.

Lojas ANA MARL'\
Artigos de inverno para ambos os r;C xos.

Calçados esportivos e para, eríanças.
Preces camaradas e. o nlelhor atendimento.

o

Organizacóes �Uvaido Burgardt. I
�::t:.__=.-===.= =========,===.- . .=:=--= ....,=

NOITE DE AUTÓGRAFOS
Estou recebendo da Editora e Livrarias Lunar

del li e Urca, o convite para participar do lançamen
to e noite de autógrafos do livro "SEMEADURA", de

autoria da poeti,sa. -tubaron;-nse, Zoraid� H�sterrnanrn
,duimarães. A noitada sera em Tubarão dia 25 pro
xirrro às 19,30' horas e terá lugar na Livraria Urca à

Rua São' Manoel; 53·.

DRA. HElOIS S. BERTON(INI
cntURGIÃ.-DEN'fISTA

CRO 1091 �

Fone 22-0744

Consultório - Rua Felipe Schmidt, 385

1.0 Andar - Sala N,? 03

L/C

ENLACE NA AGENDA
,

'

Será hoje às 17 horas na Matriz Cristo Rei) o

.
casamento de Maria e Antonio Sérgio, filhos dos ca

saís Djanira e Evaldo Witt e de Elpidio e Oliv.ia
Borges. Após a cerimônia, eles recebem os convida
dos no Salão de Festas da Sede Paroquial.

-

Ao jovem casal, as felicitações via coluna, de
todos os companheiros da Impressora Ouro Verde e

eluipe Correio do NOI1te,

NASCEU FABINA CERIS

Foi no dia 12 às 11,15 horas o nascimento da
linda menina Fabiana Ceris, filha' do casal Roselis e

Eriel Ivo Baniuk . Muito felizes estão os avós dá me ..

nina, Eurico e lVIarlene Wagner, a quem a coluna e11-
. via os parabéns.

NOIVADO

Com um alinhado jantar, comemoraram re

centemente a estréia de alianças) os' jovens Stela MR
ris Crestani e Luiz Cezar Sakr. Eles são filhos dos
prezados. casais, Rosélis e Reinaldo Crestani e de
Madalena e Kaissar Sakr. o. acontecimento, teve lu

.

gar na casa dos pais de Stela onde circularam curn

primentos
.

de amizades mais chegadas e familiares.

ESPETACULO MUSICAL El\'1 CURITIBA

Viajou nesta quarta-feira à capital do Paraná,
ü Gerente 'do Planalto Hotel, Sr. Mario Gonçalves
com :a finalidade de assistir a apresentacão da' famo
sa Orquesta Sínfônica de Hamburgo (Alemanha) ..
UITI grande espetáculo que o Teatro Guaíra' oferece
esta semana ao público aficcionado da 'música tradi
cional da Europa.

i'MILIONARIAS" EM FESTA

O "Clube de Bolão Milionárias" comemorou·

na. quinta-feira, �9 anos de fundação. Os fest�jOs laIn..

sivos reuniram as 34 associadas no Bolão da Socieda..

do Beneficente Operária, oportunidade = que foi.
eL.�ta c empossada a nova diretoria para lO período
'1;l/80. Deixam o cargo, a Presidente, Guiomáx.. ,,'

.
,

r ,)

Schaidt de 'Borba,' a vice, Ilda Maveski; as secretá'-�', r,
- - .

v 'I � J J \ ,f t

rias, Melita Seleme e Célia Teodorovicz; a Tescnreí- "\)�)'
ra, Laíde dos Santos e a Oradora, Helena Mussí . As

surnern. a Presidente, Marilda Dreveck; vice, Marf�.(;�
Sabagh; 1.a e 2.a Secretárias, Dolores Meister e Líresi ,fi"
\ ieira; Tesoureira, Teodora Scheuer e Oradora, Dir ...

( I
• ?

.

I

co Roeder, Das comemorações constaram, entrega 4fl :.rr:
prêmios à Campeã dos 9� Olga Trevisani, Rainha e

Princesas do ano, Olga 'I'revisani, Marilda Dreveck e

Traudi Kelner.

GARDENIA
Novidades. para meia estação:
Moletom, J'eans e 8ijoulerias

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

. I

FESTA JUNINA

A Associação de Pais e Professores da Escola
Básica Almirante Barroso, realiza no próximo dia 1
de junho nas dependências do estabelecimento, uma
Festa Junina C01TI todas as atrações típicas no gêne.·
rc. Haverá doces, pescaria de prêmios; pinhão, pipo
ca e quentão, à partir das 14 horas.

BAILE DOS CALOUROS

Será no dia 9 de j unho, a grande noitada do')
calouros/Yã da Faculdade de Ciências Administrati ..
V2�',' da FUNPLOC. Jakson -Padilha que foi convida
de pelo Presidente do Diretório Acadêmico a dirigir
o Departamento Social, já contratou o sensacional
Grupo Musical, LORENS INTERNATIONAL SHOV\7
da capital paulista.

,===�-=="-==================,================

VISITE

Modas' Soulill
LA VOCÊ ENCONTRA SEU ELEGANTE

TRAJE DE INVERNO..

Felipe Schmidt, 3'75 - Fone 22-0682

BH É NOTíCIA
(iJ:/l'

Esteve esta semana no Norte do Paraná, o Ge-

rente' da Agência de Canoirihas do Banco do Brasil,
nenê Milto Bauer, onde participou do Curso de Aná

.' 'se Financeira. O Curso, que é ministrado a todos os

Gerentes do BB
I
foi realizado no Centro de Treina

mento do Banco do Brasil em Londrina.

Dois aniversários

Antecipo o parabéns neste sábado, à duas

damas de nossa sociedade que completam idade
nova neste final de mês. No dia 28 a Sra. Bea
triz Budant, esposa do advogado Moacyr Bu

dant, recebe homenagens pela passagem de mais
um ano de vida. Já na terça-feira, 22, estará cir
culando cumprimentos à Sr�. Paula Carvalho,
esposa do advogado Saulo Carvalho. Da, coluna,
as duplas felicitaç?es a estas Senhoras pelo
brilhante trabalho que desenvolvem na qualí-

. I

dade de Presidente e Diretora da APAE de Ca ..

noinhas e como Domadoras do Lions Clube)
muito fazendo para o bem estar social de nossa

comunidade.

.wc _-

==============:;========-="'==-= ..

Organizações Hecord
da Luiz fv1tfton Suchek

Rua Felipe Schmidf, 392 - Fone: 22-0511

Seguros em todos os ramos - Fotocópias - Auto
Escola -' Despachante Oficial de Detran - Empla
camentos - Transferência de Veículos - Confeeçãn
de Placas e Plaquetas Carteira de Identidade
Carteira de Motorista - Taxas' Estaduais - Preen-

chimentos de Notas Promissórias e Contratos.
I
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Sefvicos 'prestados ao INAMPS tem
reajuste de 40 por cento

Já se encontra em. vigo:c, desde o dia primeiro deste

mês, a Portaria assinada pelo Ministro da Prev idência e As: istên
da Social, Jair Soares, reajustando em 40 per cento _. 5 por cento
':1 mais que no ano passado - os valores para remuneração dos Ser
viços Médico-Assistenciais pagos pelo INAIVIPS .

, De ·acordo com a nova tabela, a Unidade de Serviços
(US) passará de Cr$ 8,80 para Cr$ 12,32; a taxa de Sala de Peque
na Cirurgia custará Cr$ �. �6,60; a da Média Cirurgia e Parto Nor

I
'miaI, Cr$ 648,20 e a da, Grande Cirurgia e Parto Cirúrgico,. Cr$

·

863,80. As remunerações pagas para atendimento mediante Con
.vênio com Empresas, Sindicatos e Hospitais Universitários tam-
sbém tiveram, reajuste.

DIARIAS
O maior valor de diária hospitalar - Cr$ 280,00, em

LUgar dos Cr$ 200,00 anteriores '- será pago para as Clínicas Médi-

'�a, Pediátrica, Tisiopneumológica e Psiquiátríca, dos Hospitais de
.nível 1. Os de nível 2 receberão, para essas mesmas diárias Crf
247,80, os de nível 3, Cr$ 218,40, e os de 'nível 4, Cr$ 165,20. Para
as diárias de Clínicas Cirúrgicas e Obstétrica foram estabelecidos

I
,

}S seguintes, valores: nos Hospitais de nível 1, Cr$ 261,80; nível 2,
,':::r$ 232,40; nível 3, Cr$ 207,20; nível 4, Cr$ 156,80. ,

CONVÊNIOS
'Nos Convênios estabelecidos com Em.presas, o INAMPS'

.oagará o 'valor básico mensal de Cr$ 109,20, por cada empregadc,
I]ue terá direito a assistência global também para os seus depen
i�.entes. Se a 'Assistência Médica fornecida através da Empresa for
'estrita ao empregado, o valor será de Cr$ 49,00.

I:! Caso a Assistência Médica seja apenas Ambulatorial .-
,�. restrita ao empregado -. o valor pago pelo INAMPS será de Cr�
l:1,70. Abrangendo dependentes, a importância aumenta para

I �r$ 49,00'.
I, Para os Convênios com Sindicatos Urbanos, os valores
,'erãO' pagos de acordo com a seguinte tabela:

Valor Per Capita
Cr$ 21,70
Cr$ 25,48

.

Cr$ 28)28
Cr$ 34,0;2
Cr$ 15,1:�

LIONS CLUBE
CANOINHAS

CAMPANHA DAS

DD.MM. LEONINAS _"

NOTA 10

Para ninguém botar defei

to, foi a opinião unânime que
se ouviu após a realização do
Chá das Domadoras realizado
no dia 10" próximo passado, nos
salões, do Clube Canoinhense,
em arregimentando

. recursos

pê�ra aplicação na campanha de

(:�gasalho E: para as pequenas
coisas necessárias ao Hospital
Santa Cruz. Magnificamente
preparado foi o desfile de mo

dé1s, apresentado' pela DM.

Marlene, de Lá na Modinha,
tendo a participação, como ma

nequins, as próprias Domadoras
do Lions Clube .. A seguir, fun
cionou a pleno vapor o Bazar,
cujos produtos foram adquiri
dos: num piscar de olhos. Do- I
ces e Refrigerantes foram' ser

vidos aos circunstantes de ma

neíra a fartar. Nosso resultado
liquido, alcançou a cifra dos
Cr$ 15.000,00 o que constitue

por si só, um grande resultado
para o fim a que nos propomos.
A DM. Doraci C. Seleme, DD.
Presidente, terá a incumbência
da'· distribuição, juntamen'te
com as DD.MM. que a acom

panham. Mais uma vez, o Lions
Clube de Canoinhas, se parabr
niza com as queridas Domado
ras, pelo bem que sabem pro
porcionar à nossa comunidade,
através de campanhas que pro
movem

,

�atureza do Serviço
A Consulta e Tratamento Médico
1.1 com Exames de Laboratório ..

1.2 com Exames básicos de Raio X
1.3 com exames: básicos de Laboratório e Raio X

-1- Consulta e Tratamento Odontológico .. .. .. ..

Assistência Ambulatorial global '(Exames de La-
boratório e. Raio X, Consulta e Tratamento

,

Odontolúgico) .. ..<.. .. .. .. ., .. .. .. .. .. Cr$ 49,00,
I Os Hospitais Universitários e de ensino que mantérr.

1�IDnvênio padrão com o INAMPS também terão reajuste de 40 por
II�nto no valor dos Serviços Prestados. A Internação Hospitalar
-m Clínica Médica de qualquer porte ou Obstétrica terá o subsí-

I: io unit.ario de C::r$ _7 mil, � P.arto Normal. ou Cir�rgiéo, Cr$f 3 mil
!1�8 e a intercorrência Obstétrvca, Cr$ 1 mil 960.

,

Para a Clínica Cirúrgica foram estabelecidos valores

Fstintos, considerando o porte do Hospital." Os de pequeno porte E
r

I
.

-

b ídi d C $ 1 96000 d t
'

di C $ 4 '1 31?
m nossa u tima reumao

,Irrao su SI 'lOS e r .

.' , os e por e. me lO, r.' '::WI.. .. ; de Diretoria, diversas proposi-
'Iii

de porte grande Cr$ 12 mIl/.936 e os de maior porte Cr$ 7 mil 734.
cões foram levantadas,' tendo

II Pela Portarja Ministerial, consideram-se incluídos nos, cm vista a diretriz e· organoi)tbsídios ��s Hospit�is 1!n�ve�s.itári�s e de er:sino todos .os Servi- grama que a próxima Direto
!IIIIS EspeCIaIS. Pela inexistência ou interrupção dos serviços tela-I ria vai apresentar no começo de
onados, será deduzido o percentual, ou a soma dos percentuais seuireinado, tendo expressivo! 1e lhes correspondem, aplicado sobre a fatura correspondente ao número de votos, a promoção

· • ibsidio mensal de nossa erva mate, através do
i Internação em UTI

"," 1,2 por cento Chimarrão tão nosso conhecido.
I: Internação em Unidades Coronárias. . 1 por cento como também, através do mateII E t d H di

A •

1 t 'd '

E;. s u os emo InamICOS .. .. .. .. .. por cen 'O, queima o, ou cha. m outra
Aplicações de Terapêutica Nuclear .. 1 por cent.. época, o Lions Clube, promoveu

!

I
,. O atendimento o Ovodiálise e Diálise' Peritonal ser {i I' a Festa Nacional do Mate, o que

! 19o de acordo com os valores fixados na tabela de honorários motivou � lavratura de um de
édicos. . .

' '.. ereto estadual, instituindo a

Os Convênios com Instituições Governamentais serão fe�(ta aludida, tendo como anfi
I lculados, em cada caso, pelo .percentual igua� ao da majoração -.- teatro, a cidade de Canoinhas.

ira o exercício de 1979 das dotações orçamentárias próprias, da Será assim, uma oportunidade
, ntidade Convenente, não podendo, em nenhuma hipótese, exce- de revivermos aquela que foi,

,! r a 40 por cento
"

urna de nossas principais festas

CHIlUARRÃO SERÁ A

TÔNICA DA NOVA
.

GESTÃO

reivindica
Secret

apoio do DAE
da Saúde•

Estiveram na semana pas
la, em Florianópolis, os Srs
valdo Wrublevski," Edunei
�es de Abreu e os Drs.
110 Cesar Vicente Alves e

:.mar N" Teixeira, membr'os
, i\dministração e Corpo Clí
b do Hospital Sànta Cruz.

I

t Primeiramente, em audi

ria com? Dr. FR:L\.NCISCO! I ASSiS FILHO, DIretor Ge
I do DÃE, foram, mantidos

: ndimentos afim de que 0,
,(rido Departamento, con

�ionasse p projeto arqui
!llnico, das futuras' amplia

ii B do Bospital Santâ Cruz,
',1 a cqnstrução de mais, 60
i>S e Isetor de berçários.

, \ Is exposição. do assunto
·

!
I

"11

com o Dr, Francisco de Assis
Filho e seus assessores, o mes-

. mo prontificou-se a realizar
os estudos e o projeto 8rqui
tetúnlco solicitado e' tam bém
colocou se à disposição do'
Hospital para futnros empre
endimentos.

'

.

A seguir. a comissão man ..

teve contato com ° Sr. Dr.
WALDO.\1 iRa COLAUTTI, Se
cretário da Saúde do Estado,
onde fizeram entrega de um'
memorial solicitando o auxi-

. lio da Secretaria da Saúde,
para concessão de auxilio fi
nanceiro para a execução das
ampliações do Hospital Santa
Cruz, ° Secretário, disse que
o seu setor já está com o

orçamento totalmente, com

prometido para o corrente e-.
xercicio, mas mesmo assim
fará todos os ·esforços posei
veis, para a concessão do au

xilio' pretendid6. Também es
teve presente nesta audiên
cia o Dr. Osvaldo Vitorino de
Oliveira.

Após, a oomissão dirigiu
ao Centro Hemoterápico Ca
tarinense. onde trataram da

criação de um Banco de San
gue no Hospital Santa, Cruz .

"

Para tanto' fOI mantido
um convênio com o, referido
Centro, para treinámento do
pessoal a ser utilizado no ser

viço de Banco de Sàngue.

DE

abertura que se' constituiu em

apoteose, bem como no grande.
baile que será realizado hoje,
culminando com as' despedidas
no dia de amanhá,": precedido.
uue 'será do desfile leonístico, o

maior acontecimento do evento:
O CL. Jorge Antonio, Cabral,CONVENÇÃO DE
Diretor da Convenção, disse ern

PORTO ALEGRE entrevista concedida que, toda
Amanhã será o término' da a movimentação está sendo fei

Convenção Nacional de Lions ta, corn harmonia e, discerni

Clube, que se realiza em Porto mento, de modo a que cada

Alegre .. Motivado por circuns-
\ Leão leve da terra dos Pampas)

tâncias alheias, nossa turma I a melhor impressão possível.'
não poude comparecer, o que Parabéns aos promotores deste
foi uma pena. Ternos scornpa- acontecimento e que levou a

nhado através da Rádio' Guai- Porto Alegre, perto de 100.000.

ba, todos os momentos impor- pessoas, em circulação' por cer-

tantes da Convenção,' desde 8. c.a de 5 dias n'a cidade.

de nossa cidade, justamente
cultuando o nosso principal pro-

'

duto, o mate. A Capital do Ma

te, levantará novamente seu ti
tulo, para tornar ainda mais co

nhecida nossa terra dentro do
contesto catarinense.

, ,I
- ,

era ·uros

BRASíLIA (AE) - O. Mi
nistro da Fazenda, Karlos Ris
chbieter confirmou na semana

passada que as taxas de juros
para financiamentos de investi
mentos agrícolas serão majora
das como forma de obrigar 'J

produtor rural a participar Coincidentemente com esta
com mais recursos próprios. informação, o Deputado Pimen-

Pela proposta, ainda em es- ta Veiga deMinas Gerais, revé
tudo, as taxas permaneceriam lou que o Ministro Delfin Neto)
«m 13% PO ano para os finan- da Agricultura; informou à' Câ
ciamentos integrais de projetos miara, que os financiamentos de
Dté.50 vezes o maior valor de investimentos rurais terão seus

referência: MVR - (Cr$.. jures elevados, embora os cré-
79.570,00») chegando ao limite ditos para o custeio sejam n�,
máximo de 30% ao ano para 03 mitados e deverão continuar

empréstimos de mais de cinco sendo concedidos aos mesmos

mil MVR (7.957 mil); <com o \ juros em vigor .

produtor entrando com 25% do
valor a ser financiado. Esta ta
x a de juro, entretanto poderia
ser reduzida a 21% ao ano, se os

recursos próprios fossem de
·15% do total do projeto .

.

f
..nn,..."T"..........�" ••••• .".., •••• ,,..,,, .... , .....TnroTTT'

� 'Impressos .em urna ou mais
,

cores e com a

(

IMPRESSORA OURO
VERDE LTDA.

F I A T

VEN'O E - SE
Certificado
extraviado

Vende-se urn autom.óvel
FIAT-147 L -ano 1978 - cor Cin

ia Aciaio' - console - bancos re-

Mussi Transportes �orn, e Repre- .

sentações Ltda., declara para os de
vidos fins que extraviou o Certifi·
cada de Propriedrde do Veículo Mer
cedes Benz L-1l13, ano 1971, cor a

zul, ;3Q Eixo, 06 cil. chassis ...

34403215018098, placa DA-0518.

,

C]ináveis originais.

� Tratar à Rua Almeida Car··

doso, 638, no período da tarde. o mesmo fica sem efeito' por ha-, .'

2 x , ver requerido 2!! via.

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

(�hlrnarrâo � prefi r(1
«B O M D I A »

\

«(-� O I\ll �) A O R E»
. \
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Edital de NotiFicação com
o Doutor LOACYR MU·

NIZ JUBAS, Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas Estado
de Santa Catarina, na Iorm» da
Lei etc.

FAZ SABER aos que o presen-
1 e Edital virem ou conhecimcn
to dele tiverem que, por parte
dE' MARIA KAVA OSTROSKI,
110S autos de ação REVOGA
çÃO DE PROCURAÇÃO, fi
cam notificados os interessados
incertos e 'não sabidos, com o

prazo de trinta (30) dias, que
se contará da' primeira pub lica
ção, da revogação da causa, de
acordo com a petição e respec
tivo despacho que se' transcre
ve sob o inteiro teor: MARIA
KAVA OSTROSKI, brasileira,

. viúva, doméstica, residente em

Piedade, nesta cidade e Comar
ca, Inventariante nos autos n.?
:i 361, do inventário dos bens
deixados por seu finado marido
ANTONIO OSTROSKI, (; os

herdeiros:' 1 - MATILpE OS
TROSKI DO AMARAL e seu

marido RUBENS. DO A�\!�J\
PAL, brasileiros, casados, ela
-do lar, ele motorista profis-io
nal, residentes em Curitiba ·PR
2 - EMILIA OSTROSKI ,KA
VA, brasileira; viúva, do lar,
residente do Bairro da Piedade;
nesta cidade. 3 - BERNAHDI
NA OSTROSKI SOPINSKI €:

seu marido ROMALDO 80-
PINSKI, ambos brasileiros, ca

sados, ela do lar, ele operárrc,
residente nesta cidade. 4
FSTANISLAVA O. SOUPINS
KI e seu marido BERNARDO
SOUPINSKI, ambos brasileir os,
'casados, ela do lar, ele OpETÚ
rio, residentes nesta cidade. 5
- PAU L I NA' OSTROSKI
VOLKMANN, 'ambos casados,
brasileiros, ela do lar, ele do co

mércio, residentes nesta cidade,
por seus procuradores infra
assinados) vem' respeitosamente
até V. Exa., nos autos n.? 3.361
cio inventário que se procede
com os bens deixados por seu

marido, pai e sogro, vêem. ex

por e requerer a REVOGAÇÃO
no MANDADO que por instru
mente público concedeu ao Dr .

'PAULO' DEQUÊCH, -. brasileir c,
casado, advogado, 'inscrito na

OAB/SC, com escritório a REf,
Getúlio Vargas, esquina CO!".1 a

rua Paula Pereira, /nest.r I ida-
.) ,

d 't-- h 1

ue, requeren o a es e onraco

Juízo mande NOTIFICAR () re

icrido profissional da presente
decísâo dos Requerentes, os

c-uaís fundamentam o' pre'-'(�nte
r;edido nos seguintes mo+ívos.
I _ Desinteresse do profissio
nal pelo desfecho do Inventá
r io, vez que a' abertura do mr-s

mo foi requerida em 07. ln. 77
(cert. junta) e providências .ju
diciais que competiam ao refe
rido causídico, muito embora
várias vezes solicitada fosse pe
los Requerentes II- Ofensas

irrogadas em seu escritório con

tra os requerentes, nas vezes

que procuraram ° dito prIJI1s-·
z.ional, sendo) mal· tratados e

ofendidos, s.em justo motivo; O
DIREJTO. III - O art. 1.316 do

Código Civil sustenta ,) pedido
dos Requerent�s: "Art. 1.31G -.

, Cessa O'Mandado I. Pela Revü·
gação. ou pela renúncia; II .-

Pela Morte ... " IV. F'rancisco.
Raitani, in "Prática de Processo
Civil" vol. 01, pg. 138 .aborda a

Revogacão de. IV[andado da se

guinte forma: "As sorria» adian-
1 adas pelo mandatário para a

Fxecucâo do Mandado, ve :('0rn

'iuros comnenséltóri03 der.:tle a

'data 0n rle-"r'·1'!,b01 ....0 (Cod. ("i�_;.

art. 1.31. 1.,; Con-iderando-,;"(:-, � '[.-. I

IOS compr;n�atóri()s: ,Calcu13m·- I
�e na base de 06 (Sp.is) por cen- I
to ao ano, na ausência de con- Ivenção escr ita (Cod, Civ art.

-"ele
1063). Da revogação, que é rei-:
ta por simples petição n05 au

tos�o processo (é nosso Gii!o),
serão notificados o mandaU'.rio
(cod, Civil art. 1318). V. N Li

Jurisprudência Catarínense vol.
17, pág. 1.15, publicou-se trecho
de Doutrina de Plácido e Siva:
"PUBLICIDADE DA REVO
GAÇÃO: A comunicação ou a

notificação, qualquer ela sej a,
feita ao mandatário, é "resinter
alies" pelo que riâo se pode
opor a terceiros e que, igno
rando-a venham a tratar com o

mandatário destituído. É ne

cessário, assim, que o Ato Revo
gatório seja· conhecido para
que exerça sua eficácia". Er;�a
Omnes. É bem verdade qUE',
pela revogação notificada o

mandante ,já se põe salvo con-

tr!n"t,a-' t��J ,', ..dias"
ira o mandatário abusante. te-n- referido mandado, cuja revoga- .luiz de Direito. O QUE CUM:..
do' contra ele os remédio.3· lc- ção ora se .requer . Dá-Se a cau-, . PRA. 1Daqc)'�e passado nesta ci..

gais assinalados, para que persi- sa o' valor de' Cr,$ 2.,000,00.- Pe- . -dade de, Canoinhas, Estado de
rra 'o

.

faltoso, havendo dele- 'LC'-
.

dei deferimento. Canoinhas, 31
.

Santa Catarina, aos oito dias do
dos os danos e prejuízos q.u� .de. janeiro ,de 19(79. (as) .Ruy " mês de maio ,ge mil, no�entos e

lhe possa causar. Este é o prin- ( Benjamin Beltrame � O..f\B.($C - setenta e 1l0V�. Eu" Zaiden ,E,

cipal do. art. 1.318 da Lei C; - ,9634 e Neuzildc B.' Fernandes ,S-eleme, Escrivão o subscrevi.
v il .. , "DO PEDIDO VI -- OAB/SC 2305 -. DESPACHO: -: >'

Diante do exposto, das provas R. ,!I:' tHo:j� ,�toceda�s� � IT�tifí;-'
'" LOACYR, MUNIZ RIBAS ....

juntadas aos autos, com base no caçao requerida. Em {�8/03l79,::( , ;�,'
disposto art. 867 e ,seguintes eic- (as) Loacyr Muniz Ribas, __.

CPC, os autores, respeitosamen- .
I • '." ,

te, requerem à V. Exa. que, rc
cebida es,ta, sej a processada,' no
títícando-se o Dr: Paulo De

quêch da revogação do manda
do que a ele conferiram os Au-

tores, ficando ciente e notifí
cado de que, em diante, nenhum
ato jurídico, ou administrativo:
poderá ele praticar em nome-

dos Requerentes. por força do

Juiz .de Direito ,.
, I

2x

, "

i_ I

,
'

DR. ZEN,O·,' :AMARAl' FILHO
I 1 I '

-. CIRURGIÃO DENTISTA. ;_
. ,

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja� r ," \ ' " . "

Matriz, ao" lado da Associação Comercial).
Fone 22-0960 . .,_,

'

,
,

, '

Osmecânicos que fazem cursok Ford aprendem tudo sobre �eu carro.
Aprendem a�raferràmentarta .pl�ópria. Aprendem que utp.� peça original só pode darlugar a outra original. Outros mecamcos aprendem de outro jeito. Fazendo experiências.'I'endo aulas com o seu carro. Como distinguir esses mecânicos? Émuito simples.Os que fazem curso na Ford você só encontra nos Revendedores Ford. .

VEíCUl S LTDA.BASiliO HUM HHUK COMÉRCI REVENDEDORES

RUA VIDAL RAMOS 203 - FONE 22-0268, ,

CANOINHAS _._ SANT,A CATARIN/\
) \

j ., .. 'l.,,....':.';:-.�.,,.:1�'"
�
_.w ..... ,., .... ( I

\ � �
.>
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CORREIO DO NORTE
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19 de maio de 1971

Registro
NEREIDA C. 'CORTE, Oficial· do Registro Civil do.

1.0 Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz saber

que pretendem coser-se:

ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA e TEREZA
BUENO, ambos solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, operário, nascido na cidade de
Curitibanos, deste Estado, em 18 de fevereiro de
1954, filho de Evaristo Alves de Oliveira e Maria
dos Santos Oliveira. E,Ia, do lar, nascida. em Ponte
Alta' do Norte, Município de Curitibanos, SC., em 9
de abril de 1959. filha de João Bueno e Zélia da Cruz
Bueno.

'

ALVINO CORR�A oe ZELí MARIA VOIGT,
ambos solteiros. Ele, encanador, nascido nesta cida
de, em 4 de janeiro de 1953, residente no Bairro São
Cristóvão, desta Comarca, filho. de José Manoel Cor
rêa e Nivercinda Corrêa. Ela, auxiliar de enferma ..

gem, nascida nesta cidade de 'Canoinhas,
.

em
. 6 de

janeiro de 1959, residente nesta cidade, filha de Oni
valdo Voigt {e Leoni Vicente Voigt.

EDSON DAL-Bó e MARLENE BECHEL, am

bos solteiros. nascidos, domiciliados e residentes nesta
cidade: Ele, operador de tratamento de água, nasci-

, do em 14 de julho de 1956, filho de Balila Dal-Bó (:'

Neusa Sumanoski Dal-Bó . Ela do lar, nascida em 28
de agosto de 1956, filha de João Bechel e Maria Lu
cila Zellner Bechel.

EVALDO PFLEGEH e NEUZELI DE FÁTIMA
VIEIRA, ambos solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, operário, nascido em Fartura, des
te Município, em 21 de dezembro de 1956,' filho de
Roberto Pfleger e Leandrina Pereira Pfleger . Ela,
operária, nascida nesta cidade, em 17 de março de
1961, filha de João Batista Vieira e Maria Izabel de
Matos Vieira.

JORGE FURHMANN €, M.A...RIA LUISA PAI
TRJ."" ambos solteiros, domiciliados e residentes em

Rio dos ;>ardos., deste Município. Ele, lavrador, nas

rido em Bonetes deste Município, em 16 de janeiro
de 1948, filho de Juvenal Furhmann e Emília Briske
Furhmann • Ela, do lar, nascida em São Pascoal, Mu
nicípio de Irineópolis," deste Estado, em 7 de março
de 1958, filha de David Damiano Paitra e Verônica
Wzorek Paitra'.'

SILVESTRE BAY e LEONILDA AUGUSTIE:N,
ambos solteiros, domiciliados e residentes em Rio dos
Pardos, deste Município. Ele, lavrador, nascido em

Entre Rios, neste Município em 23 de agosto de 1955,
filho de Nicolau -Bay e Antonia Bay. E.Ia., nascida
em Rio dos Pardos, deste Município em 3 de março

JACIRA EMILIA PAUL CORRtA, Tabeliá e Oficial
do Registro' civil do Distrito de Pinheiros, Comarca de . A exemplo dos anos anteriores, dia' 13 do corrente foi relem
Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que brado o dia consagrado a nossa querida Mãe. Durante a celebração da

" pretendem casar:
Santa Missa, alunos da Escola Básica declamaram enaltecendo a rainha,

do lar, outros entoaram canticos melodiosos elevando nos pináculos da
JOSÉ ALVES MARTINS FILHO e MARIA glória a Mãe, aquela escolhida por Deus para nos trazer ao mundo. Co

FRANCISCA NEPPEL: Ele, natural de Serra dos mo sempre, D.a Teresa Werka, também Mãe, que com carinho e amor or

Borges, nascido em 17 de janeiro de 1953. agricultor, ganizou a linda e emocionante homenagem que ficou gravada com letras
domiciliado neste Distrito, filho de José Alves Mar- de ouro no coração de cada filho. Nosso Pe. Vigário Antonio Cintho com
tins e. Catarina Borges. Ela, natural de Pinheiros, I a vibrante palavra de fé e o fervoroso amor de filho. enalteceu a nossa
neste Distrito, nascida em 29 de dezembro de 1953; Mãe celestial implorando a bondade divina para a felicidade de vossos;
do Lar, solteira, domiciliada em Pinheiros, neste Di5- .: ilhos.
trito, filha de Benedita Neppel .

HERMINIO MAZURKIEVICZ e LEONI MAS
�ANEIRO. Ele, natural de Rio dos Pardos, deste Dis
trito, nascido em 1.0 de agosto de 1957, agricultor,
solteiro domicili ado em Serra das Mortes, deste Dis
trito, filho de Zenon Mazurkievicz e Joana Niejelski
.Mazurkievicz . Ela, natural de Serra das Mortes,' des
te Distrito, nascida em 15 de dezembro de. 1957, do
lar, solteira, domiciliada em Serra das Mortes, filha
de Antonio Massaneiro te Lidia Lopes Massaneiro ,

- E O I TA 1,5
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Municipal de Canoinhas
"

E O' I T A' L

PreFei ura
-

De conformidade com o Artigo n.? 276 do

Código Tributário Municipal, o Departamento
de Viação e Obras Públicas, mediante o pré,
sente Edital os elementos referentes a Taxa de

Melhoria, sobre o Calçamento a Asfalto da Rua

Duque de Caxias, entre as Ruas Agenor Fábio
Gormes e Deodato de Lima.

a) OR.ÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA pon
�

,

T\iETRO QUADRADO
a) Preparo da base .. � .. . . . . . . Cr$' 33)6C
b) Brita 0,25 p/metro quadrado .. Cr$ SO,4G
c) Emulsão Asfáltica '

.. ..... . . . . Cr$ 49)2\)
d) Equipamento por aplicação Cr$ 32,40
e) Mão de Obra Cr$ 38,40

• ---

Total .. . . . . . . . . Cr$ 234,OIJ

b) CUSTO DA OBRA

a) Preparo de base .. .. .. .. Cr$
b) Brita 0,25 p/rnetro quadrado Cr$
c) Emulsão Asfáltica .. .. .. Cr$
d) Equipamentos por aplicação Cr$
e) Mão de Obra .. Cr$

73.516,8U
175.915,2';
107.649)60
70.891,20
84,019,20

Total . Cr$ 511.992,00

c) Área Total dá Obra 2.188,00 metros quadra
dos, a ser financiada pela Prefeitura Muni
cipal de Canoinhas 437,60 metros quadrados,
.correspondente a 1/5 da' Obrá, em moeda
representa Cr$ 102.398,40.

rI) À ser financiada pelos contribuintes 1.750,41)
metros quadrados, correspondente a 4/5 da
Obra, em m.oeda representa Cr$ J 409.593:60 ,

{Il) Ary Bati�·tela
Cota 3,20 .

frente 15,00 mI.
80,00 m2 a Cr$ 234,00 Cr$ .18.720,00

(2) OHmpiQ Batistela
,

Cota 3,20
frente 20,00 mI.
64:00 m2 a Cr$ 234,00 Cr$ 14;976,00

03) IVIario Mussi

Cota 3,20
frente 20,00 mI.
64,00 ln2 a Cr$ 234,00 14.976,00Cr$

-

de 1958, filha de Teodoro Augustien e Rosalina Schi-
karski Augustien .

,

NELSON LUCACHINSKI e' ZENILDA TRIN
DAnE�, ambos solteiros. Ele, tratorista, nascido em

Colonia Vieira, Município de Major Vieira, deste
Estado, em 21 de agosto de 1952, residente 'em Major
Vieira, filho de Estefano Lucachinskí e Getulia Lu
"achinski. Ela, do lar, nascida em Canoinhas, em 1,9
de outubro de J 956, residente nesta cidade, filha de
Otavio Trindade e Tereza Ana Muller Trindade.

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

documentos exigidos pelo Código Civil, ort, 180 Se

ülguém tiver conhecimento de algum impedimento le1

gal, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 16 de maio de 1979.

Nereido C. CÔrte
.

Oficial do Reg Civil - CPF 222.315.879-04

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

Pinheiros, 15 de maio de 1979.

Silvete Darci Paul -' Escrevente Juramentada

-

04) José Bastos
Cota 3,20
frente 15,00 mI.
43,00 m2 a Cr$ -234,00
Nabir Nader

Cota,3,20
frente 15,00 ml ,

48,00 m2 a Cr$ 234,00

Maria C.'Nader
Frente 30,00 m (Gota 3,20)
96,00 m2 a Cr$ 234,00

Cr$ 11.232,0.0
05)

Cr$ 1l. 232,00

06)

Cr$

07) Bernardino Tokarski
Cota 3,20
frente 96,00 mI.

339,20 m2 a, Cr$ 234,00
" 08) Sergio Gomes Ferreira

cota 3)20 frente 31,00 rnl .

131,20 m2 a Cr$ 234,00

09) Rodolfo Bolauf
cota 3,20 frente 53,00 mI.

'.233,60 m2 a Cr$, 234,00\' ..

10) Romalino Alves·
cota 3,20 frente 39,00 mI.
156,80 m2 a Cr$ 234,00 ..

Cr$ 79. 372,81l

Cr$ 30. 700,Sr

Cr$ 54. 662,4f.)

Cr$ 36. 691,2r.

11) Prefeitura Municipal de Canoinhas
cota 3,2.0 frente 143,00 ml.

489,60 m2. a Çr$ 234,00 Cr$ 114.566,40'
TOTAL.; .; .. .. ..

.

Cr$
,

4.09.593,60
I

SOMA DAS ,PARCELAS
A ser financiada pela Prefei-
tura Municipal de Canoinhas Cr$
A ser financiàda pelos contri
buintes:
Pavimentação ,asfáltica '

.. .. Cr$ 409.593,60
_.""".,.""'+ ...,nll _

Total .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 511(992,00
(Quinhentos e onze mil, novecentos e novent.:�
e dois cruzeiros) .

C�noinhas, 16 de maio de 1979.

BENEDITO TlIERÉZIO C. NETTO
Prefeito Municipal

,102.398,40

JOÃO S. ANDRADE
Fiscal D.V . O .

\

Notícias de
PAPANDUVA

Esmeraldino M. de Almeida

ARENA VENCE MDB EM JOGO DE FUTEBOlj

No jogo entre a ARENA e MDB, vencido pelo partido do go
verno, por 4 a 3, ontem em Brasídia, quem mais sofreu foi a bola casti ..
fada impiedosamente. por chutes de bico para o alto e para os lados. A
vitória da Arena foi justa porque, embora tecnic-amente igualada ao'
MDB num futebol medíocre, foi quem menos chutes errou ao gol. Quedas
-rt�eqüentes, muita discussão e um grande número de furadas em bola
transformaram 3. partida numa disputa cômica, mas leal. O senador Evi
lásio Vieira, ao marcar contra, um gol. foi acusado de "adesista" por seus

'·ompanheiros. Tarcisio Delgado recebeu o apelido de "revolução" Alva-
ro Dias foi o herói do MDB marcando todos os gols. (G . P. )

,

CONVENüÕES PODEM SER PRORROGADAS
- I

Com o voto do presidente do Senado, Luiz Viana Filho, que as

=egurou o quorum de 34 senadores, a Arena aprovou ontem a urgência
requerida pelo vice-líder governista Moacyr Dalla (ES), para o projeto
de lei de iniciativa do Senador Mendes Canale, que prorroga por seis me

ses as convenções partidárias municipais, estaduais e nacionais. Em con

seqüência, a proposição dev-erá figurar da ordem do dia da sessão de
quarta-feira, com o MDB disposto a continuar obstruindo a votação. On
te-m, na votação nominal requerida pela Iiderança oposicionista, o proje
to recebeu 33 votos (e depois mais 1, do senador Luiz Viana Filho), a fa
vor e três contra. Além do líder 'Paulo Brosard, o único oposicionista a

permanecer em plenário (por força do regimento interno). (G . P . )
.

ELEIÇ,ÕE� NO M.T.G. UE LAGES

O Movimento Tradicionalista Catarinense "MTG", da cidade de:
Lages, . realizou eleição para renovação de sua diretoria. Duas chapai
disputaram a primeira encabeçada pelo sr. Sebastião Nunes de Oliveira
que obteve 11 votos contra 02 de seu opositor. ,Pâpanduva foi represen
tado pelo sr. Modesto Hirth, Patrão do CTG "Os Vaqueanos", tendo e

mesmo participado da votação que deu a vitória ao Sr. Sebastião Nunes
rle Oliveirq.i.

POLiCIA COMEMORA SUA DATA

O Dia da Polícia foi condignamente comemorado pelos elemen
tos do Destacamento Policial de nossa cidade. Sgto. Jamir Carvalho,
Sgto. Miguel Ademir Adur, Cabo Adalio Ferreira, Sds. Pedro Carvalho,
Francisco Gochinski e Salvador M. P. Batista, acompanhados de suas es

posas e. filhos, passaram o dia no aprazivel logradouro "Terreiro de Pe
dra", onde o suculento churrasco foi o ponto alto das festividades progra
mado pelo comando e comandados do Destacamento Policial de Papandu
va. Parabéns da coluna a louvável iniciativa.

ENLACE MATRIMONIAL
ANA DALGIZA ARAMIS FONTANA

,
Dia dez do corrente na Igrej a do Cristo Rei em Curitiba a mar

cha nupcial foi tocada para Ana Dalgiza Almeida e Aramis Antonio
Athayde Fontana. Ela filha do casal Dino Almeida e Nadyegge Boldrine
Almeida. Ele filho do casal Ildefonso (Lourdes Athayde) Correia Fon
� ana. Após as 'cerimônias religiosas os convidados foram recepcionados
no Country Club. As cerimônias foram realizadas sob a luz das velas que
deu um colorido diferente ao acontecimento social na alta sociedade
de Curitiba. Este colunista foi padrinho da noiva que é sua neta.

ENLACE' ILSON 'fEREZINHA

.

Em cerimônia a ter lugar as 19 horas de hoje na Matriz de São
:-;.ebastião, -contrairâo núpcias 'I'erezinha Wiliczinski e Ilson Oracz. Ela
filha do casal João (Maria) Wiliczinski . .Ele do ca-sal Nicolau (Tereza)

,

Oracz , Após. a cerimônia religiosa os convidados serão recepcionados na

Sociedade H.R. Papanduvense. O colunista agradece o convite recebido.

"

'I"ASSAR.EIJA DA SOCIEDADE

Dia 20 do fluente niver da garota SIMONE C lJJERI, filha do ca
,

sal Sgto. Miguel Ademir Adur e Sra. Dorvalina, ele cmdt, do Dest.· Poli
cial A Simone estará completando. 11 anos.

Também na mesma data aniversariando o jovem MARIO, filho
.
do casal José (Belinda) Correia. Muita alegria na festiva data do Mário.

Ainda na mesma data nossa agenda social registra extréia de
idade nova do sr. NAII'Al'fIEL RES.ENDE RIBAS, Ml). Prefeito Munici

pal e nosso prezado assinante. Cumprimentos pontificando em alto estilo.'

Dia 21 extréia de idade nova da sra, TEREZA, virtuosa esposa
do sr. Olimpio R. Schadeck. Muitos serão os cumprimentos, que recebe
rá a bondosa ,senhora.

Sra. CACILDA R. RECKZIEGEL: na mesma data'comemorando
liiver a distinta dama de nossa \sociedade. Felicitações circulandQ' em' aI·
ta rotação para a nataliciante.

'

Dia 24 estará aniversariando o jovem estudante JOÃO VLADI
MI�, filho do ca�al, Miguel (E.lza) Mathioski nosS\O prezado assinante.
A jovem-guarda na ponta da linha, para maior alegria.

'

A.NDRÉ GUU,HERME; na mesma data aniversariando () garo
tão André, filho do distinto casal Dr, Mario (Tangriane) Goeldener, nos

�.O prezado assinante, Muita alegria da turminha amiga do A:r:ldrezinho.
.

Ainda dia 24 coni.,plétando mais um feliz' ano de vida a senhora
LUZIA GMAK, esposa do sr. Nadir Breda, noss� prezado ass.inante.
Cumprimentos estarão na pauta do dia.

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

N D sV E E
1 TL

Tratar com o

ano 1975/��em ótüno estado.

proprietário Silvio, na Volkswagea;
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Prefeitura Municipal de
LEI N.O 487 DE 26 DE ABRIL DE 1979

, AUTORIZA o PODER EXECUTIVO A FIRMAR.
,CONVÊNIO COM O GOVERNO DO ESTADQ, DE
�ANTA CATARINA, ATRAVÉS'DA SECRETARIA

DA,JUSTIÇA - �'CEDEC", ,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 :
,

I

Art. 1.0' - Fica o Poder Executivo autorizado
a firmar Convênio com o Governo do Estado de San
ta Catarina através da Secretaria da Justiça - Co
ordenadoria Estadual de Defesa Civil, para fins de
recebimento de auxílio 'financeiro. \

§ Ünico: O auxílio financeiro a ser recebido,
destina-se ao ressarcimento das despesas com com

bustível, realizadas e pagas por esta Prefeitura" err.t ,

função de prestação de serviços no período de estia-
gem que assola nossa região. I

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

ttério. I

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC) 1

26.Abril. 1979.

Odilon Pazda --- Prefeito Municipal

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

LEI N.o 488 DE 26 DE ABRIL DE 1979

AUTORIZA DOAÇÃO À "CASA DA CRIANÇA
SÃO JOÃO BATISTA" DO PRÉDIO ONDE FUN
CIONOU O "GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL'GUI·

TA FEDERMANN", 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 1 :

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autorizado
a proceder a doação à "Casa da Criança São João Ba
tista" considerada de Utilidade Pública pela Lei 11u·

nicipal nr. 394/77, do prédio onde outrora funcionou
c "Grupo Escolar Municipal Guita Federmann", no

Em 2 desta cidade '

§ Único: A doação de que trata este artigo,
compreende além' do prédio principal, também, cer-

cas, etc. í

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação; revogadas os disposições' em con

trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras ,(Se) J

26.Abril. 1979 .

Odilon Pazda _' Prefeito Municipal
I

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar ...

1 amento Administrativo desta Prefeitura na data su

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

Paulo Adão Frank _ Diretor Administrativo

+ .,._'

LEI N.o 489 DE 26 DE ABRIL DE 1979

REAJUSTA I;{EMUNERAÇAO DE FUNÇÕES Ç:RA·,
TIFICADAS, E DÃ 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

I

Art. 1.0 - As Funções Gratificadas constantes

das Leis nr. 401, de 25 de abril de 1977 e Lei 436 de

2�: de março de 1978, a partir de 1.0 de março do co_r ..
tente ano, passarão a corresponder a remuneraçao

mensal de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) e Cr$
3.500,00 (três mil e quinhentos cruzeiros) respecti
vamente .

Art. 2.° - As despesas decorrentes com a pre
sente Lei, correrão por dotação especifica _. 3111.01/
1129 - Vencimentos e Vantagens Fixas do Orçamen
to vigente.

Art. 3.° - Esta Lei, entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se).,
26.AbrH.1979.

Odilon Pazda ,-' Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
�,I,mento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jprnal "Correio do Norte" ,

Diretor Administrativo,

LEI N.1) 491 DE 08 DE MAIO DE 1979

i\UTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRAIR

EMPRÉSTIMO, E DA OUTRAS PROVID�NCIAS·

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de' Tr&s
.

Barras, Estado de Santa Catarma, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câ:rnara Mu ..

nicipal decretou e eu sanciono a seguínte;

L E I .:

Art. 1.0_ Fica o Chefe do Poder Executivo auto
r.zado a contrair junto ao Banco do Estado de Santa
Catar ína S/A., o empréstimo por antecipação da Re-

ceita pelo Fundo de Participação dos Municípios no
I

'Imposto de: Circulação de Mercadorias .no montante

de Cr$ 1. 000.000,00 -(Um milhão de cruzeiros).

'Art. 2.° - Para os fins constantes do. Art. LO,
fica ainda o Chefe do Poder Executivo Municipal au
tor izado a dar como garantia de pagamento ao Mu e

tuante, as quotas do Fundo de' Participação dos Mu
nicípíos no Imposto de Circulação de Mercadorias do

presente exercício, bem corno a constituir o Banco do

Estado de Santa Catarina S/A,; procurador do Muni ..

r.ípio, com, poderes irrevogáveis para o fim especial
de receber do Órgão Competente do Estado, as par
celas do Imposto de Circulação de Mercadorias, até o

limite da antecipação concedida ao Município.

§ Único: Se a quota da partícípação dos IVlu,TI1··
cipios no Imposto de Circulação de Mercadorias a

que se refere este artigo, tiver sua denominação mo

dificada ou for substituída por outro imposto ou 01,1-

1 ra fonte de arrecadação, substituirá o novo imposto
ou a nova arrecadação a garantia mencionada neste
Artigo.

I

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

trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras. (SG),
08.Maio. 1979 .

Odilon Pazda _. Prefeito Municipal
"

Esta Lei foi registrada e publicada no Deparo,
tamento Administrativo desta Prefeitura na data SU�·

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

Paulo Adão Frank _' Diretor Administrativo

auu; 4

LEI N.o 490 OE 28 DE ABRIL' DE 1979

,AMPLIA E DELIlVIITA O PERíMETRO URBANO
DA SEDE DO MUNICíPIO; E DA OUTRAS,

� ,
.

.

, PROVIDÊNCIAS:

ODILON PAZDA; Prefeito Municipal de Trêr;

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

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

Art. L° -, Fica a:mpliado o perímetro urbano
da Sede do Município de Três Barras, para ..... : ...

..1.740.00.0,00 m/2 (Quatro milhôes e setecentos e ,qua
renta mi'! metros quadrados) .

Art. 2.° -,A ampliação de que' trata o' artigc
1.0 fica delimitada como segue: Inicia no marco "l "

na ponte interestadual sobre o rio Negro; subindo
por este até o marco "2" na foz do rio Três Barras;
subindo por este" passando pelos marcos "'3" e "4"
até alcançar o marco "5" na foz do arroio Dois Ir.
rnãos; seguindo por este, passando pelo marco· "6"
até encontrar o marco "7"; daí por uma linha seca

numa extensão de 2.470 metros, passando pelos mar.
<" -s "B" "9�' .... "10" té mt

'

"Ll " d
.

, 'O,)', a. "a e encon rar o marco . ; ai

por outra linha seca numa extensão de 515'
'

metros
té "12" d

'

l' h(tu o marco . ; , ar por outra .in a seca numa ex-

tensã.o de 230 metros até o marco "13" deste por ou-
,

tra ,hnha seca numa extensão de 1.065 metros até c
marco 14, daí por outra linha seca numa extensão
de 1;55 metros até o marco '15"; deste, por outra linha
seca até o marco "16" no rio Barra Grande'
descendo por este numa extensão de 255 metros at�
o marco "17"; deste por urna linha seca numa exten

::;�.o de 140 metros até o marco "18"; deste por outra
Iinha seca numa extensão de 995 metros até o marco

":1.9"; daí por outra linha seca numa extensão de 315
rnetros até o marco "20" no Barra Grande; descendo
por este numa extensão de 900 metros até o marco

"21"; deste p_or uma linha seca de traçado irregular,
numa extensao de 1520 metros passando pelos marcos
"22" e "23'; até encontrar O' marco inicial "I" na pon
te sobre o rio Negro, divisa com 'o Estado do Paraná,

Art. 3.° - Fica o Chefe do Poder Executivo
Autorizado a contratar os serviços de demarcação do
novo perímetro urbano com marcos de cimento de-
vidamente numerados.

'

Art. 4,° � Ficam isentos dos Tributos Municí

p�iS, atê .31 de deze�mbl:o de 1979, os terrenos que ve
nnam a a.ntegrar o perímetro urbano em razão desta
"r •

..blel.

Art. 5.° -, Esta Lei entrará em visor na data'
de sua publicação, revogadas as 'disposicÕes. em con-

trário .

�

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

'

Odilon Pazda - Prefeito Municipal
'

\

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

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

P8"Qlo' Adão Frank Diretor Administrativo

LEI N.o 492 DE 09 DE MAIO DE 197'

AUTORIZA COMPRA DE TERRENO PARA CON'S··

TRUÇÃO DE POSTO DE SAúDE NO BAIRRO SÃO

CRISTÓVÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de

suas atuibuições, faz sabe}" que a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte;
L E I :

Art. 1,° � Fica o Poder Executivo' áutcrízado
a adquirir um terreno 'de até 1. 200 m/2 (um rriil .e du ..

zentos metros quadrados), no Bairro São Cristóvão,
destinado a construção de, um Posto de Saúde.

Art. 2.. 0 _. Fica autorizada também a doação'
da referida área à Secretaria da Saúde do Estado de

'

Santa Catarina pára os fins aludidos no Artigo 1.Q.

Art. 3.° -, Esta Lei entrará em vigor na dat,t.\)
de sua publicação, revogadas as disposições em con

:rário.

•

Prefeitura,Municipal de 'I'rês Barras (Se);,
09.Maio. 1979.

Odilon Pazda - Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
t-rnento Administrativo desta Prefeitura' na data su ...

pra e será publicada 110 .Jornal "Correio do Norte".

Paulo Adão Frank - .Diretor Administrativo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ACO
'" "O amor, as' vezes é um exercício imposto para o

aprimoramento da alma, a ponto de a pessoa con

seguir orar pela felicidade até mesmo de quem
lhe virou as costas".

*, Bêne e Luz Marina casalzinho que é màtivo de
alegria entre nós, agora, extreando aliança na mão
direita _ À você-s felicidades.

* E hoje para descontrair um pouco, e agitar o fim
de semana nada melhor que uma boate do Clube
Canoinhense. Chegue lá.

* Modi e Régis, parzinho -mais recente na city . É
isso aí manteiguinhas.

* Solange e Junior F. novamente juntos. Quem .sa
be o que quer vai mais longe.

* Extreando idade nova desde o dia 15 Silmar Godo-
fredo. ,A você parabéns.

'

* Entrando nessa também João Zattar, que recebeu
os cumprimentos de seus amigos dia 16. À você
tudo de bom.

* Sônia B. e Mário passando o final da semana pal)
sada com nós. Sempre assim.

;;: Nardo agora solteiro. Muitas minas já de olho.
Não

é

para menos.

* Pedro" Zico e Adir' dando um chego neste final de
semana em Curita. Saudades hein Pedro? Bom
�n�.

'

'

:;: Lélia 'esteve conosco semana p.p. Muitas saudades
aqui ficaram.

\

* Eraldc agitando O' coração de muita mina. Certa
moreninha gostou mesmo destes 'agitos ,

* Muitas menininhas ainda não aprenderam a se pô!'
no seu lugar. Em vez de fazerem alguma coisa de
útil, telefonam para os garotos comprometidos.
Como se isso não bastasse, chegam ao cúmulo de
telefonar para a nomorada do cara. Ponham-se no
seu lugar, se tudo isso é desespero, procurem um
cara descomprometido.

* "Quando duas pessoas se amam, elas não se sub
metem, nem se dominam. Apenas se completam".,

'

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

A PREÇO D� OCASIÃO:
- Um terreno rural' com área de 57 alqueires, todo cultivá

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

,

casa de madeira c/110 m2.
-, 1 terreno urbano com 436 m2, localizado à esq Cel, Albu

querque com 'a Eugênio de Souza.
1 terreno urbano com 400 m2, localizado à esq. Paula Pe
reira com a Eugênio de Souza.
1 terreno urbano medindo à área de 1600 m2' com benfei
torias localizado na esquina Barão do Rio Branco .com
Major Vieir-a.

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

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

EXECUTA AINDA O SERVIÇO E

VENDA DE LOTEAMENTOS.

* Luciane B. e Shiminho curtindo uma boa juntos.
É, isso aí. Tchau!

Municipal' de CanoinhasPrefeitura
pal, mediante escritura pública.

Art. 3.° - Este Decreto en-
,

trará' em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
siçôes em contrário.

Gabinete do Prefeito Mu
r.icipal de Canoinhas, em

09/05,/79 ..
DR. BENEDITO THER�ZIO

. D� CARVALHO NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

.Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento .

Administrativo, na data supra.

DECRETO N.� 21/79

APROVA LOTEAMENTO

DR. BENEDITO THERÉ,·
ZIO DE CARVALHO NETTO,

. Prefeito Municipal de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,

J
no uso de suas atribuições le

gais e de conformidade com' a

Lei n.? 830 de 04/06/68 e' l�ei
n.? 1401 de 31/10/77.

DECRETA:

Art. 1.Q - Fica aprovado o

Loteamento p r o c e d i do por
CARLOS MULLER, de um ter
reno urbano, situado. as ruas

Agenor Fabio Gomes entre as

ruas Gil Costa e rua; Curitiba-

lLOS, registros municipais n.Ps
[í4 'e 85, cartas de aforamento
�40 e 217, lotes n.?s 70 e 122.
com a área de 4.825,00 mz, sen
do 3.826,00 m2 distribuído em

cinco lotes e, 999 m2 reservadr
à ruas, em' decorrência do des-.
pacho do Sr. Engenheiro da
Prefeitura, exarado no requeri
mento protocolado. sob n.? 346
de 21/02/1979, e nas respectí-
vas plantas. .

Art. 2.° - A' área, destina
da a aberturas de ruas, deverá
ser doado a Prefeitura Munici-

Procure a SICÓL à rua Getúlio Vargas" 857 - Telefone 22-0039
====-

Basilio HutnenhukCornércio
"

de Veículos Ltda.

I
1948

Revendedor FORD I
31 4NOS 1979 Câmara

.

Municipal de Três BarrdSFazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca. RESOLUÇÃO NR. 02/79

.DA NovA REDAÇÃO AO § 2.°,
DO ARTIGO 76 E AO ARTIGO

tH, DA RESOLUÇÃO NR. 08/78
DE 12/01/79.

84 - A hora do início da reu

nião, às 17,00 (dezessete) horas,
os membros da Mesa e os Ve
readores ocuparão os respecti
vos lugares.

Artigo 3.° - Esta Resolu
ção entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as

-dísposições em contrário.

Câmara Municipal de Três
Barras (SC), em 04 de maio de
1979. '

E, O 'I T A I S
DISPONIBILIDADES DA SEMANA: f'

I Encontra-se em Cartório, 2.°
Ofício, 'à Rua Vidal Ramos, Edifício

, do Forum, para ser protestado o se

guinte título:

Duplicata n.? 3.860-0'1 - ven

cimento: 05.02.79. - valor Cr$
1.666,67 (Hum mil s-eiscentos e

sessenta e seis cruzeiros e sessenta
e sete centavos), emitida por Retí
f'.ca Canoinhas Ltda, Contra: PE
I )RO CARNEIRO DOS SANTOS.

F-75 - 4x4 - azul 1975

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

'Veículos inteiramente revisados, de, boa procedência, aos

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

Rua Vidal Ramos, 203 _ Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

José Bittencourt Pacheco
de Miranda, Presidente da Cá
mara Municipal de Três Barras,
Estado de Santa 'Catarina, no

uso de s\,as atribuições, faz sa

ber que a Câmara aprovou e eu

promulgo a seguinte: '

'

RESOLUÇÃO

Artigo 1.0 - O § 2.°, do Ar
tigo 76, da Resolução nr. 08/78,
de' 12 de Janeiro de 1979� te
rá a seguinte redação: § 2.°
_' Ressalvada a hipótese do
Parágrafo anterior, as reuniões,
ordinárias serão semanais, rea

lizando-se todas as Sextas-Fei
ras, com início às 17,00 (dezes
sete) horas e duração prevista
de 2,00 (duas) horas.
Artigo 2:° - A redação do Ar

tigo 84, será a seguinte: Artigo

"

Por não ter sido possível encon
trar o referido responsável, pelo
presente intimo-o para no prazo
de três (3) dias, a contar da publi
cação deste, no JORNAL CORREIO
DO NORTE, vir pagar o mencio
nado título, ou dar a razão porque
não o faz, e ao mesmo tempo, 110

caso de não ser atendida esta inti
mação, o notifico do competente
,prO'testo.

Canoinhas, 17 de maio de 1979.

Paula S. Carvalho
Oficial de Protestos

i&
.

"MMAi"'M!Mf9'E1* 'Wf5'WW;WM, f ...em. eH .....'OOt.§#MiidH..UP *e�
José B. P. de Miranda

Preso da Câmara Municipal
Adhemar Schumacher

).0 Secr. da Câmara Municípal
Angelo Luiz Rampanelll

2.° Secr. da Câmara Municipal
Esta Resolução foi regís

t.rada e publicada na Secretaria
Administrativa da Câmara Mu
r.icipal de Três Barras (SC); em
04 de maio de 1979 .

�
Adhemar Schumaeher

].0 Secr. da Câmara Municipal

No Deparlament> de, Veículos Us·ados de'Miguel
ProcopJak (omércio Ide Vei<ulos ltda t v',�'(ê

encontrará ptua pronta enaega:
Marca
1 Variant .

. 1 Volkswagen 1300
1 Brasília .. .. :.
1 Corcel .. .. .. . .....

1 Opala coupê .... .. .. '.. .. ..

Ano

1975
1971
1974
197-5
1976

Encontram-se em, Cartório, 2.°
Oficio, à Tua Vidal Ramos, Edifício,
do Fórum, para serem devidamente
protestados os seguintes títulos:

DP n.? 3<185, vencida em ...

�C' . 04. 79, no valor de Cr$ 6.395,00,
ernitida. por O. A. Missau & Cia.
Ltda , Contra: TRANSPORTES DE
LASCAS E TORAS LTDA.

Dp n.? 0072, vencida em

08.04.79, no valor de Cr$ 22.400,00,
smitida por Nutriunião Ind. Com,
de Nutrimentos pi Animais e Agro
Pecuária -Ltda, Contra: OLIBIO
D.S ALMEIDA.

Dp n.? 025103, vencida em ...

J H. 04.79, no' valor de Cr$ 2.641,45,
, emitida por Zabet S.A. Ind. e Com.
Contra ELOIR MAURO! PADILHA
JUBAS,

'

Por não ter sido possível en

contrar os referidos responsáveis,
pelo presente os intimo, pára no

prazo de três (03) dias úteis, a con

tar da publicação deste Jornal
"CORREIO DO NORTE", virem

pagar os referidos títulos, ou da
rem as razões porque não o fazem

e, ao mesmo tempo no caso de não
ser atendida esta intimação, os noti
fico dos competentes protestos.

Canoinhas, �6 de maio de 19-7'9.

ALCIDES SCHUMACHER'
Oficial Maior

Sindicato dos' Trabalhadores Das Indústrias
da VODstrD�ão 8 do Mobiliário de 'Caaoinbas

ASSENIBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Pelei .presente Edital, de conforrnidade com o art. 15,

letra "a" dos Estatutos Sociais. deste Sindicato, ficam convocados
os senhores associados em pleno gozo de seus direitos sociais para
se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia
26 do corrente, sábado, às 14 horas, na sede social, para' tomarem
conhecimento e

_

deliberarem por escrutínio, secreto sobre a seguín
te ordem do dia:

1) - Reforma dos Estatutos Sociais.

Não havendo "quorum" suficiente em primeira convo ..

cação, conforme lista de presença, será pelo senhor Presidente sus

pensa a sessão e, convocada outra em seguida para funcionar l'
(uma) horas mais tarde, realizando-se daí, em segunda convoca

ção, PO! deliberação da maioria dos votos <19,$ s..ódOfi }ll"�t�s.

Canoínaas, 19 de maio de 1979.

A DIRETORIA

--- ---_-----

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

,
'

,

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

A firma TRANSPORTADORA
REGINA LTDA., declara ·para os de
vidos fins que foram extraviados to

dos os documentos da carreta de
sua propriedade, marca Grahl,
.chossis 696, ano 1976, cor verme-

lho e, branco.

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

'

1 x

ALUGA-SE
ALUGA-SE UMA SALA

MEDINDO 100 M2 COM 2

PORTAS E 1 VITRINE, WC E

AGUA) NO PRÉDIO DE DIE
TRICH SIE1VIS.

INFORMAÇÕES NA RU·A
VIDAL RAMOS, 188 OU TELE
FQNi 22-0620.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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••••••• II •••• Da.b

. AUTOMÓVEIS - VENDE-SE\

OPALA COUPÊ LUXO - 2 portas - branco
PICK-UP CHEVROLE'T, - rvermelho
PI,CK-UP FORD F-75 - azul .

BRASILIA - azul .. .

.
'

, .

CHEVETTE - SUPER LUXO - vermelho .

1972
197:�
1975
1976
1978

Posto' ATLANTIC 88ma'r H. Scbolze'

No livro da CRóNICA do
Convento Franciscano de Ca
noinhas à página 2 encontra-se
esta passagem por ser Canoi
nhas ,território desconhecido e

por serem seus primeiros habi
tantes foragidos - da Justiça,
nem Paraná, nem. Santa Cata
rina se irriportavam a quem
l)ertencia. E. continua:

.

"Diferentemente procedia
a autoridade eclesiástica, lá pe·
los anos de 1890 o bispo enviou
o zelozíssimo missionário, Pe.
.João Maria Cibeo I. J ., a estas

paragens fora de toda civiliza
ção.

.

O sacerdote, sofrendo de
horrível reumatismo, fazia-se
carregar de casa em casa e pre
gava em toda a' parte a palavra
de Deus, e levava a todos o con

solo de religião. Sua memória
permanece viva no meio dos
110SS0S caboclos e permanecerá
enquanto exristírerru as cruzes

da missão que erigiu.
Uma tal. cruz plantou o

"padre missionário" numa coli
na perto da moradia do

I

Sr.
Francisco Pereira que enorme

-

(EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL) - Fone 22�0004

Ancora Tratores

lele/SENAI
A IV I 5 O
O SENAI Serviço Na- .

cional de Aprendizagem Indus
trial, em convênio com a Asso
ciação Comercial e Industrial
de Canoinhas - ACIC - e a

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, reabriu as inscrições pa
ra o curso de Mecânica Geral -
somente para os turnos da ma

nhã e a tarde.

O referido curso terá iní
cio dia 21 do corrente.

Requisitos exigidos: '

. ,

Idade: 14 anos completos e

um documento que comprove a

Identidade do interessado.

Os candidateis deverão' dd
rigir-se à Associação Comercial
c· Industrial de Canoinhas -a,

.

rua Felipe Schmidt, 83, onde
receberão as informações neces ...

sárias.

Canoinhas,
1979.

14 de maio de

ENDEREÇO
. CEIIIO. .

Na nossa reçiào, não só os Tratares Ford 4600 e 66Oa,
assim como a linha completa de implementas Blue Une.

.
a coiheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

• os silosmetáJicos Silogranel, tem reaímente um endereço eert•.
A Ancora Tratores.

.

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

[] 'Jllnc:a,.a :%íí._ .f..k.II L/C

,

DCSTRIBUIOOR EXCLUSIVO EM CURmBA. LESTE 00 PARANA E NORTE DE iAHTA CJl.TARINA.

Matriz em Curitiba. BR 116. Km 88· Fone 524821
CanQinhas. Travessa 7 de Setembro. 248 • "'one 22'()548 • Lapa. Rua Barão do Rio Bra.nco. 1 eoo ..liPnll »-.�.218

UNGER & elA. LTDA.

çâo. da localidade "Santa Cruz".
O nome Canoínhas cabia a ou-

tro ponto, mais ou menos 5 mi
lhas alemãs, rio acima, que age
ra se chama Campinas, ou Cam..

pinas dos Santos (*)
Para não se confundâr com.

outras - há uma Santa C�
do Rio Grande do Sul - a.çres-·
centou-se, corri o tempo, "de Ca..

Não admira pois que aque-
.. noinhas",' de fonma que .aínda

la cruz, recebesse um telhado hoje o nome oficial da nossa eí

protetor, e como uma furiosa dadinha, rodeada de matas, é

tempestade o derrubasse, uma
I

Santa. Cruz de Canoínhas" .

capela fosse erigida sobre e em Traduzido por Frei A�li9
torno da cruz. Esta capela se.. Stulzer ,

na a' primeira matriz provisó
ria de Canoínhas,

PRESENTES

asa

EXPORTAÇAO
TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

(*) Lados díreítos do .rio,
atualmente Baroneza QU C�
pininha ,Da cruz veio a denomina...

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

Ani versariantes da' semana
de Oliveira; o Dr. Oswaldo 8...
gundo de Olíveíra; o jovem J9 ...

·

sé da Silva,
.

DIA 23: a srta, :Maria Ht\t?õi
ta Hartner; o jovem Lui$ !tQ"
berto Benkendorf.

RUA PAULA PEREIRA. M8

PRAÇA LAURO MÜLLER, 540

Distribuidores ExclusiVOS' ·da

Completa dos
Linha

«WEG»Motores

Esquadrias
de

de ferro e
.

equipe

veneração desfrutou entre os'

antigos' e pobre moradores de
nossa paróquia, como ainda
desfruta,' em virtude do que re

cebe muitos donativos. O cabo
clo sente como pecado de omis
são bem grave quando não a vi
sita diversas vezes ao ano para
levar-lhe o preito de sua vene-

ração .

.

ANIVERSARIAM-SE

HOJE: a sra. Elza, esposa
,

do sr. Altavir Zaniolo, residen
. te em Curitiba; o' sr. \Ervino
Treml; o jovem Silvio Knop.

AMANHÃ: a sra. Paula
Maria, esposa do sr. Dr. Saulo.
Carvalho; o jovem Rubens An
tonio Steier lein.

DIA 21: a sra. Izolde, espo
sa do sr. Armando Mülbauer ;
a srta. Margaret Senczuk; o jo
vem Luiz César Zaniolo, resi
dente em Curitiba; Antonio
Sérgio e Lidia Regina (gê
meos), filhos do sr.' Alfredo
Dreher.

DIA 22:' à sra. Haydee, es-
.

posa do sr. Oswaldo Segundo

DIA' 24: as srtas.: Alaíde
Maria Dreher e Miriam Seleme,
residente em Curitiba; OS [o
vens: Orlando Max Olsen e

'T,valdir Elson Novak .

DIA 25: a sra.- Dolores, es

posa do sr. Milles Luiz
_ Zaníolo,

residente em Curitiba; 'O sr. Mi
chel N. Selerne, residente em

Curitiba.

. Aos aniversariantes,
sos cumprimentos.

./
I

mente com Antonio Sant'Ana, ãe
eu) a união resultou o nascimento
de 4 filhos morando .com estes e

seu companheiro, na referida loca..

Iidade, nesta cidade. 4 � Pelo ex

posto, a Suplicante, nos termos d,Q
1.0 do artigo 5.0, todos da lei 0.°
[15, de 26 de dezembro de 1977,
vem requerer o divórcio com base
na separação de fato há mais. de
cinco (5) anos, desde que, pela.
circunstâncias expostas, é absolu
.lamente impossível a reconstitui
ção da vida em comum com seu le
gitimo marido. 5 _ O casal não
possui filhos do casamento, nem
bens a serem partilhados. 6 _. Com
a decretação do divórcio a Reque
rente voltará a adotar seu nome de
solteira, ou seja lVONE AUGUS-
TINHO. 7 _. Apresentando a certi
dão de seu' casamento, protesta cor..

roborar com as testemunhas abaixo
arroladas. as alegações aqui feitas,
para o que pede a citação do mario
do por edital, para que conteste a

açâo no prazo da lei, sob pena de
revelia. Nestes termos, dando à
causa o valor de Cr$ 1Ü'.000,00, pro
testadas por todas as provas que
se fizerem , necessárias, .. querendo
ainda, a intimação do Dr. Repre
sentante do Ministério Público pa
ra participar da ação e que, pro
vados os fatos alegados, seja decre
tado o divórcio do casal .. P. Defe-

.'nr" r,:;""1ni'lha. 02 de maio de
l!:J79. (as) Saulo Carvalho. TE'S�
TEMUNHAS: Jovino Teixeira, Nel
son Gritten e Francisco Steiler .

"DESPACHO: - "Cite-se o réu por
edita-l, pelo prazo de trinta dias.
Em 05/05/79. (as) Loacvr Muniz
RIbas _ Juiz de Direito". E, para
que chegue ao conhecimento de to
dos mandou �X!!)€dir o presente edi
tal, que s-erá publícado na forma da
lei e afixado no lugar de costume.
Dado e passado nesta cidade de Ca
nninhas, Estado de Santa Cadarina,
aos dez dias do mês de maio de
l';1H, novecentos e' setenta e n.Q.'.
F.u, Zaiden E. Selem e, E:5crivão ".�
subscrevi:

urna variadíssima secção
de profissionais cornpe

sua colocação.

COMÉRCIO'INDÚSTRIA ...

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

Juízo de Direito da Comarca de Canolnhas � se
l.a VARA CÍVEL

de Citação'Edital

2 x

LOACYR MUNIZ RIM�
. Juiz de Direito

i!l>�;�'
__ . � .,_tlt:li

-

P�.

Walde'Dlar Knüppel

o Doutor Loaeyr Muniz Ribas,
Juiz de Direito da .Oomarca de Ca
noínhas, Estado de Santa Catarina,
na forma da lei etc.

vidros, com

tentes
\

para

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina
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Faz saber, a todos quantos es
te edital virem ou dele conheci
ruento tiverem, com o prazo de
L inta (30) dias, que por parte de
IVONE AUGUSTTNHO PANA
�.lUK, brasileira, casada, do lar,
residente nesta cidade de Canoi
nhas-SC., por intermédio de. seu

assistente judiciário, Dr. Saulo
Carvalho, foi requerida uma ação
de Divórcio, qual levou o n.? ...

. í55, e p-ela presente cita o sr.

"SALVADOR PANASIUK", bra
sileíro, casado, operário, residente
em lugar incerto e não' sabido, pa
ra, querendo, contestar a presente
ação no prazo de quinze (15) dias,
a partir da data da primeira publi
cação, tudo de acordo com a peti
ção inicial e despacho a seguir
transcr-itos: PE,TIÇ.ÃO _ IVONE,
AUGUSTINHO PANASIUK, brasi
leira, casada" do lar, residente nes-

. I La cidade de Canoinhas, no Bairro
Piedade, por seu assistente judiciá
rio, infra assinado, advogado . ins
crito na ordem, Secção deste Esta
di), sob n.? 101, com escritório e re

sidência à rua CeI. .Albuquerque,
TI 10 620, nesta cidade, onde recebe
os avisos e intimações, vem expor
e requerer a V. Exa. o seguinte: �

.
1 __

.

Em data de 15 de junho de
J.961, nesta cidade casou-se sob o

regime de comunhão de bens, com

SALVADOR' PANASIUK, brasilei
ro, casado, operário, conforme faz
certo a certidão de casamento in
clusa . 2 _ Há mais ou menos 13
(treze) anos, sem que a Requerente
tivesse dado motivo, o marido
ar.andonou o lar conjugal, trans
ferindo-se para a localidade de
"Chapéo de Sol", no Estado do Pa
raná, ali permanecendo por algum
tempo e depois ausentou-se, igno
rando a Requerente o seu paradei
ro, pois jamais teve notícias suas,
achando-se o mesmo, portanto, em

lugar incerto e não sabido. 3'- f..
Suplicante, tendo ficado ao. mais
completo desamparo, decorridos
lUJ5 três anos da separação de fato
do casal, passou a viver marital-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A&i RS 4wa'�M'UGWJiIhIPNWdWMQ......e

Joalberto Kalempa, cronis
ta esportivo do co-irmão jornal
A Gazeta, é o novo titular do
horário das 11h50m1in. da'Rádio
Santa Catarina no comando do

programa "Parada Esportiva":
xxx

o Ipiranga de Rio Negrí
nho é o Campeão da Copa Nar
te d€ 1979. Esta equipe dever ia

jogar contra o Operário de Ma
ira no último domingo, o' que
acabou não acontecendo devido
a ausência do adversário. O

juiz Alceu Mülbratz ao assinar'
a súmula deu a vitória e o títu
lo ao Ipiranga que ganhou por
W x O.

xxx

Visitando familiares e .ami

gos, está, em Canoinhas,' o Sr.
Carlos Schramm, que ora resi
de em' Curitiba e foi por alguns
anos o' Diretor do Correio do
Norte.

", xx x

A'; Diretoria' do Clube Ca
noinhensee o 'Discotecário, Jak
son Padilha, estão planejando a

realização do que será o primei
roo Concurso Regional de Disco
theque', o evento envolverá
candidatos de Canoinhas, Ma
fra, Porto 'União: e União da
Vitória. Nossa cidade 'será bem
representada pelos irmãos As
trogíldo e Marilene Furtado,

19-05-79

Nº l521

sparsas
campeões do 1.1.> concurso local,

·x x x

A Câmara Municipal de
Canoinhas consignou votos -de

congratulações ao Prefeito e

Sra., Therézío de Carvalho e

Lia, pela passagem de suas Bo
das de Prata no últjmo dia 3.

xxx

No Curso de Auxiliar de

Serviços de Enfermagem que
iniciou ontem no Hospital San
ta Cruz, estarão ministrando
aulas os médicos,' Antonio Vas
co Magalhães Telles, Haroldo
Ferreira Filho, Adair Dittrich,
Hélio Herly de Miranda, Mario
Mussi, Marcelo Jacob Fuck.
Osvaldo Segundo de Oliveira,
Paulo Cesar : Vicente

. Alves,
'Nilson Luiz Erzinger e Milton
Moreno Corrêa e mais o Bio

químico, Antonio, da Costa Go
mes.

xxx

'Amanhã no Estádio Muni
é-ipaI (Dítão), o sensacional e11-

centro futebolístico entre as

equipes do IMAZA e Santa
Cruz pelo Campeonato da Pri
meira Divisão. 'Jogam também
amanhã pelo mesmo certame,
cm Três Barras: Botafogo E.C.
e Três Barras F.C. e no Está
dio Wiegando Olsen em Marci
lio Dias, São Bernardo e Wai
Xen Ké. "

m &

Rofary Clube
Canoinhas

Senhores: Mario Arthur
Ferrarezi (Olga Maria), Ga
briel' Selerne (Odenilze Ana) ,

.Zeno Amaral
'

(Sírley), Frede
rico -Kohler (Ires),' Antonio
Carlos Dias (Maria Lucy), c

Walfer Isaac Narcizo (Maria
Lucília) . Eles recebeeram ' o

distintivo .do Rotary ,.

Interna
cional das mãos dos companhei
'ros Olávio Soares e Sra., Ante
nio Trela e Sra., Sérgio Hoff
mann e Sra., Marcos Wunder-'
'Iich e Sra., Milton Tormena e

Sra. e Arno Hoffrnann e Sra.

Ao final da 'reunião festiva.
o Presidente dirigiu a palavra
a todos presentes ao ato, agra-

de

decendo aos que de alguma for·
ma contribuiram para ajudar o

Clube mais próximo de seus

objetivos e convidou a todos
participarem do Baile de Aní
versário .

VISITANTES
Para fazer parte dos feste

j os de, aniversário do Rotary
Clube de Canoinhas, estiveram
presentes também os Senhores,
Sessuaf Polanski, pertencente
ao Rotary Clube de Francisco
Beltrão e Pascoalino Buonacor-
80 do Rotary Clube' de 'Guaru·
lhos (Centro) São Paulo. Leia
em Destaques, os 30 Presidentes
do Rotary de Canoinhas).

Quadra

Conjuntos 21�2/23/24

Telefones DDD 061
226.-1155' - 226-1105 - 226-1185

Edifício "Brasília Rádio Center" Brasília - DF - CEP 70. 7l0.

I

uvas· ISO aram
..

anolu as
A SiTUAÇÃO
DAS ESTRADAS

A situação mais grave que
Canoinhas enfrentou nesta se

mana foi .o isolamento quase to
tal verificado 'com a intensa

precipitação pluviométrica em,

toda a região. O trecho da BR-
280 entre Canoinhas e São João
dos Cavalheiros, cujo leito está
sendo preparado para receber o

asfalto, foi o que sofreu maio
res danos interrompendo o sis
tema viário .intermúnicipal já
nos primeiros dias-de chuva. A
estrada que demanda o tráfego
à BR-116, via Major Vieira
também ficou seriamente pre
:iudicada com 'o surgimento de
vertentes em vários pontos da

, mesma e o consequente afunda
m.ento do leito com a passagem
de caminhões pesados. Várias
desvios foram abertos pelo
:.JEE, com aju-da 'do maquiná
rio das Prefeituras

.

de Maj Oi"
Vieira e Canoinhas, solicitada

p'e lo Engenheiro Adilson Ro

drigues Medeiros.

Na manhã de quarta-feira,
a reportagem do C.N. procurou
o Engenheiro do Departamento
Estadual de Estradas de Roda

gem em seu gabinete, para es

clarecimentos à respeito da si

tuação calamitosa daquela es··

trada que ficou sendo ,a única,
opção para entrada e saída de
veículos .

)

•••

vando-se há anos, prejudican
do o escoamento dos produtos
da região. Para, tanto, a 6.a re

sidência com Sede em Canoi

nhas, empenhou todo seu pes
soal e maquinário, atendendo os

transeuntes e consertando Ü'S

pontos mais atingidos, evitan
do que o tráfego ficasse inter

rompido. Não mediram esfor

�os, prestando-nos uma grande
aiuda as Prefeituras de Canoi
nhas e Major Vieira, as quais
colocaram suas máquinas à dis

posição desta residência para
que juntos, unindo as for
cas tivéssemos condicões de
�es.olver o problema satis
fatoriamente, dando continuí
dade ao tráfego que deman
da a BR-J 16". ,AO' finalizar, o

Sr. Medeiros declarou que
"realmente enfrentamos nesta

semana, uma situação de verda
delira calamidade provocada
pelas chuvas, diante da qual nos
tornámos impotentes para solu
cionar a curto prazo".

"COlmo todos sabemos, cho
"eu torrencialmente na região
cerca de oito dias consecutivos,
elevando assim os níveis das

águas 'de rios e córregos, preju
dicando com isso todas as estra-

I das. A mais atingida foi o t.re
cho Canoinhas-Major Vieira

BR-116, a qual teve seu leito
.

danificado 'em 10 pontos da ro

dovia, onde formaram-se ver

tentes dificultando em muito o

trâfego.
Esta. situação,

.

vem agra-

alrnor
,

Fur ado na

Presidência
CANOINHAS (Parada Es

portiva) - A Liga Esportiva
Canoinhense empossou. a nova

Diretoria da Junta Disciplinar
Desportnva (JDD) elTI, jantar
de confra.ternização na noite de

terça-feira no salão de festas
do Restaurante Pinguin.

Presentes: ao ato, o Prefei-
, to Therézio de Carvalho, o Te
nente Bueno, Dr. Neuzildo Fer

nandes, o Gerente da Rádio
Santa Catarina, Glauco Bueno,
Presidente e Vice-Presidente da

LEC, Celso Glinski e José Lu
cas.

Na presidência, .

assume �;
Sr. Walmor Furtado, que tem.
como assessores, o Dr. José Ci
dral da Costa, no cargo de Rela
tor e' os Membros, Rafael

da JDD
Boeing, Juventino Vieira" AI)..··
gelo Cavalín e Heins Kansler.

Walmor, falando aos pre
sentes na ocasião, agradeceu a

confiança nele depositada e pro
meteu realizar um trabalho

digno junto ao JDD.

Celso Glinski falou a se

guir, fazendo um relato da atual
diretoria . desde que assumiu a

Liga Esportiva até a presente
data. Glauco Bueno fez uso da

palavra,' relembrando os . bons
momentos que nosso esporte vi

veu, na época' em que utilizava
o velho Estádío Alinor Vieira
Corte" .Ao final de sua alocução.
mencionou seu agradecimento
ao Dr. Aroldo Carvalho pelo
horário cedido à emissora local

para o Esporte Canoinhense .

-Ao encerrar o ciclo de pa-.
lestras, o Prefeito Therézío ma

nifestou-se satisfeito com o bom
andamento do nosso esporte,
que cada dia atinge o nível eSMO

per-ado 'por -todos , Referiu-se à

Iluminaçâo do Ditão, informan
do que contratará o Engenheiro
Scultetus para a construção ur

gente das novas arquibancadas
e o aceleramento dos trabalhos
na iluminaçâo daquela praça de

esportes, j á que possue parte do
'material comprado. Pediu a co

laboração do veterano despor
tista, Rafael Boeing, para que
o mesmo acelere os tra.balhos
Junto à 'CME para, que Canoi-'
nhas participe este ano dos Jo

gos em Campos Novos e JASC
em Blumenau.

_______a=_' . �__A_W_. -� w�--- -I--A-m �------------- _
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de
ro

f ,

oficiais
CANOINHAS - Dentro

das: solenidades de comtemora ..

cão dos 144 anos' da Polícia Mi

Íitar de Santa Catarina, o 3, J

BPM de Canoinhas registrou a

data de aniversário com uma
-' ,

solenidade no dia 5 às 9 horas
DO pátio da corporação. ,

Com a presença de autor-i
dades civis e militares, o Co
mandante do Batalhão, Major

Dinoh Côrte apresentou a pro- Aducio Fernando' da Silva, pas
moçaq de novos e antigos of'i- '�';(1ram a Major.
ciais ,

as

NOV.O· �·NDEREÇO
,

�' ,

Para'. conhecimento dos Avenida W-.3 Norte
tl8'�SOS; leitores, dos amigos e 702 _' Lote "P"
centerrâneos do Dr. Arolde
Carvalho, informamos � novo

endereço do seu escritório em

Brasília:
'

'I�
�M.�M�.lUl...LUl.U.lll_!ULJll.R...Lll....I.JiWII..l..JU.::!.Ul�U..lJ...l!.A.!lj'UI.PI-�.m.� _'UI .!J.,_'!',A!Ut!.'L!1E�_U.m.d�::!!I��:lil_1UI.1LlU..1lULllil!..!l.I!I..U..IL-lI�.!p-!l�r'�..B!-!l�_:l!L��.1l.!l.�:!l•.Bln.1tn.lulJut,IU.JLiI..I.JI".U.l!���M;,��
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Praça Lauró Müller, 522
,

GAF)/\Nl-IMOS

Os aspirantes a oficial, Ma
rio Cesar de Oliveira, Rogério

I Dagostin e Bruno Knish, foram,
I

promovidos a 2.° Tenente. De
2.° Tenente para .I.", os oficiais
Eriel Ivo Baniuk, Sadi Lanhi e

Roberto Pickler. Os capitães,
Osvair Manoel de Almeida e

Dois ex-comandantes do 3.°
Batalhão de Polícia de Canoi
nhas. .tambérn receberam' pro
moções na capital do Estado
:lurante as comemorações da
PM . Os JYIajores, Guido Zie
menmann e Edson /Correa rece-

,bp.ralTI a promoção por méritos;
passando à patente de Coronéis.

f:3anta' Ca tarina
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