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CANOINHAS (CN/AN) -
Com o objetivo de conseguir os

recursos necessários para con

cluir o segmento da BR-280 que ,

, liga Canoinhas-Irineópolis- Por
to União, o Deputado Esperi
diâo Helou Filho, Secretário
dos Transportes e Obras de
Santa Catarina, enviou estudo
sobre a situação dessa rodovia
ao MInistério dos Transportes.

I

PROJETOS

O Presente projeto está
concluído no sub-trecho Mafra

(BR-116) -Canoinhas, elaborado
sob supervisão do DER/SC e no

trecho Canoinhas-Porto União
(BR-153) está em fase de con

tratação pelo DNER.

(
)
No trecho São Bento do

Sul-São Francisco do Sul f)

DNER está estudando a viabili
dade de uma alternativa de

traçado cOli}- a finalidade de
melhorar a capacidade de trá

fego da rodovia, existente.

CGC�F, 83.\166.033/0001-33

..� 33 anos a serviço da comunidade -

As�inatura Anual Cr$ 250,00 - ,N.o Avulso Cr$ 6,OU

inistério dos
, I •

do Governo Estadual, que se

constituem nos seguintes sub
t.rechos:·

'

o documento enviado ao

Ministro Eliseu Resende, sobre
a BR-280 é o seguinte:

BR-280 - SAO
FRANCISCO DO SUL
,PORTO UNIÃO,

Este segmento 'rodoviário
tem grande parte do seu desen
volvimerito no Estado já pavi
mentado com recursos próprios

RESUMO 'DA

sobre BR-280
I

tintos: a) Mafra-Canoinhas

Km.

são Francisco do Sul-BR··

101; 26 Kn1;. e São Francisco do
Sul-Mafra (BR-116), '55 Km.
Totalizando 143 Km.

.Sua importância não neces

sita ser salientada, pois é o seg
mento que integrando a malha
viária regional, complementará
o acesso rodoviário ao Porto de:
São Francisco do Sul, possibili
tando, com pequenos investi
mentes a viabilização de' um
porto alternativo para exporta
.çâo de cereais, com economia I
de fretes e acréscimo na

capa-Icidade ora disponíveis instala
da nos Portos de Paranaguá �

IRio Grande.
,

ATUAL SITUAÇÃO,

54 c ) Sub-Trecho Mafra-Canoi
nhas.

Adiantamento ao Convênio
de delegação de encargos entre

o DNER e 'o DER/SC, que per
míta a indenização dos serviços
já executados pelo DER/SC em ..

} .oras assegurando ainda recur-
sos para sua conclusão.

'

Haverá necessidade de alo
car no corrente exercício re

.

cursos no valor' de 62.,0 milhões

de cruzeiros.

Neste sub-trecho as obras
encontram-se em adiantado es

tágio, estando já em tráfego 22
Km pavimentados. Já foram
investidos com recursos pró
nrios do DER/SC no montante
.L

de 103 1 milhões de cruzeiros,
,

A conclusão está prevista para
IJ corrente exercício.

11) Canoinhas-Porto União 72
Km.

Não houve qualquer provi
dência referente a execução de

;,; obras.
h) Sub-trecho Canoinhas-Porto

União (BR-153) �, ,

"Agilizar a execução. do

projeto sob supervisão do
DNER de forma a possibilitar o

início das obras no próximo
,

, . "
cxerCIClO .

PROPOSTA PARA.

CONDUÇÃO DAS OBRAS

Para continuação das obras
Há que considerar a exis- 'no presente trecho, propõe-se G

tência de dois sub-trechos dis- seguinte:

revo e a an uva: ase e cone usão lo ro pl�lte'ia fi�aDcia-
,PA�ANDUVA (AN/CNl A construção daquele tre- Ullla_�ez, concluído o· tr:,v0 mentos. as prefeituras,- Ja estao em fase bastante VO, totalmente asfaltado, cons- em questão, e possível também, ,

adiantada, �s obras de constru- :itui-se em uma antiga reivin-, que Papanduva, mais precisa- BRASíLIA (AIC) Fi,- inerentes às administrações m:l-
, cão do Trevo de Acesso à cida- dicaçâo dos papanduvenses mente o centro da cidade venha nanciamontos. a longo prazo às, nlcipais e as ações que, deveraode de Pananduva na BR-116 mormente agora que está paví- ser ,melhor servido pelas inúme- jrefeituras, ,com vistas a perrni- as mesmas desenvolve! para

-

J.-' ,

,

'

rnentada a via de acesso àquela ras linhas de ônibus, das empre- 1 �.
,

t I f
. b s' ondiçôes deque ,estao sendo executoadas pe- cidade, conseqüentemente, em- sas Reunidas e Real, que orn

tir- h�� ��,quinr e9-uIpamen _os r( erecerem
:

oa c
,

_rodoviários para implantação, escoamento, em sua malha rolo
. Departamento NaCIOnaI de. belezando consideravelmente o tem apenas passagem pela BR-

retificação e conservação. das doviár ia; dos alimentos resul-
Estradas e Rodagem, , perímetro urbano. 116.

estradas, foi pleiteado pelo tantes do am:,nho da terra
".

E
_. 'M, ....

'Deputado Nelson Morro (Are- aduziu, ta�ben:). como fato� im-

na-se). que, nesse sentido, diri- portante a justificar a medida a

giu apelo aos ministros do Pla- nova política g�vernamental de
nejamento, Agricultura e Fa- Í"'J)-:nentar a a?n�ultura. em to,-
zenda .

. dos os seus níveis, advindo. daI.'

Ele disse que a medida se a, necessidade de uma contra
faz necessária para que possam partida em termos de recursos

compatibilizar as dificuldades t

para a infra-estrutura do setor.

resolveram incluir uma série de

opcionais" que equipam Os au

tornóveis desde as fábricas e só
contrfbuem para que seu preço
,final chegue ao consumidor tão

Outro ponto. destacado pe- adulteradc que, quando se

trn_-/'lo deputado Gerson Can1ata é ',' La de car:r:o económico, reprc
política adotã..da pelas fábric8� senta mais do que a economia
e montadoras d,e veículos, que: de gasolina que serü,=l. feita. I

•

1 ,
•

\ ..·- .. ·
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Retorno do I C·M é otivo e
,

reclemeçêodos prefeitos do planalto
CANOINHAS (AN/CN).-"

De modo geral; todos os prefei
tos do Planalto' Norte Catari-.
nense, estão seriamente preo-
.cupados com o futuro dos seus

municípios, no que tange os Ín
dices de retorno do IeM.

"Isto porque a nova 'sisoie-

,

mática de fixação dos, índices:
sobretudo no que se refere a

área agro-pecuária, onde sâo
tomadas por' base as estatísticas
do IBGE, antevê prejuízos con

sideráveis às comunas de menor

,porte. Prefeitos integrantes da
Associação dos Municípios do

Planalto Norte Catarinense, es-
,

tão 'propensos a solicitarem urna
audiência com o Governador
,J orge Konder Bornhausen, a

f'im' de' expor a precária situa

<;50 financeira em que ,se en

centram seus municípios".

Cheque-Consul ta reduzirá

custos e melhorará atendimento
I

ao segurado do INAMPS
BRASíLIA (AIC) - o sulta será o sistema de reem

cheque-consulta será implanta- 1=01so, em que o segurado reali

do para que' o segurado, de pos- �/r.� a despesa com a, consulta e

se desse documento nominativo' exames, e parte' desses, gastos
e intransferível, possa se con- será reembolsada pela Prev�
sultar com qualquer 'médico /, ciência Social. Com �sses do�s
que faça .parte do sistema, pa- sistemas, os c�stos serao reduzi-

.

,gando a diferença porventura .dos e .0 atendH�e!1to. ,m_elhora:
existente entre o valor da con- do, pois a previdência nao tera

súlta e a autorização dada pelo qualquer despesa com a cons

INAMPS. Para tanto, o médico trucão de novas unidades hos

sue desej ar integrar o sistema pjt;lares para esses casos, cori
-l-rinará um documento de ade·

obrigacões sociais,' já que s�,
::;10,' �em qualquer vínculo errl-

pregatício. trata dé :3erviços pl"estados por
Semelhante ao cheque-con- profissionélis autonomos.

,
,

ttl tw�_••_r_,_m__i..,.$(......."""Jw.r.-""'__..,_. ....:RI��J ,.,_",_""'""'"........__ bzwu

Economia
Falta de

de combustível: e

da' Índústrie A
ta critica,

obal" tica

•

t

to
BRASíLIA' (Ale) o

Deputado Gerson, Camata -,

,ARENA-ES) criticou a indús
tria automobilística pela falta
de programas de apoio aos es-,

forços do governo para a eco

E9mia de combustível, afirn1an
do ,que tudo o que ftzeralm até
hoje foi simplesmente ampliar

? capacidade 'dos tanques de ga
solina, anulando, assim, :3. poli ..
t.íca oficial de combate ao ex

cessivo consumo de cornbustí-
veis.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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AUTOMÓVEIS - VENDE�SE
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OPALA coupt; LUXO· 2 portas. branco ..

PICK-UP CHEVROLET - vermelho
PICK-UP FORD F·75 • azul .. .. .. .. .. ..

, ,

BRASILIA· azul .

CHEVETTE - SUP'ER LUXO· vermelho.

1972

.1. 197:�

1975

1976
1978

Posto 'ATLANTIC - Osmar B. Sebolz8
(EM FRENTE AO BANCO DO BRASIL) - Fone 22-0004

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

Ancora Tratores

L/C

11?-'·

i�
,

,

í

E o

Especializada em reforma e serviços em geral de
refrigeradores, domésticos e comerciais - Eletrodomésticos ._.
Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores e transfor
madores. Temos motores para geladeiras pelo menor preço,
com 6 meses de garantia da Fábrica.

Atendimento a domicílio pelo FONE 22-0798 _.

Rua Marechal Deodoro, 1.120 - Agua Verde.
LIC

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -

- CIC 0.D5589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.,
- Especialização em Odontopediatria -

tIORA MARCADA - Pç'a. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa de implementes Blue Une,

,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e 05 silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certe.
A Ancora Tratares.

por isso, náo se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores, Vendas, peças e assistência técnica.

�'

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

OISTRIBUIDOR EXClUSIVO EM CURmBA. lESTEDO PARANA E NOmE DE SAHTA C�TARJN4.
Matriz em Curitiba. BR t 16. Km B8. Fone 524821

Canoinhas, Travessa 7 de Setembro, 248· F.gne 22-0548 • Lapa,)lua Barão do Rio Branco, 1800, f.9ne ,22·J263

Correio
estudos'

ELETRO

• • •

Inicia

visando

utilização de
álcoolcerres

....

a

Somente parte da' frota da

Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos hoje com 2.200

viaturas, poderá utilizar álcool
como combustível, em função
de uma série de razões técni
cas; A afirmação foi feita on

tem, em Brasília, pelo Presiden
te da empresa, engenheiro Acl"
waldo Cardoso Botto de Barros,
acrescentando que paralelamen
te ao início dos estudos visando
a adoção do álcool, a empresa
vem m.antendo uma permanen
te fiscalização objetivando o

controle dos gastos em combus
tível . Essa política foi adotada
.em 1974 sendo, a ECT, uma das

prírneiras a utilizar o uso de
controladores de velocidade em

'suas viaturas, com resultados
altamente positivos em dois im

portantes aspectos, conforme
'declarou Botto de Barros redu
cão do consumo de combustível
� menor desgaste das viaturas

que passaram a ficar melhor
conservadas.

O ALCOOL

EM DUAS ETAPAS

O engenheiro Adwaldo Car
doso Botto de Barros disse que
a empresa tem o maior interes
se em utilizar o álcool como

meio de combustível, rnas os

serviços postais apresentam pe
culiaridades que impedem a sua

adoção total e imediata. Segun
do Botto de Barros, somente as

viaturas que trafegam, nos perí
metros urbanos poderão ser

adaptadas para receber álcool.
As que fazem as linhas inter
estaduais não poderão ser modi
ficadas por falta de postos de
abastecimento, já que em mui
tas regiões, as viaturas percor
rem quilômetros de /

estrada
sem qualquer condição de aten
dimento. O Presidente da Em
presa Brasileira de Correios, e

Telégrafos acredita que já no

segundo semestre do corrente

ano, parte da frota estej a adap
tada para receber o álcool, como
combustível. A·' determinação
do presidente é para que

-

seja
dada preferência às viaturas de
pequeno porte que fazem a cole
ta e entrega de objetos postais
nos bairros das principais cida-
-I
ces ,

���� ••• I •••••••••• nn
••• I •••••• I.a •••••••• 'I.!I�mllll.1.I.R •• I.II •• I��IQ.'pl.ll�agnp •• III.II.I.I.,'lg, •• I •••• �'

de

•

t � a.

Rua Major Vieira, 589 - Fone, 22-0502, - CANOINHAS se

I '-.
_ .. _

rm 1 I I 1 •• 111.11 •••• 1 •• i. ii. d 1.11 I •• I i li•••• I I e! •••• *. a II 111 •• 111111 ••• 11 •• I' I I. í'l .111'1. I ill'.1 I I •• 1 ••••• III •• I. Il1r=rm"l'il

#

e com

Material

Indústria 8' Comércio, Otto Friedrich S/I
- ' ICOFRIS4 -

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

CONVOCAÇÃO .

Ficam convidados os senh�res acionistas desta socie

dade, para reunirem-se em Assembléia Gera� I ��traordiná�ia, no

dia 16 de junho de 1979, às 16 horas nos escritómos da SOCIedade;
sito a Rua Princesa -Izabel n.? 574, em Canoinhas-BC, deliberarem
sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA
1 . .0) - Re-ratificação da Assembléia Geral Ordinária do dia 21

de Abril' de 1. 979; ,

Deliberação sobre a correção da expressão monetária do

capital social;
Aumento do Capital Social de Cr$ 6.500.000,00 para Cr$
9.500.000,00" sendo Cr$ 2.355.394,88 com reserva da cor

reção monetária do capital, Cr$, 4:11.162,63 com Reserva
de Correção monetária do ativo imobilizado, Cr$ 10.880,55
com fundo de reserva para aumento de instalações, Cr$
10.880,55 com fundo de reserva especial, Cr$ 13.135,56
com fundo de depreciação e Cr$ 1178.545,83 de Reserva de

Jucros, e em conseqüência' alteração do Artigo 5.°\ do ca

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

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

C.P.F. 028.748.579-04
:� x

Documentos extrsviedos
Cor VERMELHA.Viuva Alzira Sidorak, declara

para os devidos fins que foram ex

t.raviados todos os documentos da

sua Caminhoneta marca DODGE.
Certificado N:o 0364653 - Placa

P.V. 0109, CHASSIS T Ü'10225,

Os mesmos ficam sem ereíto
por ter sido requerido 2.a Via.

Papanduva, 20 de maio de 1979.

1 x

Registrada. no CRECI sob n.? 204

A SICóL CORRETORA DE IMóVEIS TEM PARA VENDA

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

vel com máquina, em Caita, perito 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

I
casa de madeira c/110 m2.

- 01 Terreno urbano c/ área de 1600 m2 com casa mista e

um' depósito com 2 fornos e maquinários, para padaria,
sita na Rua Duque de Caxias. em frente ao Supermercado
Real de 'Wilson Pereira.
1 terreno urbano medindo à área de 1600 rn2 com benfei
torias localizado na esquina Barão do Rio Branco com

Major Vieira.
TEM AINDA PARA VENDA:

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

1 área acima de 50 alqueires, para florestamento.
1 área de 150 alqueires, ou acima, para agricultura :mJeca

nizada .:

'Execula ainda o <�serviço e venda de loteamentos.
Procure a SIOõL à rua Getúlio Vargas, 857 - "I'elefone 22-0039

Consbucão
.,

,

.... J.....tWW!!il!OOO<liWL

.

.... ..
. ...

:.:�:.:
.... . .

. ...
.

•

•.••·• •••A••• ••••
•• " .Vo .0_ .. - .. .

.

-:- EXPEDIENTE -:7
Proprietário: AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

Diretor (de 13-10-62 a 07-09-78): RUBENS R. DA SILVA
Diretor atual: GLAUCO J. BUENO

Redator: LUCIO COLOMBO

ADMINISTRAÇÃO:
Rua Getúlio Vargas, 527 -_ Fone (0477) 22-0971

Caixa Postal, 242
COMPOSIÇÃO e 11I[PRESSAO:

,

Impressora Ouro Verde Ltda.

Rua Paula Pereira, 765 - Fone (04.77) 22-0379
Caixa Postal, 2-D

COLABORADORES:

PApANDUVA: .Esmeraldino Maia de Almeida
TRÊS BARRAS: Paulo A. Frank,
MAJOR VIEIRA: Francisco Krisan

CANOINHAS: Ivanita Schivinski, Fernando Luiz Tokarskí,
Ademar Brey e Romão Kuminek.

�------------�------�----�------�----�-;;--------�--------------------�--��--�----�----�------------��----------------�-------Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO Da NORTE

Brasil s. A.

'J9 de junho de 197'

1 x

o
• PIfI

rrrnao da estrada
PEDRO A. GRISA

"Elegia de Florianópolis,
De Colores ou As Estrelas de

Voaventura, A/O Verde Cata
rina e O irmão da Estrada", eis
os quatro subtítulos, as quatro
partes do novo livro de poemas
de MARCOS KONDER REIS,
nosso poeta 'maior .

A infância do poeta cami
nhando pelo mundo de hoje, a

religiosidade, o religioso e o sa

grado de mistura ao verde ca

tarina, a estrada do irmão que
nos leva por seu mundo qUe é
nosso, que é de todos e que é
catarina.

versos branecos enlaçados em

"enjambements" que nos fazem
deslizar pelas correntezas das

figuras de linguagem sucessi

vas, versos longos e sonoros ou

a floresta sinfônica de seu poe
ma-prosa ...

Banco do

O IRMÃO DA ESTRADA,
publicado pela EDITORA LU
NARDELLI e o MEC (convênio
com o Instituto Nacional do Li-

. vro), é o novo pomo maduro
que colhemos nessa seara imen
sa do MKR.

Ali temos poesia feita poe
mas, poemas feitos de poesia
prosa e de prosa-poesia, nave

-gamos por uma estrada de so

nhos que tem encantos de rea

lidade} bordado o caminho por
palavras debulhadas em péta
las, em borboletas, em sons, em
gestos ...

Marcos Konder Reis, já o

dissemos noutra oportunidade;
{) sem dúvida, nosso grande
poeta catarina, barriga-verde.
Grande poeta pela obra nume

rosa, poeta profissional, fez da
poesia seu ofício maior, sua na

morada de .todas as horas, sua

estrela que guia seu destino.
Nosso poeta maior pela varie
dade formal de seus poemas
Cantor dos versos clássicos, dos

cos de esperança e uma �ora,.
gem nova há de raiar.

E mais, ver á Editora cata
rina do LUNA de mãos dadas
com o Instituto Nacional do Li
vro - MEC, é urna alegria mui
to grande, é o reconhecimento
desse trabalho que nosso Editor
vem realizando, há anos em

prol da literatura catarina.

Comunicação
"O BANCO DO BRASIL S.A., Agência em Ca

noinhas comunica que o concurso para ingresso no Nível Bá
sico da Carreira Administrativa, será realizado no dia. 17.06.79,
COm início às 7:30 horas. no Colégio Estadual Caetano Mu
nhoz da Rocha, sito à Rua Vicente Machado s/n.o, em Rio

Negro (PR).
O Edital encontra-se afixado em sua Agência à

"Rua Vidal Ramos, 810."
BANCO DO BRASIL S.A. - Canoinhas (SC)

CGC 00000000/3i3-39
JtENt MILTO BAUER ---r Gerente

NIVALDO VOIGT - Gerente Adjunto

Bem, querer falar da rique
za poética de MKR, em poucas
linhas, é querer botar o' mar

num balde. E então, lembro-me do
Marcos e do Luna conversando
como irmãos, como amigos ca ..

minhando no mesmo destino.

-'

FOTOCOPI AS�

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

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

ço em Canoínhas, a confecção de circulares para empresas.

Mas o que queremos dizer
aos amigos, aos 'professores de

Português e literatura, nossos

colegas maiores: que aí esta
uma vasta. mina, ainda inexplo
rada, uma riqueza nóssa e mui-
_..

.

10 VIva.

- Mais um cafezinho) ami
gos. Dá um prá gente.

E nasce a paz trazida pelo
Irmão da Estrada.

Procurem O IRMÃO DA
F:STRADA e ele terá muito qUE'
lhes contar, que lhes falar de
coisas belas, semeadas nesse

mundo agitado e perturbante.
A angústia se desfaz em cânti-

(Cursilhistas, aí tem um, li
vro também pra vocês.)

Curít iba-Araucária? l}l.a,i,Q
de 79.

DAIS

Rox para banheiro e fechamento de área já não é I

problema em Canoinhas

lnforrnacõss:

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

Endereço residência: Rua 3 de Maio, 798 - Fone (0477) 22-046'7

SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO _....;-.

-.-

-

••••• 51 •••• dlllu ••m.IIB.IIQU.QüldU.llsld ••• aC1hII.IIH •• 111 •••••• a.II ••• II •••••• II ••••••••

- CONFIE SEMPRE SEU CARRO AS OFICINAS DO SEU CONe ESSIONARIO CHEVROLET.
- voes RECEBE SERVIÇOS DE QUALIDADE E GARANTIA DE PE'ÇAS ORIGINAIS.

- OS MECANICOS SÃO TREfINADOS N:A PR;ÓPRIA FÁBRICA DA GENERAL MOTOFtS Jl)� ERASIL,

TOME UMA ATITUDE

MIGUEL PROCOPIAK

CHEVROLET

comercio de veicuios lida.
CONCESSIONÁRIA GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.

RUA MAJOR VIEIRA, 289 - CANOINHÁS .:. s.C.
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JUIZO ITO AL DAE
EDITAL

Arbigaus
Balluta
Barros
Barros
Barros

Barros
Batista
Baumgartner

Bay
Belo
Belloni
Berbek
Bergmann
Bernardes
Bess
Bezerra
Bialeski
Bonassoli
Bonete
Boreck
Bortolini

Brandenburg
Branhardt
Bremmer
Bueno

Burgardt
Cardózo
Cardozo
Carlos
Carlos
Carneiro
Carneiro
Chagas
Chipitos.ki
Comitti
Cordeiro
Cornelsen
Corrêa
Corrêa
Corrêa
Corrêa
Corrêa
Corrêa

Cristo
Cristo
Cristo
Cruz'
Cruz
Cruz
Cunher
Czdloski
Czerníaki
Damas
Darnbroskí
Dannemann
Deus
Dias
Doborovski
Domingues
Domeníco ....

Dransfeld
Driwanoska
Duda

O DOUTOR LOACYR MUNIZ RIBAS, JUIZ
ELEITORAL DA s.a ZONA - CANOINHAS
- ESTADO DE SANTA' CATARINA, na for ..

ma da lei, etc.

FAÇO SABER: a todos: quantos o presente edital vi
rem" ou dele conhecimento tiverem, que de conformi
dade com o art. 71, inciso V do Código Eleitoral, cha
�110 a atenção dos eleitores abaixo relacionados que,
após 10 (dez) dias de publicação do presente edital,
serão cancelados os títulos enumerados abaixo. E pa
ra que chegue ao conhecimento de todos e ninguém
possa alegar ignorância, passou-se o presente edita1,
na forma e sob as penas da lei. Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas.: Estado de Santa Catarina, aos

quatro dias do mês de junho do ano de mil novecen
tos e setenta e nove. Eu, assinatura ilegível, Escrivão

. que, o datilografei e subscrevo.
Dr. LOACYR MUNIZ RIBAS - Juiz Eleitoral

Nome

Arnirdo
Antonio
Car los Rodrigues de
Ernesto Gonçalves de
Olga Soares de

Paulo Gracia de

Rosemany Izaltina
Hilda de
Pedro

João Ferreira de
Sulamita Maria Largura
ele
Mario
Silvino
Antonio Ferreira de
Dorival Luciano de
Juvenal Leal de Barros
Filho
Lauro Leal de
Salvador Munhoz Pires
Josefina Pereira dos San
tos
Clemente
Higino Cordeiro
Candido
Leonir
Veronica
Lindomar
(D�niel
Brandinarte Castor
Eduardo
Olinda Renilda
Antonia
Marilena Babirescki
Ana Maria
Severo
Cecilia Pietroski
Carlos Lourenço
Pedro de Deus

Oswaldo
Francisco
Maria Luiz de Paula
Marli
Mathilde
Hugo Santo
Laurinda
Eloír José de Oliveira
Palmira
Verónica Hoffmann

Estella Terezinha
Osny
Francisco dos Santos
João Corrêa Filho
Octávio Gomes
Olivia Lessak
Vrrginio de Paula
Zezito Sebastião Fernah-.
des
Doríval de
Francisco de
Onésimo de
Gentil Alves da
�íoaquim SilVE da
Oscar Pereira da
Alceu Aguinaldo
Newton
Elígio

I

Waldernar Taborda
Regina
Hilda Mnthild
Dulcemar Ferreira de
.A ntonío
Aleixo
João Felicio
FeIismina Rodrigues
Ines Olga
Maria
Elda

16.705
160456
16.887
6.941
6.685
8.377
15.776
17.085
15.467
.11. 959
10.302
16.269
13.244
1::1.194
15.110
5.806
14.997
5.219
1.342
8.445
4.473
] 1.274
3.237

591
3.796
14.822
14.449
17.952
1�� .894
11.203

17.405
14.951
5.160
18.620
2.544

J2.872
15.543
1.595

10.134 .

1G.576
17.701
17.998
50755
14.919

.

16.312
2.725
13.378
15.032
4.478
13.670
J8.934
7.653
6.086
12.983
17.888

3.06,7
17.666
� 9 .222
14.201
11. 927
17.799
12.230
13.18�
8.404
5.150
13.349 '

9.997
5.052
fL 745
5.142
15.186

722
14.016

14.178
14 358
3.236
12.663
3.9.61
7.671
17.455
1ü.222
2.505
15.377
f.816
3.365
18.951
] 1. 541
3.810
8.691
] O .410
1] .415
4.190

19.208

]3.91-8
H.727
19.636

'� OI?t_' • '"'

11.212
4.534
18.100
15.506
7.808
8.223
12.013
1.813

10.980
12.537
18.957

437
5.112 .

1.815
20.905
9.176
12.004
HL 066
1.577
9.458
11. 597
8.623
1.04.5
6.116
1] .952
16.121
14.378
14.326
1.281
2.847
8.566
17.969
1b.739
1ô.401
17.962

200

276
10.182

14.613
3.718,
8.939

1G.281
'·4.145
1�). 576
'17.397

3.937
15.333
1.840
�L 176
JO.931
12.380
17.693
14.871
�.498
.lC.506

16.620
3.581
4.704
3.097
1;).530
1

' ...

41"75_. I .

16.532
11. 990

15.584
12.707
14.448

Durski
Endler
F'edoryszyn
Felski
Fernandes
Fernandes
Fernandes
Fernandes
Fernandes
Ferreira
Ferreira
Ferreira
Fleith
Florentino
Fornalski
Freitas
Fuck
Funka
Funka
Gewiski

Gluczkoski
Goerll
Goerll
Gogolla
Golanovski .

Gomes
Gomes
Gomes
Gonçalves
Gonçalves

Gonçalves
Gude
Guis
Gumbowsky
Guttervil
Hatschbach
Holzapfel
Holzapfel
Hoffrnann
Jarschel
Jesus
Jungles
Kalinoski
Klodzinski
Knorek
Koch
Koepp
Kohler
Kopinski
Kovaltchu.k
Kovalski
Kozak
Krinski
Krull
Lidia
Kubiack
Kussen
Kutas
Lachmann
Lader
Lakovitz
Lapchinski
Larsen
Leite
Leite
Lemos
Lemos
Lemos
Liller
Lima
Lima
Lima

Lima
Lima
Lima
Lim.a
Lima
Lima
Lima
Lima
Liz

Lourenço
Lourenço
Lourenço
Lucas
Lucas
Machado
Machado
Machado
Maciel
Martines
Martinhakí
Martir s
Massr.neiro
Massaneiro
Mathias
Matos
Matos
Mattos
Maus

José Marcilio
Leonardo Gilberto
Nilza
Antonieta G.

Argemiro
Didio
Líly Elfrida Berenhauser
Lourdes
Marli Bialeski
Alinor Alves

Dirce
, IvIaria da Luz
Maria Rosicler
Vicente
Dexézia Genoveva
Ermelino
Maria do Carmo de Cristo
Ervin
Evaldo
Florentina
Julio
Luzia
Paulo
José
Victor
Reinaldo Antonio
Terezinha de Jesus
Valentino Pedro
João Maria Lemes
.Iuvenal Gonçalves Sobri
nho
Lidia
Alvino
Eujenia
Mariano
Hermes
Bernardo
David
Helmudt
Waldemar José
Francisco
Airton Gonçalves de
Pedro Bonetti

, Eugenio Beira
Zeno João
Adair Clara Ferrari
Ernesto
Haroldo
Glaucio Wagner
Lidia
Atanazio
Airton
Anastacia
Irene Carmela
Vanda Soupinska
Lidia Kubiack
Tereza
VIaldomiro
Alexandre
Hilda
Almir Virmar

Miquelina
Demétrio
\Valter
Alice Colaço
Timoteo
NIlo Adalberto Martins
Sebastião Lourenço
Vljlmar
Alzira
Ari Vieira de

Cacilda dos Santos
Davino Roque Gonçalves
de
Dilce Pereira de
Felicio. de
Jahira Rodrigues de
Maria Tereza Ferreira de
Matilde de
Paulo Froggel de
Tereza de Jesus de_
Zulmira Edmeê de Barros
Vilson Pereira de
Assis Alves
Madalena
Maria Nanci
Maria Olinda
Natalia Amorim
Aderbal Antonio
Alvaro Soares'
Antonio Alves

Juliano Domingues
Antonio Ferraz
Wladeslau
João Vieira
1\1aria Edite
Tereza
'1\tr •

tvrar ia

Antonio Leandro de

Izabel Vaz de
Luiz Leandro de \

Waldemar

8.a
lU 402
14.461
19.042
19.358
15.376
] 1. 784
17.612
12.731
12.416
2.592
17.276
'13.580
1�). 556
13,897'
11.339
1ô.383
14.630
19.226
9.197
6.927
19.500
17.822
19.388
12.545
13 858
3.450
9.574
13.048
1�� .413
'7.157
_...... "wf.e...

18.713
18.468
7.325
'1.147
n.729
15.829
15.573
17.837
7.023
3.019
2.903
19.893
13.669
1'1.205
16.356
14.806
18.846
12.961
1.137
6.919
18.047
9.983
HL933
13.511
13.733.
1.267
] 4.494
13.289
1�). 454
12.223

2.883
7.224
8.922
8.485
14.375
1(-i.690
15.697
11. 693
16.981
13.488
1.634
15.811
16.319
12.965
14.858
21.902
16.633
19.396
G.973
7.881

16 701
12.020
19.605
Jf5.346
3.461
20.444
12.321
2.116

]1.}.192
17.931
16.790
5.243
ia. 531
20.079
16.274
16.651
14.504
] 1. 730
16.271

N.O Título Sobrenome
12.975 Adur
7 . 906 Agostinho
12.996 Aguiar
16.711 Almeida
20.218 Almeida
18.451 Almeida
5.154 Alves
] 4.712 Andrade
2.990 Andrade

12 .302 Androchevicz ,..1ulia
16 . 833 Anhaia
19.768 Araujo

11.119

.Mayer
Mazorca
Medeiros
Meissner
Mello
Mello
Mendes
Mendes
Mernitzki
Metzger
Meyer
Michalovicz
Michel
Milcheski
M,ilke
Mizva
Model
Moeller
Moissa
Monteiro
Moreira
Moreira
Moreira
Morvan
Muchinski
Muller
Muller
Munhoz
Munhoz
Muzulão
Nade
Nascimento
Nascimento
Nocolazzi
Nogath
Oliveira
Oliveira
'Oliveira
Pacheco
Pacheco
Padilha
rPadilha
Padilha
Padilha
Padilha
Padilha
Panfil

Pangratz
Paul
Paul
Paula
Paula
Perciak
Pereira
Peruzzolo
Pilatti
Pires
Pires
Polak
Posonski
Possamai
Prado
Prado
Prado
Prado
Presotto
Prestes
Prestes
Preto

. Quadros
Radke
Ramos
Ramos
Rank·
Reese

'

Ribeiro
Ribeiro
.Ribeiro
Ribeiro

Riby
Riby
Riby
Riské
Rocha
Rocha
Rocha
Rocha
Rodrigues
Rodrigues
Rodrigues
Rodrigues
Rodrigues

. Rothert
Ruzanowsky
Sá
Santin
Santos
Santos
Santos

Santos

Alfredo
Carlos Augusto
João
Eltrída
Mílton
Morena Muller de
Eva Leite
Roque de Oliveira
Victor
Bernardo
Neusa Marial
Gabriél
Edmar
Dímas
Melani

..

í

Nelson
Altair Bossi
Quiliano
Maria Julia Guebert
Leonides
Amilton Batista
Maria Senita
Wilmar
Olivino
Eugenio
Elvira Wordell
Matilde
Elvira
Lauro de Jesus

Augusto'
Elvira
Carmem Lucia de Brito
Maria do Carmo
.ruJieta Elias
Nicolau
Margarida Fernandes de
Paulo de
Pedro de
Avelino dos Santos
Maria
João Padilha Sobrinho
Lordi Dirceu
Lourdes Gonçalves
Lucival Gonçalves'
Maria de Assis
Terezinha Soares
Miguel
Aline
Ernesto Paul Junior

,

Eurico
José Ferreira de
I/faria Rosa de
Joana
Antonio Ataide
Olga
Augusto
Alceu Martinatto
José
Adão
Alceu Calisto
Mathilde de Oliveira
Davina Pereira
Oscar Alves do
Otília Corrêa do
Walfrido Alves do
Maria
lVIatilde de Souza
Terezinha de Souza
Martlda Colaço
Ana Gloria
Zalina Góss
João Ribeiro
}\Taria Conceição
Neri Tomaz
Ilma
Iracema
Julia Vieira

Napoleão
Pedro Pires

Conceição Soares
r'uiza

Ilda
Evaldo

.
Antonio Carlos
Emília Bueno da
Maria Gonçalves da
Santilia Bueno da
Antonio
Cacilda Mendes
Clécio
Idê Alexandrina
.Iulio
Cassilda Branken
Ceovane Luzia
Sieglinde Vera de
Inedina Lucia
Aires de Oliveirá dos
Alcides Cordeiro dos
Ana da Aparecida Fer
'reira dos
Ana Elenir de Jesus

( contínua .na" �ª . :página �
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estaques
PARABÉNS ISABEL CRISTiNA

CLUBE DO SIGILO

EM AÇÃO

Egon Thiem. Presidente do Clube do Sigilo in

formando à coluna sobre a excursão anual com a par

ticipaçâo de todos os associados. O passeio, que vai

de 26 a 30 de julho, é de caráter cultural visando

principalmente o congrassamento e integração de to

dos que fazem parte daquele Clube Filantrópico. Em

pauta, visitas à Guaira, Itaipú e Foz do Iguaçu em

ónibus da Reunidas já com lotação completa,

E por falar· em Sigilo, na agenda do Clube

consta o "Jantar Dançante" na terça-feira, dia dos

namorados, exclusivo. para associados com a presen

ça de casados e namorados,

LIONS EMPOSSA DIRETORIA

O'Departamento Social do Lions Clube de Ca-
. noinhas informando à coluna que será no dia 16 a so

lenidade de posse do novo Conselho Diretor eleito

recentemente. Antonio Merhy Seleme transmitirá o

cargo de Presidente ao companheiro Ildefonso Cor

rêa, Logo mais conto os detalhes.

Circulando homenagens neste final de

semana ao broto da nova geração. Isabel Cristi
na Bossi pelo aniversário que, transcorreu on

tem. Isabel é filha do casal.Laila e Rafael Bos

si de nossa sociedade; e, recebe hoje amizades

mais chegadas para comemorar.

Lojas ANA MARIA
...___-/

Artigos de inverno para ambos os sexos.

.

Calçados esportivos e para crianças.

Preços camaradas e o melhor atendimento.

Organizacões Nivaldo Burgardt

HOJl',

BAILE DOS CALOUROSj79

Com o brilhantismo de LORENS INTERNA!..
TIONAL Sl-10W, o Diretório Acadêmico da Faculda

de de Ciências Administrativas realiza hoje no Clube

Canoinhense. o· Baile dos Calouros/Zê. A noitada

que já tem sucesso garantido, inicia às 23 horas e

contará com a presença de nossa sociedade,

"BIBA" NO DAE

.

O jovem Engenheiro Canoinhense, Saliba Na

dei Neto está de parabéns pelo importante cargo qU'2
assumiu' esta semana no Departamento Autônomo de

Edifícações - DAE, setor de .Ioinville "Biba" que
acaba de fixar residência naquela cidade, encontra

se à disposição de seus amigos canoirihenses para

qualquer assunto ligado ao DAE.
.

Do
. colunista, 03

cumprimentos com um abraço ao prezado Saliba.

SIMBOLó ,DA COPA/82

I(NARANJITO" é o símbolo classificado em

· primeiro lugar para ser.usado na Copa do Mundo da

Espanha em i982. Representa um jogador de fute

bol caracterizado por uma 'laranja, o maior produto
·
de exportação da Espanha, A arte foi a criação de

José Maria Martins de Sevilha, vencedor do Concur-
· se ,

'_. FARMAÇIA E DROGARIA VITAL

Inaugura hoje a nova Farmácia e Drogaria
Vital, já com seu primeiro dia de plantão. no antigo
prédio da' Caixa Econômica Federal. Com isso, desa
parece a tradicional Farmácia Oliveira} cujo estoque
foi adquirido pela Bioquímica, Dra Eloá Raquel
Fuck Vicente de Souza, responsável pelo novo esta-

-belecimento ,

=",_===os::::oo=_=========== _

DOIS ANIVERSARIOS

Ainda circulando homenagens de familiares à

Sra. Edwig B. Dannernann, que completou na quar

ta-feira, 80 anos de idade. A data será comemorada

na residência de seu genro, Sr. Tufi Nader que tam

bérn naquele dia inaugu�ou idade nova. A dona

Eowig e ao seu 'I'ufi, o nosso carinho e os parabéns
via coluna. t.

BOD/\.S DE PRATA

Estará comemorando no dia 12 próximo, 25

anos de feliz união matrimonial, o casal Osmar e

Idair Dias Bechert . "Mazico", como é carinhosamen

te chamado por todos: reunirá em sua .
residência

Ianriliares e amigos para festejar a data. De Mari

léa e deste colunista, os parabéns ao prezado casal

cim Um abraço e muitas flores.

CONQUISTANDO MERCADO

A Comercial Hirt, filial de Canoinhas recente

mente inaugurada obtendo absoluto sucesso em seu

empreendimento em nosso meio comercial. Heraldo

Hrrt, Diretor da Loja e seu Gerente Alberto Ilibran

'te, urna dupla realmente dinâmica, estão de parabéns.

ltda. Basilio Humenhuk '[Com. de .Veículos

Departamento de Serviços
DRA. HELOISA S. :BERTONCINI

Para bem. servir lo, temos chapeadores e pintores com

grande experiência . Contamos com estufa muito bem equi

puda, com profissionais responsáveis. Efetuamos serviços

em automóvein e caminhões de qualquer marca.

Solicite orçamento pelo FONE; 22-0024 com VALCYR,
ou pessoalmente à Rua Vidal Ramos, 203.

,
,

CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

Fone 22-0744

Consultório _' Rua Felipe Schmidt, 385
I

1.0 Andar _ Sala N." 03

L/C
.

,'"' ... - ,- .

'.

Lucia Colombc>

MIRIAM RENATA - 6 ANOS

Miriam Renata Silveira recebeu homena

gens na terça-feira, ?e todos seus amiguinhos

do Jardim de Infância Sanha, Terezinha, numa

bonita festinha em comemoração aos seus seis

anos de idade que completou naquele dia,

A garotinha, é filha do casal Maria da.

Luz e Renato Silveira, que recebem as felicita

ções via coluna,

"PERLA" NA AGENDA.

A coluna mantendo contato com o conceituado

empresário Avelar Amorim de Curitiba, para um

possível show da cantora Perla em Canoinhas dentro

de alguns meses. O acontecimento, terá o patrocínic
exclusivo das Organizações Nivaldo Burgardt, cujo
proprietár io manifestou-se favorável a esta prorno-

DEBUTANTES NO

CANOINHENSE

A Diretoria do Clube Canoinhense comunican-'

do para julho próximo as inscrições das debutantes

para o Baile de 7 de setembro. A data exata será co

municada por esta coluna, lembrando às interessadas

q .ie o. número será limitado paTa apenas 20 debutan
tE'S incluindo as que virão de outras cidades. O acon

tecímento que será um. dos mais chiques da tempera-
. da, continua. monopolizando as atenções das altas ro

das de nossa sociedade e terá a presença da Orques-
tra Know How de São Paulo.

.

GAR.DENIA
Novidades para o inverno:

Moletom, Jeans e 8ijouterias
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

CAMPANHA DO AGASALHO

De vento em popa a Campanha. do Agasalho
encetada pelo- Rotary Clube de Canoinhas para doar

:ln;.'. flagelados que' foram desaloj ados de suas casas

por ocasião das enchentes. O presidente do Clube,
Osvaldo Wrublevski faz um apelo através da coluna

para que todos colaborem com a campanha doando

qualquer roupa ou cobertores que estejam fora de

uso. O local para entrega dos donativos é o salão. pa
rrquial da Matriz Cristo Rei,

NA AREA ARTíSTICA

Em grande movimentação o Conselho Municí

pal de Cultura, Prefeitura e professores da FUN,-'

PLOC para brevemente estrear uma peça teatral

com. o Grupo Teatral 'que
.

surge em Canoinhas .

Aguardem',

;�===========================-==�====�=,-===

Organizações H ecord
da Luiz Milton Suchek

Rua Felipe Schmidt, 392 -.- Fone: 22-0511

Seguros em todos M ramos - Fotocópias ...- Auto

Escola - Despachante Oficial de Detran ,_.,. Empla
camentos - Transferência de Veículos - Confecção
de ePlacas e Plaquetas Carteira de Identidade

Carteira de Motoris\ii!, - 'Taxas Estaduais - Pre.en-

chimentos de Notas Promissórias e Contratos.
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CORREIO DO NORTE

01 a er a .su re a·· sucessao o

um.
A infra-assinada, na qualidade de herdei

ra, inventariante e testementeira da referida

Sucessão, tem a satisfação de levar ao conheci
mento dos herdeiros, ou pretensos herdeiros e

de quem interessar possa. que realizou uma

reunião no' dia 28 de abril próximo passado, na
cidade de Pelotas-RS. Ocasião' em que delibe
rou' constituir uma equipe de trabalho, compos-'
ta da seguinte diretoria:

1. o - PROFESSORA DALVA RODRIGUES

MERENOA, coordenadora dos trabalhos
na condição de inventariante e testa

menteira;
2. o - AMADEU CARDOSO, secretário da

equipe junto á inventaríante. residente
em Curitiba-Pr .

- Fone 76:3224;
3.0,_. Dra. ALDA VALDIRA ALMEIDA DOS

SANTOS, procuradora oficial da ínven
_ tariante, residente em Pelotas-RS.
Fone 22-7022 (horário comercial);

4.° - Dr. JÚLIO TONIM, acessar jurídico da

inventariante, residente em Curitiba-Pro
Fone 76-4273;

5.° - Dr. BERNARDO RIET CORRÊA DEL'

CAMPO, coordenador por Montevidéu

Uruguai, residente em Montevidéu. Fo
ne 91-1535; .

6.° - JUSTO LORENZO DIANA, coordena
,

dor por Montevidéu-Uruguai, residente
em Montevidéu.'Fone 79··32-07;

7. ° "ASAHCCO" (Associação de Adminis
tradores e Herdeiros do Comendador'

Corrêa, pelo seu atual Presidente.

VOGA.IS

S. ° � Dra. SUELY FERREIRA DE SIQUEI
RA, residente em Pelotas-RS;

9. ° _.OSMAR LARROSA. SILVEIRA, resi
dente em Pelotas-RS;.

10.0-DEPUTADO ALDO LAVAL, 'residente
em Curitiba-Pr ;

,

ll.°-URSULA WEIHERt1ANN TONIM, re

sidente em Curitiba-Pro Fone 76-4273.
..

Tendo em vista publicações erroneas e

absurdas, declara que ninguém tem sua autori

zação para usar seu nome e nem para prestar
informação à imprensa escrita ou falada, ou to-

1\

urrea
mar qualquer iniciativa sem seu conhecimento
e 'aprovação.

Foi com surpresa, que leu a transcrição
no jornal "Gazeta de Canoinhas" de 14 de abril

próximo passado, página' 06 do Livro Rodeio dos
Ventos página 119 de Barbosa Lessa, que tem

por título "A HERANÇA DE FAUSTINO COR
RÊA" i

�

Ao que consta essa divulgação foi feita

por dirigentes de escritórios que se apresentam
como especializados para tratar de habilitações
de herdeiros ou pretensos herdeiros. Além de
dois artigos publicados rios jornais "Gazeta de

Alegrete" e "Diário dos Campos" de Ponta
Grossa de 19 e 29 de abril do corrente ano.

É lamentável que esses senhores não co

nhecam nada sobre o seu ancestral COMENDA
DOR DOMINGOS FAUSTINO CORRÊA.

Também com relação ao artigo publicado
pela Sra. Wandira da .Silva Chaves de São Ga

briel-RS., no Correio do Povo de 06 do corrente

mê, que tem o título "A FORTUNA", .esclare
ce por oportuno, que j amais deveria ser citada
a sentença do então Juiz de Direito da Comarca
da cidade de Rio Grande ..RS, Dr. Osvaldo Mul
ler Barlém, que teve um momento infeliz, por
não ter consultado o art. 135 do CPC, que por
inércia do seu antecessor não o fez levantar
suspeição, por tratar-se de um Juiz incompati
bilizado com o referido processo de inventário.
Motivo pelo qual a herança do Comendador
Domingos Faustino Corrêa, para aquele Magís
trado, não passou de urna fábula, sonhos mír.í
ficas etc ... , transferido desta forma aquilo que
lhe era peculiar aos legítimos herdeiros de uma

'real herança, deixada em testamento público a

uma Sucessão Hereditária, não devendo os mes

mos acarretarem preocupações quanto a ques
tão de prescrição Usucapião, motivo não escla
recido nesta oportunidadr- por se tratar de SlW

exclusiva competência, junto a trerndtaçâo pro
cessual e para o bom andamento da mesma.

Os que transcreverem a sentença do Dr.
Barlém, deverão ser 'únicos e exclusivamente
.(jpositores. interessados como posseiros ou .pes
soas correlatas .

Pelotas, 28 de maio de 1979.

DALVA RODRIGUES MERENDA
Firma reconhecida

Ju.izo de Direito da Comarca
Can,oiohas - Santa Catarina

de Arrematação
parte do imóvel com 72.600 me

tros quadrados) confrontando
em sua totalidade, de um lado
com Arno Wenske, outro lado
com Silvestre Ivantchuk, outro
lado com rio Piedade e de outro
lado com João Szczygiel, Ludo-

. vico Jubanski e terras da Esco

la, sob 'registro n.? 33.661, fls.
7:� livro' 3-AH, em, data de 01 de

junho' de 1.964, no Cartório de

Registro de' Imóveis desta Co-
marca.

Canoinhas, 31 de maio de
1. 979.

Orli de Ataíd« Rodrigues
Juiz de Direito .

da 2.a Vara

(Extrato art. 687 CPC)
�,.,._...,....

l.a PRAÇA: Dia 10 de julho de
1979, às 11:00 horas.

!�.tt PRAÇA: Dia �O de [ulho de
1979, às 11:00 horas.

LOCAL: Edifício do Fórum De

semb2.rgador Rubem Mo
ritz da Costa, sito à Rua Vida]

.

Ramos, s/n -. Canoinhas-SC .

PROCESSO: 'Execução n.? 130

EXEQUENT-E: VICENTE CA
DOR LTDA.

EXECUTADO: JOÃO SZCZy··
·GIEL.

BENS A SEREM
ARREMATADOS: "Parte d()

imóvel com. a área de
24.200 metros quadrados, situa
do em, Taunay, neste município;'

de

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

PREFEITURA
MUNICIPAL DE
(ANOINHAS
Aviso do Licitacão

A Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, leva. ao conhecimento dos
interessados, que Se acha aber
ta a Tomada de Preço - Edi
t 1 ·0 021/79

.. ,
-

de,�L n.· � ,para aqulslçao _

Madeiras, com prazo de entre-
.

ga até às 10 (dez) horas do dia
21 de junho do corrente ano

(2'1. 06.79), no Gabinete do Vi
ce

.

Prefeito. Cópia do referido
Edital, e maiores esclarecimen
tos serão obtidos junto a referi-

.

da Comissão.

Canoinhas, 07 de junho de'
1979.

1 x

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

flegis.tro C·vil
LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro Ci- .

vil de Bela Vista do Toldo - Canoinhas - Santa
Catarina, faz saber que pretendem casar-se:

ALCIDES BIALESKI com SIOMARA MARIA
DA SILVEIRA; brasileiros, solteiros, naturais deste
Estado, ele lavrador, nascido em Gralha neste distri

, to aos 24 de janeiro de 1957, filho de Paulo Bialeski
,
e Benvinda Tyschler Bialeski . Ela doméstica, nasci-

(la em Arroio Fundo, neste distrito, aos 24 de julho
de 1961, filha de Rivadavia Damaso da .Silveira e DP N:� 3548, vencida em '"

Alexandrina Augustinho Damaso da Silveira. '

'" '4:]. 9:? 79, 110 valor de Cr$ .7,865,90,. -

..

'. emitida por O. A, Missau & CiaSe alguém tiver conhecimento de algum impe- Ltda . Contra: TRANSPORTES DE '

dimento legal, oponha-o na forma da lei.
.

LASCAS E TORAS LTDA,
Bela Vista do Toldo, 06 de junho de 1979.

"" LEOF'OLDO PEREIRA -' Oficial

EDITA·L.

ANIVERSARIARAM-SE

DIA,02: O sr. Henrique Art
ner.

DIA 03: a srta. Edilete M.
de Fátima Noernberg·.

. DIA 04: o sr. Antonio Mar
tins de Oliveira; a srta. Beatriz
Isabel Maron Becil; a menina

Simone, filha do
-

sr. Dionisio
Karnos ,

DIA 05: as sras.: Isabela,
esposa do sr. Dorival .Bueno e

Irene, esposa do sr. Nelson Fer
reira das Chagas; os srs.: Ru-

pprecht Loeffler e João' Batista
. Ferreira; as srtas.: Mari Stela
Bartnick e Elízete Mariz Me
deiros; a garota Miriam Renata
filha do sr. Renato Silveira.

DIA 06: a sra .. Martha, es
posa do sr. Aldo Hedler; o sr .

'I'ufi Nader; as srtas.: Paulina
Petrintchuk, Lúcia Nazira Mus
si e Regina Maria de Carvalho,
,residente em Brasília.

DIA 07: o jovem Norberto
Schroeder.

ANIVERSARIAM-SE
,

DIA 12: a sra. Marguíd, �S-'
posa do sr. Oswaldo Sorg; OS

_

srs.: Affonso Schroeder e Ha
roldo Antonio TremI; a srta..
IVlaria Antonia Souza Pinto.

DIA 13: 'os srs.: Roberto
Rosa e Antonio Sérgio de Sou
za Borges; os jovens: Antonio
Carlos Crestani e Antonio Me
lo" residente em Paula Pereira.

-

DIA 14: a sr. Afonso G.
Lütke; o jovem Hilson Rosa. .

Aos aniversariantes, nos

sas felicitações, com votos de
inúmeras felicidades .

HOJE: as srtas.: LiliMar-
.

Iene Michel e Siomara Davina

Damaso; o menino Fabiano, fi
lho do sr. Fábio Fuck.

AMANHÃ: a sra. Maria
ela Glória, esposa do sr. Pedro

. Wendt; o sr. Paulo Fischer; a

srta. Luzia Margaret Wrubles
ki; o menino Luiz Amilton, fi
lho do sr. Oswaldo Sorg.

DIA 11: Dr. Aroldo Car
neiro de Carvalho, residente em

Brasília; o jovem Gabriel EI
Kouba; as srtas .. Sueli Preissler

. (' Rosemary Metz.

- fiM-

f

Maii_tAWi _ jjli�M ,pwMh'W*M8Bw.",e

MERHY SELEME & elA. LTOA.

tem mais um forte
motivo para

acreditar na Chrysler:
A palavra da'

Volkswagenwerk

REVENDEDOR AUTORIZADO� CHRVSLER
t..... doBAASILS .. A.

No momento em que Volkswage:ri:weÍ'lk A'.G. e. a Chrysler do
!Jrasil associam-se e divulgam seus planos de expansão,

.

MERHY SELEME & CIA. LTDA. orgulha-se de participar
dessa nova etapa da indústria automobiltstica brasileira e

sente-se feliz em continuar ao lado de seus clientes; ó,ferêcen·
- do assistência técnica perfeita, atendimento, peças e

sobretudo qualidade.

Você, Chrysler, Merhy Seleme & Cia. Ltda,
estamos de parabéns,

·M E R H Y
& C IA.

SELEME
L·TOA.

Rua Paula Pereira, 735, esquina com a Caetano Costa.

Telefones: 22-0882 e 22-Q158.
"'M!t8WiS

EDITAIS
Encontram-se em Cartório, 2.0

Oficio, à rua Vidal Ramos, Edifício
. elo Forum, para serem devidamente
protestados 0S seguintes títulos:

omitida pôr O., A,. Missau & Cia ,

Ltda . Contra: TRANSPORTES DE
LASCAS .E TOBAS LTDA,

Por não ter sido possíve!' @!:n'"
centrar os referidos' responsáveis,
pelo presente' os intimo, para no
prazo de três (03) dias úteis, a, con
tar da publicação deste Jornal
"COR.REIO DO NOR.TE", 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 prot�stos ..

Canoinhas, 0'6 de junho de J97-9.
ALC.iDES SCHUMAêHiR , ......

Oficicl Maior'

DP N.ro 10575, vencida em ....

�3. 01.79, no valor de Cr$ 1. 215,20,
emitida .por "Denelar" Comércio de
EJetro Domésticos Ltda . Contra:
LEVI SUCKOW.

DP N.o 3486, vencida em '"

2�) ,05,79, no valor de Cr$ 6.395,00,

I

!'
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FundacentroConvênio -

ram propostas nos seguintes va

lores: 27 mil, 55 mil e 58 mil
cruzeiros respectivamente.

Na próxima terça-feira, a

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas com auxílio do 5.° Bata-

, .

Inào de Engenharia e Combate
de Porto União -, que operará
um guindaste de sua proprieda
:-.fe, cedido graciosamente para'
os trabalhos - iniciarão a colo
cação dos postes gigantes para
a iluminação do Estádio Muni
cipal Benedito' Therézio de Car ..

.Ivalho Junior - "Ditão".
,

CANOINHAS (CN) _. A
Trefeitura Municipal em ação
conjunta com as Centrais Elé
'ü'icas' de Santa Catarina - CE,
LESe, está providenciando a

conclusão de estudos para a ilu

mirração pública em mais qua
tro ruas da cidade.

Comunica a realização do:

Curso de Formação de Supervisores de Segurança do Trabalho de

acordo com a Portaria Ministerial n.? 3,.214 de 08.06.78.

'Objetivo do Curso: Formar Supervisores de Segurança do 'I'raba

lho, em atendimento ao que estabelece a Portaria 3.214.

-Programa: 1. -, Introdução à Segurança e Saúde Ocupacional
2. ....-, Normalização e Legislação,
3. -_ Psicologia do Trabalho
4. Fundamentos de Segurança do Trabalho
5 . Fundamentos de Higiene do Trabalho
6. Noções de Ventilação Industrial
7. Saneamento do Meio
8. _, D01nças Ocupacionais
9. - Prétecâo contra Incêndios
10. - Nd'ltõ�s de Estatística
11. Serviços de Segurança do Trabalho na Empresa
12. Interpretação de Desenho Técnico
13 . Primeiros Socorros
14. Inspeção de Segurança na Empresa.

INíCIO: Dia 19. oe,. 79 .

,

Uma das metas da Admi

nistração Dinâmica de Theré ..

Z10 e Fábio, atinge com sucesso,

seu .objetivo . Canoinhas desta

maneira; coloca-se ao lado de
outras cidades do Estado que já
possuem este benefício .

o prefeito informou à re-
. portagem do C.N. que o mate
r.ial já está comprado e dará en

trada nos próximos dias no
\ al

moxarifado. da Prefeitura Mu-'

nicipal. Serão beneficiados. com.
a instalação de energia elétrica,
o Loteamento Grosskopf e as

ruas Gil Costa, Bolívia e Benja
rnin Constant.
-

.
Por outro lado, a Prefeitu

ra Municipal, já autorizou a um

arquiteto de renome a elabora

ção do proj eto para a constru

ção de uma arquibancada com a
'

capacidade de 2 mil espectado
res.

. Com este gesto nobre do
5.° B.E.C., a municipalidade
economizará mais de 30 mil cru
zeiros _ pois na concorrência
aberta. para o mesmo fim, três

( empresas de Curitiba apresenta-

Carga Horánia- 264 Horas/aula.
, Ho�ârio: Das 19:ó6 às 23:00 horas (segunda a sexta-feira)I '

Matrículas: Ate '1'9.06.79, ou quando completadas as vagas, na As··
sociação Comercial e Industrial de Canoinhas _ Rua .

Felipe Schmidt, 83.{,

Observação: Se�ão aceitas as matrículas de acordo com a ordem
de 'chegada dos candidatos.

Escolaridade exigida por Lei: 2.° Grau Completo.
Documentos para a Matrícular T fotocópia autenticada do Nível

Escolar exigido. .

2 fotocópias autenticadas. do CPF
5 Fotos 3x4 - datada recente
1 via Carteira de Identidade
1 via Certificado de Reservista
1 via Título de Eleitor
- Carta de apresentação forneci

da pela Empresa.
,

TAXA DE PARTICIPAÇÃO: Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros}.

/I
Em solenidade que contou

com a presença do Ministro d�p
Comunicações, Haroldo Corre"Ia.·
de Mattos e ,do presidente d'él

Empresa Brasileira de Correiab
e Telégrafos, engenheiro Adl
waldo Cardoso Botto de Barrss-,
foram inaugurados, ontem, ma
Diretoria Regional da E. C. �r.
em São Paulo, dois novos iru- .

portantes serviços da empres a:

'J telegrama fonado e o Cen f'o
de Triagem Automático Au: KÍ
l iar . Também foi entregue (ao,
público usuário a Agência C -n

traI da empresa; localizada na

Avenida São João e que acaba
dê ser reconstruida passandb a

.

, p
contar com melhores inst.ala-
côes. A Agência Central da Di
retoria Regional de São Pulo
é a mais importante do. país,
uma vez que seu movimento
djário é da ordem de 25 � mil
usuários. Ela foi constr uída,
no aRO de 1920 com área Ue ,4
mil e 300 metros quadra tos e

sofreu sua primeira

reformbla
em

1950.
.

TELEGRAMA FONA, O

Segundo dados
.

fornjecidos
vela Empresa Brasilei�a d(:!
Correios e Telégrafos o 1 erviço
ele telegrama fonado ina ugura
do recentemente, em São

I Paulo:
.

possui cerca de 35 posições, cor ..

respondente a igual núrr ero de
rá 24 horas por dia. ,

'

.íuncíonáríos recebendo telegra ..

IWJ.S. Esse novo serviço' da ECT
va i permitir o acréscimi in icia1
de 100 mil telegramas por dia,
devendo brevemente duplicar o

movimento, uma vez ql�e a em

presa pretende dObrar�o
núme

ro de posições. Ocupa ndo uma

arca de 700 metros quàdrados �

dotado de equipamentq s moder
nos, o novo serviço clonta, ain

da, com perfeito sistoma de se

gurança: em caso de � pane na

mesa receptora, de t1elegramas,
imediatamente entra em fun
cionamento aparelhafl::>em extra

operando com telefones nor

mais de sete algarislh10s, Para
colocar em funcio.� amento II

serviço, a ECT conth-atou junto
à TELESP - Com� anhia Tele ..

f'Jnica de São Paule ,um código
Especial que tem o 'número ,135,
Para o usuário utirlzar o tele
gra\ma fonado, bas a discar c

;1úmero 135; dois I�ias após a

transmlSSclO q,a rnensagem, ::l

confirmação do te to será en

tregue, p�r escriti, no endereço

elo expedidor. A cobrança será
incluída na conta do telefone
que emitiu a chamada. Todos
O� -funcionários que trabalharão
no telegrama fonado falam duas
()u mais 1 inguas e cursam uni
versidade , O serviço funciona-:

rá melhor atendimento aos

usuários, principalmente da ca

pital paulista. Esse centro é se··

melhante ao inaugurado em

Brasília. e que já 'se encontra
e:m pleno funcionamento indus
tnal.

, J;
, f

.Ó,

CENTRO DE TRIAGEM

Outra inauguração impor
tante ocorr-ida ontem em São
Paulo, foi a do Centro de Tria
gem Automático-Auxiliar loca
Iizado na Avenida São João,
cnde está a Diretoria Regional
da ECT. Trata-se de moderno
equipamento que permite. a

tr iagem da correspondência
através de leitores óticos.' .A�)
máquinas podem triar até" 30
mil cartas por hora e' com esta

inauguração a empresa oferece

Farmácia e Drogaria Vital

·Comunicação
FARMÁCIA E· DROGA

RIA VITAL, antiga Oliveira,
comunica que está atendendo à
rua Paula Pereira, 542, ao lado
da Caixa Econômica' Federal,
Fone 22-0040', e estará de plan
tão à partir deste sábado (dia 9)
até 6.a feira (dia 15) .

, '

.

Observação.. Os participantes receberão a Apostila e despesas com

t prováveis estágios.
Número de Vagas: 35 (trinta e cinco) .

J.JOCAL DE REALIZAÇAO DO CURSO: FUNPLOC

Canoinhas, 07 de Junho de 1979.

SENA!: Associação Cóml. lndl. Cnhas.

Hilton Ritzmann.
Presidente

Diretora
,

'; Le'à B. Santos.

mi i i. ia � i'�(.II. í I. di ••••••••• '-I i.l. d. a I •••• tTi i a I.' i i. d. I. a I ••• II I •• I-i. ri.,
',I '", '

• ,

, ,

. O monólogo de um

sábio chamado burro E'MBRAPA" I

i '

. :t'fA lfuMq;,
,

NÃO 'rÓMÔ ÁLCOOL.
TÓXICOS JÀMÂt$!!!!
)\JADA DE CONSEHVAS. LATAS, REFRIGERANTES

, ,

INDUSTRIAIS
DURMO CEDO E CEDO ACORDO.

QUANnO CANSADO, SE DEIXAM, REPOUSO.
EVITO SER PREGU1ÇOSd ,

.

COOPERO; TRABALHO MUITO.
'.NADA DE INVEJA, QDIO, MEDO, ORCU!JHO,
ANSIEDADES :,: I

1I._T;;;>Ô B 'ft,j r :=,-rzF;. '-'-BEJO NEM' FAÇO O MAL'I..,A ';Ilí'E*�SO; NAv DE�·. "
'

.

NADA ME PREOCUpA, REM'OnSO NÃO É COIVIlGO.
, , , ,

NÃO ÚSO'DROGAS'PARA OS NERVOS.
VIVO A NATUREZA SEGUNDO A MINHA NATUREZA,

• .,
I

TENHO INVEJAVEL SAÚDE.
.

RESISTÊNCIA NEIVl SE FALA ...
DEPRESSÃO � ANGÚSTIA DESCONHEÇO. II

é;
�,.E AINDA ME CHAMAM DE BURRO!!!

'. II,;, �""�1Jl,..ll.aJuU!" PI R ItJll � a 1\, II ri B II I' 11I' •••• !lI. g I II ii I 'Ila. ii" II II II�!:!:!lL'!1' !I..I!:1l.1l.JlA. ,
. �":';--��:;;::;;:!$.;::;;;,..::;r�� - .,..._.._.

_Empresa· Brasileira de Pesquisa Agrope(uária

Convocação de. Emprego'
A ji_;ml'�esa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, está

necessitando para seu quadro, os seguintes empregados:
01 _. Um (01) Auxiliar Administrativo I, padrão salarial de' Cr$

4.000,00, com as seguintes características:
Sexo feminino, ,COIU idade acima de 18 anos, 2.° grau ou

equivalente, curso de datilografia e experiência mínima de
6 meses

.

02 - Um (01) Técnico Agrícola I,' padrão salarial de Cr$ 8.000,00
com as seguintes características:
Sexo masculino I com idade acima de 18 anos; curso de Téc:
nico em Agropecuária completo, portador da Carteira Na

cional de Habilitação e experiência mínima de ,1 ano inclu
sive em forma de estágio

Características do emprego: - Contrato por prazo de
, ",�erminJdo de 180 dias, CG111 possibilidade do Contratação Definit.
va; horário de trabalho ele 40 horas semanais e transporte da rc-

sidência ao loca] de trabalho.
.

P I· N G U I M Os candidatos deverão se apresentar munidos de Car·
t eira .Profissional e Curriculum Vitae, na Gerência Local da EM
'BRAPA-SPSB, a Rodovia Br. 280 Km 3 - Bairro Agua Verde,
Canoinhas-SC, durante o horário das 08 :00 às 12 :00 hs. até o dia H>
de, junho de 1979 .

Canoinhas, 08 de junho de 1979.

ELeJO HIRANO _. Gerente Loca�

.'

Dia dos Namorados •'

.
.. -

.. _,o •
.'

.1'

SONKSEN
.'

Presenteie chocolates'" com
·",l.
.'.

.
.. ';"',

,

� -..;;t.... • .:, .� ," r. ",
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'J U'I Z O E L E 'I T O R A L B.a

- ... -; .....
'-

1.253 Urbaneck . Nair de Deus \

14.451 Vale, Norberto Pereira do
10.90.2 Veiga Di�a dos Santos' ,

8.996 Vidal Antenor
13.235 Vieira DIrce.

3.541 Vieira \ Elfrida
7.0.53 Vieira João
12.770. Vieira Rosa dos Santos
4.0.28 Vipick Vanda
8,0.0.0. Voigt , Affonso

\

7.859 Voigt 'Leónidas
50. Voigt Maria Rosa G.

11. 536 Vossgrau Eduardo Vossgrau Neto

2.978 Waldmann Alfredo' .

8.639 Walter Lourenço
581 Wardenski

I,
,

José ,'.

7.673 Wasinski Valérío
359 Wendt Juliano

1��.473 Wiese Cirene Pigatto
11.778 Wiese N ícea Maria Seleme

7,982 Wiltuschig Silvio
7.0.77 Wosniak' Catarina de Souza
9.146 Zaionz Emília
17,253 -, Zaionz Leocadía
J4.888 Zaioncz Paulo

"

13.183 Zalasko Felipe
3.869 Zarzicki Anna"Pereira
15.783

.

ZeLma TvIária" Pauss .: ) !

Hi.784 Zelma Zefredo
11. 0.35 Ziguer Hilda '

7.164 Zolnier "Anna ' ,

2.128 Zorek Valentim .

6.678 Zugmann Sara Síttsamer

Canoínhas, '20. de abril de 1979.
.t,

LOAC�R MUNIZ RIBAS - Juiz Eleitoral

\.Continuação) i
18.0.0.9 Silva Waldemiro Bento da

5.335 Santos Antonio Estacio dos 7.904 Silveira Antonio Soares da

13.50.2 Santos Antonio Dirceu Gomes dos 2.0.61 Silveira Ayrton Soares da

16.946 Santos .
Antonio Leal. dos 5.0.89 Silveira Pedro Lemes da .

2.399 Santos ' Antonio Libério dos �.G87 Simas Francisca de Assis

921 Santos Arno José dos 1.261 Simas .José Caetano de

7.133 Santos Catharína Rodrigues dos 8.468 Soares Alaide Schiwitzki

18.482 Santos Clarinha Martins dos 8.325 Soares Antonio

2.0.71 Santos Erica Trein dos '7.842 Soares Domingos Candido

4.323 Santos João Maria dos 12.724 Soares Maria Stolarski

17.724 Santos Maria de Jesus França dos 269 Soares Matias

Ja.7G1 Santos Maria de Lourdes dos 1"1. 289 Sobczak Aloise

3.633 Santos Maria de Lourdes dos 15.0.88 Sola Leontina Reímão

14.966 Santos Maurilio dos 18.371 Souza Adão de

13.255 Santos 13.875 Souza r'1d V" d
I Moacir dos

"iL. a terra e
,

16.722 Schâfer MarIene Maria Schroed'er 19.88!:; Souza Iraci Pacheco de

16.988 Scheffer Marli Maria 13.941 Souza Ivéte de

3.554 Schelbauer Estel 17.134 Souza João Altamir de
1.255- Schiessl .

Francisco 6.858 Souza João Maria de

1:3.984 Schíessl . João Teodorico 15.49'"{ Souza Joaquim LÍJm:a de

1.781 Schikolski Antonio 4.590 Souza Sebastião Ferreira de

10.188 Schimborskí L
\ d .15.4191 j Souza Terezinha Pereira de

.eonar o

2.439 Scholtz Marta de Lourdes Berton 5.480. Souza Vitor Caetano de

7.0.96 Scholtz Amandos Paulo 11.616 ,I Spaki Gregorio
11.270. Scholz MarIene Terezinha 18.0.35 l Stamczak .J osé

15.0.68 .Schulka Pedro 1!5.575 Steilein Irene

16.529 Sconhetzki Jair 11. 0.59
.

Stoeberl Lucília Maria

16.497
'

Sehnem Valmor José 16.686 Sucheski Alípio
6.784 Seleme Lianna Maria Fuck 11.573

I Tananuska Sophia
15�682 Silva Antonio Carlos Rodrigues 16.0.48 Tavares Haroldo Camilo

da 12.226 Theodorovicz Liduvina Romagua
13.239 Silva Eulalia Ferreira da 12.20.6 Theodorovicz Miguel
11.249 Silva Fabiano da 3.722 Tingel .Toão Narcizo

10..945 Silva Geraldina dos Santos 12.780. Tizon Lea Rozeni

1.888 Silva . Nestor Corrêa da 5.0.76 Tokarski Maria Costa

liJ.964 Silva Odete 16.594 Trembescki Zilda

13.757 .Sílva Sebastião da Silva Filho 11..634 I) Tulio Luiz Valdir

r·

Registro Civil -

NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Ci
vil do 1.'0 Distrito de Canoínhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

MILTON RÉNATO FREITAS com APARECI ..

DA DOS SANTOS VEIGA, brasileiros, solteiros, do
rr.iciliados e residentes neste distrito; ele lavrador,
nascido em Salseiro nl distrito aos 26 de setembro
de 19'5?', filho de Miguel Freitas Sobrinho. e de M�
nika Píechontcoski Freitas; ela do lar, nascida em

Arroíos n/ distrito aos 12 de outubro de 1961, filha
de Mario dos Santos Veiga=e de Daluz dos Santos
Veiga.

ALVARO JOSÉ MEDEIROS FILHO com ZOÉ
?OKRIVIECKI, brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; ele comerciante, nascido em

Caçador-SC. aos 7 de janeiro de 1959, filho de Alva
'!'o José Medeiros e de Idorvina Godoy Medeiros; ela
contadora, nascida em Canoinhas aos 24 de fevereiro
d.e 19.55, filha de Francisco Pokrivieckí e de Izabel
Lopes.

Canoinhas, 6 -de Junho de 1979.

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

" 'documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de algum impedimento
legal, oponha-o na forma da lei.

NEREIDA C. CôRTE
Oficial do Reg. Civil -', CPF 222.315.879-04

JACIRA EMILIA PAUL CORRÊA, Tabeliã e

Oficial do Registr\ol Civil do Dístrrto de Pinheiros, Co
marca de

canoin:P1as,
Estado de Santa Catarina, faz

saber que pretendem casar:
.

ALEIXO BI(�AS e ELZA VOITE,XEN. Ele, na
tural do Rio dos $ardos, deste Distrito, nascido em

'27 de novembro d(�\ 1944, agricultor, solteiro, domici
liado neste Distrito,\ filho de João Bigas e Francisca

nruS'sak Bigas, falàc:ida. Ela, natural de Rio dos

Pardos, deste Dist!ll\to, nascida em, 5 de janeiro de

1955, do lar, soltei] a, domiciliada neste Distrito, fi
lha de Felipe

VOite:�\en
e Leonora Gelinski Voitexen.

ARTHUR DE \ PAULA e OnILA MARIA' AS

TRISI. E.le, natural\ de Fluviópolis, Paraná, nascido

em 4 de maio de 19'3'. I, agricultor, solteiro, domiciliado
om Rio dos Pardos, :neste Distrito, filho de Fabricio

Francisco de Paula (. Puresa Ferreira Barbosa. Ela,
naturaL_g.e Palmeira \. ::las Missôes.: deste Estado, nas

cida em 22 de novem ifO de 1956, do lar, solteira, do
miciliacla em Rio

dOS'j Pardos,
neste Distrito, filha de

Miro Ar.trisi e' Luiza

I�allalibera.Pinheiros, 4 de
.

j unho de 1979.

Se alguém soub r de algum impedimento, opo-
nha-o na forma da lei.1 ,

\
Silvete Darci Paul l_ Escrevente Juramentada

--------------,------------------------------------._------------I·�-----------------------

'PreFeitura
J,.. h«.anoin asMunicipal de

. r

LEI N.Q 1.483 DE 05/06/79
DA NOVA REDACÃO A

"

DISPOSITIVO DE LEI

atríbu
J
ções legais, resolve:necendo inalterado o texto res

tante
.

da referida lei.

Artigo 2.° - Esta lei entra
rá emvigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposi ..

çôes em contrário.

Canoínhas, 0.5 de junho de

]979.

, r». BENEDITO THERÉZIO
DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal

Artigo 1.G - O art. 1.° da l Esta lei foi registrada e pu-
Lei n.? 1,336 de 0.2/12/76 passa- bJicada no Departamento Ad

rá' ter a seguinte redação: "Ar-t. ministrativc, ria data ,fupra.
1.° - Fica o Chefe do Poder
'Executivo autorizado a doar à

Dr. FABIO NABOR FUCK

Sociedade Beneficente dos Sub-
Dir. Administrativo

Tenentes e Sargentos da Polícia
Vice Prefeito Municipal

Militar do Estado de Santa C�

tarina, com sede nesta cidade, '.o
área de 2.40.0.,0.0., m2 (Dois mil
e quatrocentos' metros quadra-'
dos), constituida dos lotes n.vs
I, 2, 3, 4 e 5, pertencentes .ao

patrimônio municipal. Perma-

.

COL )CAR A DISPOSIÇÃO
1.0 - Do Setor Almoxari

fado, I' servidor Evaldir A.

Goncalv es;

;.0· '\ _ Do Departamento
Munícip ;'11 de Estradas de Roda-

gem, o E�;rvidor Eugênio Jarent-
chuk. 1

'

As ( .esignações supra men

cionadas,
\
serão a, partir desta

data. . í

Gabii »ete do Prefeito Mu

nicipal dc:.\ Cancínhas, 06/0.6/79.

Dr. BE� ,EDITO THERÉZIO
DE CA I'tVALHO NETTO

Preí oito Municipal
.

\
'

Esta Portaria foi registrada
e publicada\ no Departamento
Administrai Ivo, na data supra,

,

\

Dr. FABIO NABOR FUCK
Dír . .A:dministrativo

Vice Pre

rto
Municipal

Dr. Benedito Therézio de,
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas�' E�tado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições faz saber que a Câ
mara de Vereadores decretou. e
eu sanciono a seguinte

L E I:

------_,-

PORTARIA N.o 24/79
Dr. 'Benedito' Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas.

SE.NAI x ACIC

(quinhentos cruzeiros) por par
ticipante ou', a taxa única> 'de
Cr$ 5'.0.,00.,0.0 (cinco 1 1V�1 cruzei
ros), pará atender por vez' 80-
mente uma empresa' em seu lo
cal e que, possa inscrever 25

participantes.
'

A Associacão Comercial �

Industrial de Canoinhas, está à

disposição dos interessados. pa
ra prestar as informações neces- '

sártas e também, fornecer o

respectivo formulário �� inseri.

ção .

' \

Canoinhas, Junho de 1979.

A . Diretoria

AV·ISO
Senhor Empregador:

De conformidade com a

Portaria n.o 0.3, de 0.7 de Feve
reiro de 1979, e obedecendo a

NR -) 5, todo empregador en

quadrado na obrigatoriedade de

possuir. a CIPA em sua ernpre
�:.:t, está obrigado a promover,
para os componentes da CIP,A
-- Titulares e Suplentes, Curso
de Treinamento em Prevenção
de Acidentes, com Carga horá
ria mínima de 12 (doze) horas..

A taxa de inscrição para o

referido Curso é de Cr$ 500.;0.0

1

APAE recebe
Neste inverno, muitas pes

soas tem se esmerado' em pro
porcionar àqueles que precisam
se agasalhar, dado ao rigor que\

a. temperatura se apresenta.
Qu.eremos, com a presente,
agradecer a MARLENE TEI-

, , .�.

XEIRA que ·se sensibilizou com

as necessidades da APAE e fez

doação de um "montão" de �ga,,:,
salhos, para serem distribuídos

a quem nós indicarmos. '0 nos

so obrigado Marlene.

I,

No Departamento de Veículos Usados de' Miguel
Procoplak 'Comércio de' Veículos· L,tda., você

encontrará para pronta entrega: .

Marca 'Ano.

1975
1975.
1976
1977
1977
197C

r Chevette
1 Caravan ..

1 Kombi VW ..

1 Kornbi VW ..

1 Chevette SL .. .. .. "

1 Opa.la .

, .

MIGUEL PROCOPIA,K COM. DE VEí(ULOS LTDA.
, Concessionário General Motors do Brasil, S� iA. , ':

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catar'ina
• ,., •• � �. ... ,:.. <'
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\

Os agricultores brasileiros contam agora com

a nova COLHEITADEIRA DE GRÃOS MASSKY
FERGUSON, modelo MF 3640, cujo projeto e constru
�ão rounem os mais avançados recursos da tecnolo
.�ia moderna.

_ 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 características
técnicas desenvolvidas pela MF do Brasil, obedeceu
tliIo. aos requisitos básicos de conforto, segurança, ser
vicibilidade e simplicidade de operação.

Esta nova colheitadeira apresenta elevado ren-

,
.

dimento operacional e graças ao excelente desempe
nho das áreas de separação e limpeza, assegura mí
.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
(J 6'), de fornecimento opcional, possibilitando ao

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

A nova MF-3640 já está à venda nos Revende;
dores Massey Ferguson de todo o País, capacitados a

prestar assistência total, benefici,jndo, dessa manei-
ra o consumidor dos produtos MF.. '.

.

'Com. e Ind « se 4 E J{» tda.
Revendedores Massey-Ferguson do Brasil S.A.

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

""11fT. di la li ii l,dlGa dStillfll!ll Isa.1 DIIII a lia II CI liam D &I ii! BI til! a II bl!l adll ii 1118mãililái"ifljJ-

CO'mercial Hir ..

Os melhores preços e condições da

Crediário próprio e entrega na

._

regrao
hora-

_

Dormitórios - Refrigeradores - Conjuntos Estofados - Els-
trofones Faqusiros Bicicletas Aparelhos de Som

Aparelhos de Porcelana ., Conjunto em Aíumlruo - Tapetes
'Rádios - Toca-Fitas - Fogões à Gás e a Lenha, Copas a

cozinhas em Fórmica - Máquinas .de Costura - Máquinas
de Cortar Grama - Produtos BRASTEMP - Camas - Beli
ches - Carrinhos e Barcos - Estantes _' TV Preto e Branco /

e. a Cores 8 uma infinidade da outros artigos para o se_u lar.

NA. COMPRA DE SEU DOf�MIT'ÓRIO l.EVE DE BRiNDE Vrll! DESIJlEH 'TADOR;
-: DE UM CONJUNTO ESTOFADO, UMA MESA DE CE�TRO;
- DE Ur.,l TELEVISOR, UMA ANTENA COM INSTA,LAÇAO;
-, DE Ul\i FOGA_O A GAS OU A LENHA, UM JOGO DE COI.OKi:EX.

Faça-nos uDIa visita e comprove nossos pre�os

�:,�����",._��
Impressora Ouro Verde Ltda. VENDE-SE

Um terreno medindo 17 :11-
queires, localizado em São
João dos Cavalheiros, próximo
a BR-280,

Preço de ocasião.
Tratar pelo telefone 22-0368,

I
com o sr. Valmor, ou' em São

. João dos Cavalheiros, com o sr.

'1Naldir Pedro Sampaio:

Impressões de notas ííscaís, eonvttes," cartões de

casamento, cartões de visita, jornais, etc.

Mel,bares preços da regiãu Serviço rápidO e' perfeito

AGEN
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLl\NT'AO: De sábado (9) a sexta-feira (15)
Vital (ex-Oliveira) - Rua Paula Pe

reira, 542 (antiga Caixa Econômica

Federal)

MÉDICOS DE PLANT'AO: Sábado (9) Dr. Clércio TremI
Fone: 22-0033

Domingo (lO). Vasco Magalhães Telles
Fone: 22 .. 0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTA.'ÇAO RODOVIARlIA: Fone: 2�-[)179
i

rLANTAO CELESC: Fone: 22-0490

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas.
e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába
dos até às 16:00 horas.

-:- C I NEM A -:

HOJE às 20,30 horas: Sensacional programa duplo:
1.'0 filme: OS VIOLENTOS DO KARATE;

�,_IO filme: UM DÓLAR 'PARA )MATAR
AMANHÃO às 14 horac em matínê:

OS VIOL�NTOS DO KARATÊ _ Colorido

AMANHÃ em duas sessões às 19,30 e 21,30 horas:

O 7.10 Continente. Um mundo desconhecido da ciência, ..
Governado por homens perdidos no tempo ...

E destinados a submergirem num mar de chamas:

O POVO QUE O TEMPO ESQUECEU _. Colorido
Atenção: Este filme reprísaz." e 3.a feira. às 20,30 horas.

4.8. e 5.a feira às 20,30 horas: LANDO BUZZANCA em:

O SlJPEREFICIENTE _ Colorido
.

Macho... Super macho... Nada disso: Ele agora nunca falha.

Elas que ·0 'digam.
6.a feira às 20,30 horas: Teixeirinha e Mary Terezinha em:

MOTORISTA SEM LIMITES _ Colorido

---------------------�------�Q-----------------------

Lavan er i

PI'analto Ho el
COMUNICA A EXTENSÃO DE 'SEUS SERVI

COS DE LAVAGEM DE ROUPAS AO PÚBLICO EM GE

RAL.

OS P�AZOS NORMAIS DE ENTREGAS SERÃO

DE 24 HRS. E NO MAXIMO 48 HRS.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO DA LAVAN

DERIA: DE SEGUNDAS AOS SÁBADOS, 8:00 ÀS 12:00 HS,

E 13:30 ÀS 17:30 HS.

EDIFíCIO PLANALTO HOTEL - LOJA N.o 413·
" .

FONES 22-0433 _ 22-0820 - 22-0477 - RAMAL 6

'-B-·-N-O-E"""""""'R-C-"-A"-R--'::
Comércio de .4t.uto.móveis l:td�.

. ,

Vende automóveis FIAT "O" KIU _' Luxo, GL e STD
CO�·iPRA - VENDE - TIROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES
1 FIAT LUXO - O KM .. .. .. .. .. .. .. ..

, ., .. ..

J. FIAT STI) ° KM " .. .. .. .. .. .. .. .. ..

: OPALA BRANCO - 4 CL. .. .. .. .. .. .. .. ," ..

1 PICK UP BEGE., - 4x4, .. .. .. .. . .

} KOMBI PICK UP - AZUL - 1.5Ü'0 .. .. .. .. .. ..

_I_ VOLKS 1.300 - VERDE .. .. .. .. .. .' .. .. .. .. .. ..

1 KARMAN GUIA TC BRANCO " .

1 VOLKS 1. 500 LARANJA .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 VOLKS 1.500 - VERMELHO .. .. " .. ., .. .. .. .. ..

1 VOLKS 1. 600 - AZUL " " .. .. .. .. .. .. .. . . � 1975

1979

1973

1971

1972
1972
1969

.

I1972

1971
�"!'.

1972

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 25'5

FONES: 22-0517 E 22-0610

Veículos notificados pela PM local no mês de maio de 1919
CA-1813 - MO-0141 - DA-1665
CA-1428 - CA-3336 -. CA-1229·
CA-4539 - AQ-9179 - CA-401D
BvV-2794 - AN-1874 _' CA-4442
CA-OOOl - CA-3060 - CA-116Z
CV-4035 - DA-1360 _ DA-080�
CA-4877 - Cú-2722 _ CA-1990'

CA-1933 - CA-1555 - DA-:0650
CA-3336 -'- CA-3444 _. TR-0069
CA--1903 - CA-4441 -'- CA-5100
CA-5510 - CV-4035 - AK-5408
CA-7888 - DA-1360 - CA-7999

CM-1650 - AD-4497 - CA-048

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Cooperativa - de Prod .utores
Mate ,Canoin,h:as Ltde,

de,

Rua Paula Pereira, 698 - CaDC -inhas-BC
Reg. INCRA n.? 386/73 - CGC n.? 3 3.190.678/0001-01

,

Inscrição Estadual n.? 250J �98. 619

EDITAL DE CONVOCA� ;AO

Assembléia Geral' Ordinária

I,

o Presidente da Cooperativa ;1 de Produtores de, Mate
�anoinhas Ltda., usando das atribuições qr te lhe confere o Art. 35,
letra "e" do Estatuto Social resolve: C O : N VWO CA R a Assem
bléia Geral Ordinária dos Associados, a 1 'ealizar-se na respectiva
sede social) no dia (26) vinte e seis de JuJ .ho de 1979, às (12) doze
horas I em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO� a fim de deliberar da ma-

térâa constante da seguinte:
"

ORDEM DO DIA

l-Deliberar sobre o Balanço Geral en cerrado em 31-05-79, Rc
latório do Conselho de Administraç ão, Parecer do Conselho
Fiscal e Demonstrativos da conta d. � Sobras e Perdas;

;2 - Destinação das Sobras;
,3 .- Ratificar os aumentos aprovados em a Assembléia Geral Or

dinária, realizada no dia 16-09-78, re f. Cédulas de Presença e

Desconto para Integralização de Ca pítal;
� ,- Eleição do Conselho de Administraç ão - Efetivos e Suplen

tes - para o bíêrrio de 1979/1981;
5 -- Eleição do Conselho Fiscal - Efetbros e Suplentes - para o

-exercícío de'1979/1980;
I - Eleição dos Delegados desta Coopera itiva, junto à Federação
(Àas Cooperativas de Produto�es de Mate "'Santa Catarina" Ltda;
j, � Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

,

Não havendo número legal - ?J3 - dos associados pre
"entes em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para, a instalação da As
sembléia, fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO, para
is (13) treze horas do mesmo dia.

,

Se desta vez ainda não houver número legal _. 50%
mais um - dos associados presentes em SEGUNDA CONVOCA
('AO, fica, desde já feita a TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO,
para às (14) quatorze horas do dia 26 de Julho de 1979, com a

,:f.lresença de, no mínimo (10) dez associados.

.

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

.

. NOTA - As chapas que concorrerão à ,e:Eeiçãü
eenstantes nos Itens n.? 4, 5 e 6 deste Edital, deverão ser entregues
lo Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa, até
• dia 26 de Junho de 79.

'

E, para que chegue ao conhecimento de todos os asso

eiados, 6 presente EDITAL será publicado na imprensa local e afi ..
xado na Sede da Cooperatdva e seus Postos de Recebimento, bem.
'�9 remetidos aos associados, na medida do possível.

Canoinhas, 22 de Maio de 1979.

TOBIAS MUNHOZ DE LIMA _ Presidente

I I

I 1 x

DR. 'ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIAO DENTISTA - /

CONSULTÓRIO: Rua 12 'de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igrej a
Matriz, ao lado da Associação Comercial).

Fone 22-0960 -

Polícia
resultado

Rodoviária
de

Fonte do 16.° Distrito Ro,,'
doviário Federal do DNER, in
forma que o Programa de Segu
rança de Trânsito nas Estradas,
levado a efeito pela Polícia Ro
doviária Federal, realizou em

abril último 64 Comandos Espe ..

dais de Segurança envolvendo
as rodovias BR-101, 116, 282,
470; 153 e 158.

Na oportunidade foram
aplicadas 3.097· notificações, das
quais 2.095 por excesso 'de ve

locídadevâlf por ultrapassagens

ALUGA-SE
Aluga-se uma sala para

ponto comercial no centro da
cidade, na rua Vidal Ramos"
1141.

Tratar no local ou pelo te
lefone 22-0909.

Federal
de

divulga
fiscalizaçãocomandos

indevidas, 55 por excesso de fu

maça e o restante por tipos di

versos de infrações. No mksmo
período foram registrados ,74

acidentes, resultando 49 feridos \

e 10 vítimas fatais. É de se res

saltar que mais de 70% desses
acidentes foram com veículos
de passeio.

CIMENTELA
Seu problema é cercas ou alambr,ados 7

SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,
188 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN

_ TELA) ,EM MARCtLIQ DIAS.

-

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

DE. CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS.
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REAFIRMAGAO DA' QUALIDADE
<,

V O L K 5 W A G E N I.

CONFIRME:

Leia o Teste Passat 791

MALLON & elA.

«4 Rodas>} 0.° 221 (Dez.) e 0.0 223 (Fev.)

Revendedor
Autorizado

CANOINHAS' Santa CatarinA

, _-------:----------_..-------18I!1,
"

UNGE

;fiTIII' ilIlIl .11 611 iii. 1·111111. ií II ii í II ií •• ii li a II. ii d iii *.Ii D iii i i1I li III1It a ii ir... Illi li li I ii II ii 111111111111"111 í D SI i r•• fi i i i ii ITIIlIIIIl a I ii. I I. i i. i. I .1 •• 1,1' i

&·CA. LTD
I

COMÉRCIOINDÚSTRIA - EXPORTAÇAO-

T�LEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

de ferro e uma variadíssima secção
de profissionais compe

sua colocação.

Distribuidores 8xclusi vos

Completa dos Motores

Esquadrias
de vidros, com equipe

tentes para

da Linha

«WEG»

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

I
I I I

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

zm :......

Waldernar KnUppel
Rua Major Vieira, 360 __._ Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina

•

I', ': .. '�, !' � � I " ',' ,

junhode12- -

Prese n te! . que agràdam

I «CASA. ERLITA»

Terrenos .centreis - vende - se

VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN-·

r:�RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE-

TEMBRO COM GETÚLIO VARGAS NESTA eLDADE,
COM 800 M2 CADA UM.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM llOMEU'.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda.

Fazemos sempre a melhor. oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

F·75 • 4x4 - verde .... ,'. ,. 1975

Adquira seu veiculo 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

Chimarrão]'

«BOM-DIA»

Prefira'

«COMP'ADR E»

ESMERALDINO MAIA QE ALMEIDA

AMANHÃ FESTA DE SANTO ANTONIO

Amanhã será realizada a tradicional festa em

louvor 1 Santo Antonio. Já pela manhã, às 9,�O hs.
celebração da Santa Missa, logo em seguida almoço,
churrasco, galinhas assadas, completo botequim de

bebidas, doces diversos e outros atrativos. O lucro
c:erá aplicado na construção do Novo Pavilhão, já em

construção e que servirá para ocasiões festivas idên
ricas a que realizar-se-á amanhã, Os agradecimentos
antecipados da Comissão pela honrosa presença na

festa.

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO:

QUEM N:1\O RESGATOU VAI PF,RHER!

Atenção: os portadores de bônus de Desenvol-
vimento Econômico, instituído quando da campanha
"Seu Talão Vale um Milhão" devem fazer o resgate
20m a rnaior brevidade' possível, sob pena de perder
() direito. O alerta é da Secretaria de Finanças, que
8 inda está de posse de 2 milhões ele cruzeiros em re·

"ursos dos respectivos bônus que ainda não foram

resgatados. (coluna do D.A.)

FALECEU IRINEU GONZAGA

,;;;ão Sebastião de Papanduva entregava sua alma ao

Criador. Que a paz do Senhor esteja contigo Irineu.

AS. SEXTAS-FEIRAS A PEDIDA É ESTA

O proprietário do Restaurante e bar �·TE�RA ..

CO" no centro de nossa cidade, sr. Arno Reckziegel
jr. no desejo de melhor servir 1. sua clientela, vem

de'elaborár um oportuno e aprazível cardápio. Tra
la-se de uma saborosa "Buchada", todas às sextas
feiras . C cliente que preferir recebê-lo em casa, po
-Ierá ir buscá-lo. A 'pedida é boa, passe lá e poderá
conferir ,

.

PAPANDUVA 3 GRAUS NEGATIVOS

Dia 31 p.p. nossa cidade amanheceu coberta
por UDa camada de neve, os telhados das residên
cias com neve na espessura de 2 centímetros, o ter
mômetro registrava 3 graus às 6 hs, durante a ma

drugada aumentou a camada de neve que perrnane
ceu nos telhados até às 13 hs. Há 10 anos passados,
no mês de julho, nevou em Papanduva, contrastando
com a nevada que no último dia do mês de maio pe
gou muita gente de surpresa.

Há certos acontecimentos que força 'do dever o

colunista social deve divulgá-lo, nem sempre são de
<legria e euforia, "diz o ditado que o impossível O Vereador Silvino Chichocka, enviou reque-
acontece", que não' prevaleça o adágio popular, mas rimento ao plenário da Câmara de vereadores, soli-

quem (l.ida que um' grande e leal amigo viesse ter- citando do seu Presidente depois de ouvidos os inte-
�rdnar seus últimos minutos de vida em Papanduva . grandes da casa seja enviado expediente ao Chefe do
TRINEV GONZAGA, que foi sempre um amigo certo Poder Executivo Municipal, no sentido de que o mes-
113.S horas incertas, razão de sua alta estima de todos mo intervenha junto aos órgãos competentes de T�-
que o conheciam. Dia 24 p.p., às 17 hs., no Hospital levisão, afim de que seja desativado um dos Canais

existentes, colocando em funcionamento o Canal 6 <?u o

12. Justificando o pedido alega o Vereador que possuímos
dois canais, ou sej am duas repetidoras com a mesma pro
gi.-amação simultânea, E: que está havendo reclamações por'

parte dos telespectadores. Louvável a proposição do .nobre
Vereador.

I Revendedor FORD I
94 31 ANOS 19,79

A-Aristides a o
temumcann i ão depeças gel.

o seuMercedesDIB enz,
Para pronta entrega.
E só cheqar no balcão e pedir.
Não há porca nem parafuso que a gente

não guarde em estoque.
E, comprando no nossodepartamento

de peças. você compra as genuínas,
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 você
rápido - e bem.

Tanto faz que você compre porca ou

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

E um serviço que está todo montado

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

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

,

naspara

\

tão grande que acaba fazendods você mais
um amigo.

Arnigo, a casa é sua.

Concessionário Mercedes-Benz

'Aristides Mallon
i.. e Rua VIciai Ramos, 103e5 4J ,

.

;�0��1.,i""""..:....,�, Caneinhas - se .. ,._ .>-� ,

CANAL 6 OU 12 PARA'PAPANDUVA'

EDUCAÇÃO NO TRABALHO 11
OBJETIVo' DO MOBRAL

O MOBRAL já treinou em todo o País mais de 170
mil alunos dentro do Programa de Educação Comunitária
para o Trabalho, cujo objetivo é fazer com que aqueles
que sabem alguma profissão ensinem a outros que não sa

be:m. O Programa, lançado em setembro de 1978" já reali
zou 'até agora 12.,638 cursos, atingindo os três set·/res da
er onomia , Até o momento, o Estado que já treinou o

maior número de alunos foi São Paulo, com mais de 27
mil participantes, indo a seguir a Paraíba e o Paraná, com'
13 mil; SANTA CATARINA, com 12 mil; e Rio Grande do
Sul e Rio de Janeiro, com total superior a 10 mil partici-

,

pantes. O número médio de alunos por turma é de 14. Os
cursos dados pelo Programa de Educação Comunitária pa
ra o Trabalho tem 40 horas de duração e visam a dar no
cões de trabalho, baseadas em tecnologias simples, estimu
lando ('o aluno a ter sua profissão, (GP). Vamos ajudar o
:MOBRAL.

PASSARELA DA .SOCmDADE

Amanhã completando mais um ano de sua prestativa
=xistência a. "'ra. JUVELINA G. C. DE. ALMEIDA. esposa
do sr. João M. Almeida'. Muitas serão as felicitações rece
Lidas.

Na mesma data niver do sr. CARLOS ANTONIO,
GREFFIN, ye:_;·. em Canoinhas. Cumprimentos pontifican
do em. alta rotação.

Srta. V.8�RA LUCIA HIRTH. Dia 11 festejando niver
a srta. Vera, filha do casal sr. Modesto (Silvia) Hirth, ele
nosso «ssínante. Em sua residência receberá cumprimen-
tos de suas colegas.

.

Srta. I'ANIA MARIA WECKERLE, dia 12 estreando'
idade nová a srta. Tania, filha ao distinto casal, Jorge
(Marisa) Weckerle, ele Diretor da Souza Cruz, res, no Rio
de Janeiro. Felicitações em alto estilo.

Dia 13 aniversariando o sr. JOSÉ ANTONIO COR
RFIA, func. federal (em disponibilidade). Amigos e pes
soas de suas relações !prestarão as merecidas homenagens;

Dia 16 estará aniversariando a srta. LUIZA GREF
FIN. Na sua festiva data, receberá as merecidas manifes..

tações de amizade.

U PGR SEMANA
A esperança é uma letra sacada sobre o futuro, mui

. tas vezes protestada pelos acontecimentos,. mas sempre
renovada pe18;3 ilusões. (O Comettant).

, .

PRODUTOS: COCA COLA, AGUARDENTE

.TREVISAN E REFRIGERANTES DE VARIAS
MARCAS.

Oi'stribui'dora de Bebidas
Globo Ltda.

Rua Paul Harrys, S/N - Próxima ao Estádio

Municipal- Fone ·22-0726.
-.
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. NOTAS ESPAR s
Retificamos um lapso de

redação na edição anterior no

artigo "Ruralistas da, AMP;LA
r e i v i n d i c a m melhorias a
FAESC'I. No segundo parágra
fo onde consta o nome de Ede ..

luar Gonçalves Padilha, leia-se
Ewaldo Zipperer, Presidente do
Sindicato Rural de Canoinhas.

"x x x

Para ,hoje e amanhã, a pe
dida é. o grande '.'Festão" pro
movido pela Sociedade Agrícola
Três de Maio com grandes atra

ções. No programa, competi
cões .de arco e flecha, zarabata
na e outros jogos, além, de fo

guelra; xixo, pinhão e quentão.
x x x

Acusamos esta semana, o

recebimento em nossa redação
"

do número 10 do Jornal "O
x x x

Contestado" de. publicação men- Nos mesmos moldes do ano
sul e de circulação dirigida.

�l' assado, será realizada no dia"O Contestado" é um J'ornaI de 20 no Colégio Estadual Santa
'opinião, editado pela Impresso- Cruz, a grandiosa Festa Juninara Universal rda cidade de Ca-
çador' sob are.'sponsabilidade de

com a tradicional fogueira de
2�� metros de altura, casamento

jornalista Nilson Thomé.
caipira, aviões, roletas, pinhão,

x x' x quentão, bolos e uma variedade
',.

Segundo. informação de de salgadinhos. \

fonte' segura, já estão sendo x x x

processadas as modificações 'na Um apelo da coluna aos

repetidora do canal 4 para rece- desportistas canoinhenses. Com
bel' o sinal da TV Paranaense. pareçam amanhá no Estádio
Canal 12 de Curitiba que trans- Wígando Olsen para presenciar
mite a programação, da Globo. () encontro dos líderes do Cam
Assim teremos em Canoinhas peonato Amador, entre S. Ber ..

três opções: TVs Tupy, Globo e nardo e Botafogo. Será um jo-
Bandeirantes. \ '13.0 de bola.

c.

Estamos. no mês das festas
i uninas e o assunto de hoje são
�,s festejos do Grupo Escolar 11'
j;: ã Felícitas. Muitas atrações
típicas e o sarau-discotheque
animada por San Ramon

'

Cine
Som.

NO FIM DA JORNADA DEN EMILIANO SELEME, um

P
,

Ití o' dos fundadores de nosso clube
aSS31IDOS para o u imc ,. h

1 D·
. Y e que mantem bem VIva a c r.-

mês em que a atua íretoria
ma leonistica de nosso clube.

nos dá ensejo de momentos ale-
A todos, os cumprimentos dos

.gres e descontraidos, com uma

folha de serviço invejável du- CC.LL. e DD.MM.

rante todo o ano leonístico
78/79. Soube ser o CL: ANTO
NIO MERHY SELEME e SUH

DM. DORACI CRISOSTOMO
SELEl\fE, os baluartes do clu
be de Lions em Canoinhas, eon
clamando a todos para os ensi ..

-namentos de Malvin Jones, re
fletindo em fraternidade, com

panheirismo e Serviço desinte
ressado. Estaremos nos ocupan
do agora com a sucessão e que
trará novidades para o seio do
clube de Leões em Canoinhas.
O CL. ILDEFONSO CORRÊA
e sua DM. RENILDA MIERS
CORRÊA, estão dispostos a le
vantar bem alto a bandeira do
r: lube, dando mostras de um co

nhecírnento básico para as lides
de um Servir, para Servir sem

pre. Vamos lá companheiros,
para testemunhar um devota
mento a nobre causa que abra-

"

luns

x x x

O MOBRAL sempre pres
tando sua colaboração às cau

sas da comunidade, lançará €1111

breve o BALCÃO DO EMPRE
t�O . Aguardem maiores infor

inações à respeito nas próximas
edições.

x x x
,

.

Dentro de aproximada
mente 60 dias será' inaugurada
a Agência Autorizada. FIAT no

Bairro Industrial n.? 2 às mar

gens da BR-280, saída para Ma
fra.

çamos ,

ANIVERSARIANTES

No corrente mês de junho,
mês em que já vimos pão só as

geadas mas também um pouco
d? .

neve, temos alguns aniver
.;;;:II'lOS a comemorar.. comecemos

pe lo CL. ARISTIDES M'AL
LON que hoje, dia 09 completa
mais um ano de' vida.' Lá esta
remos para o abraçar. Logo
rnais no dia 12 aniversaria-se a

'

DM. RENILDA MIE�'s COR
HÊA, a qual aproveitou muito
bem em englobar seu, dia, com

o dos namorados. E j á no dia
18 é a vez do nosso CL. ZAI-

E SPOR
'/

rança junto com o Botafogo, ao

derrotar o Wai Ken Ké por 4x2,
arbitragem de Mário Müller,
'que conduziu a partida com

tranqüilidade - arrecadação de
Cr$ 1. 000,00 nas bilheterias.

O Três Barras, jogando em

casa derrotou o IMAZA por 2xl
no Estádio A. Ribas, com arbi
tragem de João Maria Guima
rães, considerado o melhor juiz
da rodada,' com renda de ape
nas Cr$ 850,00.

CLASSIfICAÇAO'
1. 'O - Bortafogo e São Bernar-,

iW!!l rw:

E s

4.a RODADA
O campeonato prossegue

domingo,' dia 9, com apenas dois

jogos pela quarta rodada: No
"Ditâo" em -Canoinhas - IMA··
'LA x Palmeiras; e no Wigando
Olsen em Marcílio Dias - São.
Bernardo x Botafogo.

'Santa Cruz inicia escolinha Infante-Juvenil, .

CANOINHAS (CN)
Com apoio da Liga Esportiva
Canoinhense, o Santa Cruz E.
C. iniciou este mês treinos pe
riódicos a' trinta e dois atletas
mirins e treze juvenís, visando
a criação de uma escolinha per
manente a exemplo de outras

grandes equipes das capitais.
Esta iniciativa é do Presi

dente da equipe, Guido Gon ..

choroskí, assessorado pelos de
mais diretores, com a colabora
cão do Técnico Ivo ,Fernandes
.a

.

treinador experimentado n� I se

tor junto a equipes de Pato
, Branco no Paraná. \

Os treinos estão sendo rea

lizados no Estádio Municipal às
terças e quintas no horário das'
14 às 17 horas, 'dos quais, parti
cipam os futuros atletas do fu
tebol canoinhense.

JUVENIL
Irineu, Antonio, Mário Lú

ClQ, Lauro, Osmar Leal, Edival
do. Agnaldo, Sidnei Fernando)
Paraguai, Gri, Zico Lemos, Te-

J
_

co e Brandao.

INFANTIL
Marcos Darlim, Bruno, Ti

burcio, Edson, Ninho, Nino, Ai
doni, Taus, Marcos, Colarinho,
Altamir, Jelson, Iedenei, Ser
gio, Nego, Edson Luiz, Adir}
Paulq, Joel, Elias Doni, IY.Ien
dança, Careca: Manoel, Arildo,
Gerson, 'I'ico, Juca Amauri, Fa
biano, Paraguai e Maurí .

Francisco Neves é o chefe
da delegação, auxiliado pelo
roupeiro, Dirceu Ferreira.

.,

cr, RENÊ MILTO BAUER

E DM. BERNADETE
Ainda no mês de maio) 'ti ..

vemos ensej o de comemorar o

feliz 'aniversário do casal CL.
Renê (Bernadete) Bauer. Foi
no dia 09 que o varão se confra
ternizou e no dia 23 a esposa I)

seguiu. Aconteceu então' que o
,.

casal festejou juntos _a mais be-
l;_:, data, do ano em sua casa.

N ossos parabéns. queridos com

panheiros.

anoio as

ct, ANTONIO SIMÕES
EM PORTO ALEGRE

No final da Convenção Na

cionaI de . Lions Clube, nosso,

CL. Antonio Simões esteve

participando daqueles momen

tDS felizes em que, todos os

cc . LL. do Brasil se reunem

para dizer seu ADEUS' e até o

próximo ano. Foi nesta oca

sião que nosso CL. disse da má
xima satisfação de poder repre
sentar nosso Clube em tão ma

r-avilhoso acontecimento, em

que impera um companheiris
mo fora de série, na plenitude
de lima devoção aos princípios
e código de ética pelas quais
nos pautamos.

PRESIDENTE DE

CL. HI�ARIODIVISA0

LIEBL,

Tendo como jurisdição
JOINVILLE, JARAGUÁ, CO-

RUPA; RIO NEGRINHO e

CANOINHAS, nosso CL. HI
LARIO LIEBL, foi agraciado
com a Presidência de Divisão
no ano leonístíco que se aproxí
lua. Será sem dúvida alguma,
uma experiência a mais na vida
de nosso companheiro que se

/

rnostra muito bem colocado no

clube, ativando a possíbílidade
de ampliar seus conhecimentos,
desempenhando um cargo que
muito nos honra possuir para
nossa terra. Seremos os anfi
triões de todo o Gabinete da

Gcvernadoria em .Outubro e

neste mister também desempe
nhamos um de seus cargos má

ximos, qual seja o da Presidên
da de Divisão. Ao Hilário :�

nosso propósito de estar ao seu

lado, participando dos melhores
momentos de uma feliz gestão.
com todo o Clube na vanguarda
do Distrito L-lO.

CL. GOVERNADOR
WILSON DOS SANTO.S
Em comunicação telefôni-

ca. estivemos com' o nosso' futu
roo Governador do Distrito L�IO,

.

o qual vem d.e se despedir eis:

que viajando a Montreal, no

Canadá, para receber o grau pa
ra o qual foi escolhido. Disse':'
nos o CL. Wilson do propósito
de reunir todo o Gabinete em

pr.ncipíos -de Julho, para ema

nar sua orientação para o ano

leonístico 79/80. Disse-nos mais

que é irmão daquele que esteve
em. 'nossa Canoinhas, exercendo
o cargo dr? Delegado de Comar-'

ca, o Dr. Harlei Avai dos San
tos. Desejamos-lhe boa viagem
e feliz regresso para que possa
adentrar nas lides leonísticas o

, \

mais breve possível.

Contribua com sua parcela

para minorar os sofrimentos dos

menos favorecidos.
, I

asa' o

N,OVO ENPER,EÇO
Para conhecimento dos nossos leitores, dos amigos

e conterrâneos do Dr. Aroldo Carvalho, Informamos o nove

endereço do seu escritório em Brasflia:

(
.

Avenida W-3 Norte - Quadra 702 - Lote "P"
. Conjuntos 2122/23/24

I

Telefones - DDD - 061 - 226-1155 - 226-1105' - 226-1185
/ Brasília -DF - CEP 70.710

Edifício "Brasília Rádio Center"

Campeonato
CANOINHAS (CN) - O

Campeonato de Futebol Ama
dor da l.a divisão desta cidade,
teve prosseguimento no último
domingo, com a terceira rodada
realizando três jogos.

No Estádio Municipal' Be
nedito Therézio de, Carvalho
Junior '_ Ditão - o São Ber
nardo derrotou o Palmeiras por
lxO, com arbitragem regular de
'Alceu Milbratz, renda 'de ape
nas Cr$ 860,00. No Estádio Wi
gando Olsen

,

em Marcílio Dias,
o S. Bernardo assumiu a lide-

Amador tem dois líderes
do' com 4 pontos ganhos.

2. o' - Três Barras, IMAZA e

Santa Cruz com '2 pon
tos ganhos.

3. ° - Wai Ken Ké e Palmei
ras, com O ponto.

•" • II " •
"

I • II! m Mil 'II a !I_I!! P • 1.LII..Il.U.jI..UUl.I.Ji 'I!! I!

JlIU�
II a " III II a �

n !UL.ll..lI.JI..JUU!.J1..LII.U_" Il &l � ri 11 IUL' II li II lL�!..IIJllUI.! U1.-'UI.J'LlULI,I..L!U.LIlJfJi..ILlI.Jl.JU..llU.nn�1 gLU!..E...I1.J!.�JUUl..JII.!!..IUUUULl1uu.JI.aW��M...lI.JI..�l14.llJL�M.Jj.
"IIJl.M.l!m!U1lA'l,Ui.UJlJl.lU�

.

"

- I
'

[e
- a s 'vas �

E X o (anexo a

Praça Lauro

"

,.

OTI�r��
'Müller, 5�2

C:,Oi'J FI ,�, [\JC .l�')• h �

CANOINfIAS - S C

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




