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ITAIÓPOLIS (AN)' o

Prefeito Municipal de Itaiópo
lis, Francisco Linzmeier, de 52

, anos de idade, suicidou-se na"

manhã de terça-feira, num gal
pão anexo à sua residência, lo
calizada na Vila da Contagem,
distante sete, quilômetros' do
centro da cidade. O ato, cujos
motivos .

ainda. são 'desconheci-

dos surpreendeu e constrangeu
a população de todo o municí-:

pio, notadamente .ern Canoinhas
CInde tinha muitos amigos, um

irmão e um filho que aqui re-
demo

.

Francisco Linzmeier mor

reu por volta das 11 horas, en ..

forcando-se com 'um fio de

energia elétrica. Foi encontra-

do pela filha' Maria Luisa. O
Prefeito de Itaiópolis elegeu-se
'pela Arena. e era comerciante
na vida particular. Havia sido
vereador, Presidente da Câma
ra, Vice-Prefeito na gestão an
terior e Prefeito na gestão
atual. Francisco era casado com

Dona Tereza Toutowski e tinha
três filhos: Wilson (casado) "

• •

SUIC a-se
Maria Luísa (casada) e Ivo

.

(solteiro) .

'O corpo foi sepultado às 15

horas de quarta-feira no Cemi
tério Municipal de Itaiópolis ,

Francisco Linzmeier não deixou
nada por escrito que explicasse
o seu ato extremo. Tampouco
se sabia de qualquer fato qUE

Por outro lado, em sessão
realizada às 19h30mín da terça
feira na Câmara de Vereadores,
sob a presidência de' José Dres
seno, assumiu o cargo de Pre

teíto, o até eritão Vice, Damião
Panchiniak.

/""

tivesse contribuido para o suí ..
cídío ,

'
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JoÃo SELEME DEIXA D-IRETÓRIO Odeloo recebe verba para
DA' ,ARE"NA POR 'SEIS MESES'
CANOINHAS (CN) - De

rnonstrando cJ;airamente sua

contrariedade à falta de aten

ção "por parte das autoridades
estaduais ao Diretório da ARE
NA de Canoinhas, João Seleme,
Presidente do Partido nesta ci
dade, ,falou à reportagem do
C . N. declarando que não' re

nunciaria definitivamente como

havia decidido anteriormente)
luas sim pediria uma licença de
seis meses, durante a qual
aguardaria o desenrolar dos
acontecimentos -. no que se re··
fere à recente reunião dos Dele
gados Regionais' em Florianó-

polis - apressando a criação
, de cargos para a instalação ain
da' este ano da Delegacia Régio-
nal de Canoinhas.

'

Na entrevista que concedeu
há duas semanas ao "Gazeta de

. Canoinhas", João 'Seleme dizia.
. estar decidido a renunciar ao

cargo, se fosse constatada a ve-

racidade da informação .do Sr.
Lauro Salvador durante a reu

.nião da AMPLA - que a Dele-

gacia Regional de Canoinhas
não teria sua instalação efetiva ..

da em 1979.

Na terça-feira, dia 19; Se-

1eme .distribuíu nota oficial à
Imprensa, dando a conhecer sua,
posição no Diretório para os'

próximos seis meses.. "Para os

devidos fins, cumpro o dever de
comunicar que nesta data trans
rnití o cargo de Presidente do
Diretório Municipal da Alian
ça, Renovadora Nacional, ao vi.
ce-Presidente, cidadão Nivaldo
Roeder -', Iicenciando-me pelo
período de 6 meses a contar da
presente data" e concluiu -'
"Motivos de real importância
nas minhas atividades parti
culares, impuseram adotar esta
medida". ,

A.s aulas tiveram' InlCIO no,

dia' 22 de janeiro e teve' a du-
.

ração de seis meses, com a par ..

tícipação de elementos com a

"faixa etária entre 15 e 40 anos, O Vice-Prefeito Fábior ,

Outro curso do mesmo,' gênero Fuck, falando aos alunos que
está em andamento e será en- I receberam -o certificado cl€
cerrado em setembro, sendo aprovcrtamento, disse sentir-se
que no dia! 17 de julho, será ini- emocionado e satisfeito em par ..

dado o treinamento .de mais ticipar da solenidade de forma
uma turma ,que receberá. o cer- iura de 44 elementos possuído.
titicado no final de dezembro, rES de grande força de vontade O. Hospital Santa Cruz,

c dedicação. E concluindo, pa- .

'

acaba de adquirir um moderno
rabenizou a todos e agradeceu' APARELHO DE ANESTESIA,
a miciativa do Presidente da marca OFTEC, este aparelho
ACre e () trabalho desenvolvi.' possui bloco de fluxômetros pa
do para a realização deste cur- ra Oxigênio, bem como vapori
i:::o" que é sem dúvida o grande ,zadores; calibrados para os ga·
responsável pela. especiaÍizaç'ã< ,I ses Fluotano, Etrano e Petrane.
ele jovens mecânicos que deste O aparelho vindo a associar-se
ponto de partida, terão excelen, com o .moderno aparelho já
� l-:"S

.

oportunidades em qualquer existente de propriedade da
empresa que queiram dedicar Dra. Adair Dittrich, virá a dar
seus conhecimentos'. Jt1aior conforto'laos procedimen-

(ÚLTIl\fA, PAGINA) tos anestésicos círúrgico;s.

encerro-u
decurso

A' •

mecaruca

geral no
C. E. S.·C.

CANOlijHAS .

(CN)
Com a presença do Diretor da

,

Divisão de Treinamento : do
Serviço Nacional de Aprendiza
gem Industrial..- SENAI, de,

Ftoríanópolis;" Dr. Antonio
Gustavo Jorge, realizou-se no:

Colégio Estadual Santa Cruz na

noite de quarta-feira, dia 13, a

solenidade de, encerramento e

entrega de 'Certificados a 4�
uIunos, d� Curso de' Mecânica
Geral ministrado pelo 'SENAL

O ato contou com a presen
ça do Vice-Prefeito, Fábio
Fuck - representando o Pre
feito 'I'herézío de Carvalho; o

Presidente da Câmara de Ve
readores' Paulo Faria: o Presi
dente da AÇIC, . Hilton Ritz
rnann: o,Diretor do Colégio Es
'tadual Santa .Cruz, Eloi Bona:
a Diretora do Senai de Mafra, e
Coordenadora ': do Curso, Léa
dos Santos e o Professor-Técni
t:!Q, 'Gilmar José Lenzi que foi o

instrutor dos ..fQrmando$ .

o CURSO I Industrial ,d� Canoinhas e teve
o apoio na promocão da Prefei
tura Municipale � pronto aten ...

tiímento por parte dos Direto
res do SENAI que enviaram Sua
Unidade Móvel à nossa cidade

A CQrdenadora,' Léa dos
Santos declarou ter sido de ex:"
celente aproveitamento por

,parte dos alunos, que demons
traram grande interesse por es

te 'curso profissionalizante, que
pela primeira vez é ministrado
em Canoinhas ,

Este Curso de aprendiza ..

gem industrial, foi solicitado
pela. Associ�ção Comercial e

constru�ão de· pOllte DO .

da cidadeoce ,
'

TRÊS BARRAS (Corres
pondente) -' Na sua recente

viagem à F'lorianópolis, o Pre
feito Odilon Pazda daquela ci
dade, 'assinou convênio com a

Secretaria
.

de Transportes e

Obras no valor de Cr$ ,

.

'100.000,00" cuja importância
'destina-se à construção de uma

ponte de concreto armado sobre
o Rio BarraGrande em substi
tuição a velha ponte de madeira

.

que liga o centro da Cidade ao

Jardim Zilda Pacheco.

. A conClusão' desta obra,
permitirá o tráfego _

normal
mesmo em períodos de enchen-
.tes. pois sua construção será em

nível 'bastante elevado sobre 03

a terros de cabeceira, que serão
construidos.

Por outro lado: conforme
, declarações do Diretor do DAE,
Francisco de Assis Filho em

Três Barras' durante uma visita
informal, o Convênio para a

construção da Escola Estadual
RR. São Cristóvão, poderá ser

,assinado dentro em breve, o
.

fIue permitirá o início da cons-

-,

trução da mesma' já no segun
do semestre deste ano.

CAMARA APROVA

Com cinco votos a favor e

dois em branco na última,vota
çâo, foi aprovado o Projeto de
Lei que denomina as. ruas do
perímetro urbano até então sem',
nomenclatura.

'

A aprovação
deste projeto de Lei, permitirá (

que a Planta Cadastral já em

fase final de. elaboração, seja
efetivada.' com os respectivos
nomes naquele município .

.

NOVAS MAQUINAS
Já ern atividades em Três'

Barras, o trator de esteira mo-:

delo AD-14-C Fiat vendido 'pe
la NODARI e a· carregadeira
MICHGAN modelo 75-III ad
quírida da LINCK. O custo de
ámbas as máquinas foi de Cr$
3.486.000,0'0 não incluídas as

despesas de financiamento, pois
deste total, Cr$ 1. 186.DOO,OO fo
ram pagos com' recursos pró-.
prios da Prefeitura e Cr$ ....,.

2.300.000,00 fo-ram financiadas
através da BESC' FINANCEI...
RA,S/A. �

....

I

Irc

Também foram adquiridas
'du(,lS Unidades Térmicas de

Reanimação (berços aquecidos).
Estas . Unidades, servem para
manter em temperatura cons-

tante os recém nascidos, que
necessitam de calor constante,
bem corno os prematuros de a).·,
to rtsco q ue não conseguem por'
si só manter sua, temperatura,
corporal' adequada, e com· .ísso
diminuirá a' taJÇa de mor;talida
üe destes recé.m nascidos'.
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Clube Canoinhense

COMUNICADOPrefeitura Municipal
I

de Três Barras
CORREIO :VO NORTE �3 de junho de lt7t

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

Rua Vereador Alfredo Rodrigues Farias, a que se inicia na Rua

Vereador Ricardo de Oliveira e vai além da TER. 034 ( Trans-
falcônica) ,

Rua Dr. Oswaldo de Oliveira, a que 'se inicia na Rua Vereador
Ricardo de Oliveira e vai até a Residência "3" da Rigesa.
Rua Andréa Max Muller, a que se inicia na RUà Vereador Ri
cardo de Oliveira e vai até a TBR. 034 (Transfalcônica)
Rua Vereador Agustinho Kornatski, a qUE: se inicia na Rua An
dréa Max Muller até encontrar a Rua Vereador Ricardo de Oli
veira.

LEI N.o 502 DE 11 DE JUNHO DE 1979

DISPõE SOBRE A FIXAÇÃO DE NOVOS VALORES PARA AS

FUNÇÕES GRATIFICADAS "FG" DESTA PREFEITU�A MUNI-

NIPAL, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

,ODILON PAZDA�
.

Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atr'ibtticêes.
faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu Jsan�
ciono a seguinte:

L E I :

,

Art. 1.0 - Ficam fixados os: novos valores para as Fun-

ções Gratificadas "FG" desta Prefeitura, como segue:

Gabinete do Prefeito

Secretário da Junta do Serviço Militar . . . . ... Çr$ 2.500,00
I

Departamento Administrativo

Encarregada do Serviço Eleitoral . . .. . . · . c-s 1.800,00

Departamento da, Fazenda

Encarregado de Tributos e Fiscalização . . ,. · . Cr$ 3.000,00

Setor do Fomento Agropecuário
Coordenador Municipal do "INCRA" . . . . . . · . Cr$ 2.800,00

Departamento Municipal de Est .. 'de Rodagem
Mecânico Especializado .. .. '.' .. .. .. ..

Departamento da Educação e Cultura

Coordenadora Municipal de Educação ....

Supervisora Municipal de Alimentação Escolar
Supervisora Municipal do "MOBRAL" .. .. ..

Bibliotecária .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Cr$ 6.800,00

Cr$ 3.500,00
Cr$ 2.700,00
Cr$ 2.300,00
Cr$ 2.300,00

Cr$ 3.200,00
Cr$ 2.700,00
Cr$ .2.500,00
Cr$ 1.500,00
Cr$ 750,00

I

Localização: Loteamentos de "BARTO�OMEU SeHI·

MILUK" e de "AUGUSTO STOCLOSKA" (próximo. ao
aeroporto) Passa a denominar-se:

Rua Padre Aluizio, a que se inicia na Rua Boleslau Polanski e
,

segue até o rio Barra Grande (L" transversal da Avenida Ri

gesa)
Rua Sérgio José da Silva Olcha, a que se inicia na Avenida da

Rígesa e vai até o rio Barra Grande (2.a transversal da Av. Ri

gesa)
Rua Rivadavia Pacheco de Miranda Lima, a terceira transver

sal da Avenida Rigesa .

Rua Catarina Bittencourt de Lima, a quarta transversal da
Avenida Rigesa.

_' Rua José Pacheco, a quinta transversal da Avenida Rigesa .

Rua Francisco Becker, a sexta transversal da Avenida Rigesa
- Rua Simão Pacheco Guimarães, a primeira paralela à Rua Bo

leslau Polanskí
- Rua Augusto Stocloska, a segunda paralela à Rua Boleslau Po-

1 kí
.

�ans 1. ,

Rua Amandus Muhlmann, a terceira paralela à Rua Boleslau
Polanski.

.

Rua Voluntários da Pátria, a quarta paralela à Rua Boleslau
Polanski

Localizaçãoe VILA NOVA: Passa a denominar-se:
Rua das Araucárias, a primeira paralela ao arroio Dois Irmãos
Rua Yvan José da Costa, a que se inicia na Rua Cyriaco Felício
de Souza e se dirige à Colônia Tigre.

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 12 de junho de 1979

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento

..:\dministrativo desta Prefeitura na data supra) e será publicada
no Jornal "Correio do Norte" .

.

PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administrativo

Terrenos -

Comunicamos aos senhores
associados que, se acham aber-.
tas as inscrições para o baile de

Debutantes, a partir de 01.07.79,
na secretaria do Clube Canoi
nhense. das 18,30 às 20 horas.

" I
,

A Diretoria
2 x

,I

I

Novena Poderosa ao

Menino Jesus de Praga
Oh! Jesus que dissestes: "Pede

e receberás, procura e acharás, ba
ta e a porta se te abrirá". Por in
termédio de Maria Vossa Santa

Mãe, eu bato, procuro e vos rogo

que minha prece seja' atendida
(menciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: "Tu
do que pedires ao Pai em meu no

me Ele atenderá". Por intermédio
de Maria Vossa Santa Mãe, por

.

quem humildemente' rogo ao Vos
so Pai em Vosso nome para' que
minha oração seja ouvida (men
ciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: "O céu
e a terra passarão mas a minha pa
lavra não passará". Por intermédio
de Maria Vossa Santa Mãe, por

quem rogo que minha oração seja
ouvida (menciona-se o pedido).

Rezar três Ave Marias e uma

Salva Rainha. Em casos urgentes
essa novena deverá ser feita em

nove horas.
Mandada publicar por ter al

cançado uma graça.

centrais
VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN

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

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

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

�

Departamento de, Saúde e Saneamento

Coordenadora Municipal dai "LBA'� .. .. ..

Coordenadora Municipal da "FUCABEM" ..

Assistente Municipal da "FUCABEM" ....
Recreadora da "LBA" .. .. .. .. .. .. .. ..

Orientadoras da "FUCABEM" (estagiárias)
Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, 'com efeito a partir de 1.0 de maio de 1979, revogadas as

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC) 11.06.1979.

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada, no Departamento

Administrativo desta Prefeitura na data supra), e será publicada
no JornaI "Correio do Norte".

PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administrativo
�

.

.

LEI 'N.'o 503 DE 12 .DE JUNHO DE. '1979

DISPõE $OBRE A NOMENCLATURA DE VIAS E LOGRADOU

ROS PÚBLICOS DO PERíMETRO URl3ANO DA SEDE, E DA
OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atrjbuicôes,
f�z saber que a Câmara Municipal decretou e eu "san:
ciono a seguinte:
L E I:

Art. 1.0 - Fica sendo a seguinte a nomenclatura das
vias e logradouros públicos integrantes do, perímetro urbano da
Sede:

Localização: CENTRO - Passa a denominar-se:
,___" Rua Prefeito Emiliano Uba, a atual Rua Boa Vista.

Localização: JARDIM RIO NEGRO: Passa a denomi
.nar-se:

........ Rua das Ortêncías, a primeira paralela a Rua Pedro Flores.
,"'-=- Rua das Camélias, a primeira transversal da Rua Pedro Flore·s.
_'" Rua das Acácias, a segunda transversal da Rua Pedro Flores.

Localização: JARDIM ZILDA PACHECO: Passa deno
nar-se:

I

Avenida Vereador José Nunes Cavalheiro, a atual Avenida "A"
Rua Paulo Olsen, a atual Rua "B"

-_ Rua Paul Harris, a atual Rua "C"
'___' Rua Antonio Simões da Matta, a atual Rua "D"
......_ Rua Arthur Olsen, a atual Rua "'E"

.

.

--:- Rua Comendador Umeichi Shimoguiri, a atual Rua "F"
-- Travessa Papa João Paulo I, a atual Travessa "G"
- Rua Francisco Jenzura, a atual Rua "H"
-.. Rua José Teixeira Cordeiro, a atual Rua "I"

Rua Lucas Cordeiro, a atual Rua "J"
-- Praça Otavio Tabalipa, a área doada para Praça, integrante da

Quadra "6"
.

.

Localização: KM. 02: Passa a denominar-se:

Rua Julio Porfirio, a que se inicia na Rua 10 de novembro (pro ..

longamento próximo ao rio Barra Grande)
,-... Travessa Dr. GiI Costa, a que se inicia na Rua João B. Pache-

co próximo ao Cemitério Municipal .

Travessa Wladislau Trella, a que liga a Travessa Dr. Gil COSLl
com a Rua Cyriaco Felicio de Souza.

- Rua BenvindoPacheco, a que se inicia na Rua Vereador Ricar
do de Oliveira ê segue até alcançar a Avenida Rigesa.

p
A
S
S
A
T

R.D.D.S"

ALUGA-SE
Aluga-se uma sala para

ponto comercial no centro da

cidade, na rua Vidal Ramos"
1141.

Tratar no local ou .pels te

lefone 22-0909.

VENDE-SE
Um terreno medindo 17 !\l

queires, localizado em São
João dos Cavalheiros, próximo
a BR-280,

Preço de ocasião •

Tratar pelo telefone 22-036ft
com o sr. Valmor, ou em São
João dos Cavalheiros, com o sr,

"'Naldir Pedro Sampaio,

REAFIRMAÇAO DA QUAlJDADE.

V O L K 5 W'A G EN!

c O N F I R ME:

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

leia o Teste ' Passat 791

7'9
LONA elA.

Revendedor
Autorizado

CANOINHAS Santa ·Catarlna

,1111 I I iíu III ln I.U.I. ii. Iii i ii •• 1i i iri I ii iii. ii' ii ali. i ii I,i IIn iinlií'Tli í. íi ií u l'IUri I" n í. i I1i iih ii li í1 í ii liii ií i'i'iiiihb
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PMe divulga A "ti-Econômico
de lIuminacão Pública I

,

N.O 1526
23-06-79

éiõbe de Bolão Fantasma
'�:. ,-' �

promoverá festa jnniRa
CANOINHAS (CN) - o

Clube de Bolão Fantasma, está

preparando uma grande festa

j unína no dia 29 em sua Sede
Social no Bairro da Piedade.
'Desde já estão sendo convida
dos a-participarem do aconteci:
mento, todos os Clubes de Ser
viço e de bolão da cidade.

O programa está assim es

quematizado: Dia 25, com iní
cio às 19h30min - Bolão Mas,
culino - Torneio de Bolão

disputado por equipes compos
tas de quatro jogadores, valen
'do troféus e medalhas. Regula
mento e inscrições com o Sr.
Darcy Wiese e Admar Murara.
Prato do dia - Canja de gali
nha.

Dia 26, início às 19h30mi.n·
_. Torneio de Dominó e Truco,

Regulamento e inscrições corn

os srs. Guido Fuck. Heinz F'is
cher e Miguel Olescovicz. Pra
to do Dia - Dobradinha.

.

PreFeitura Municipal· de (anoinhas
E D I T A. L

a) Preparo da base'. .. .. .. ..

b) Acerto do leito .. ., .. ..

c) Calçamento a paralelepípedo
d) Mão de Obra ..

Total J
., ••

De conformidade com o Artigo n.? 276,
do CÓdIgO Tributário Municipal, o Departamen
to de Viação e Obras Públicas. mediante o pre
sente Edital os elementos referentes a Taxa de

Melhoria, sobre o Calçamento a paralelepípedo;
da Rua Joaquim de Paula Vieira, entre-as ruas

Paula Pereira e Major Vieira .:

a) ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

POU METRO QUADRADO
Cr$ 33,90
Cr$ 35,70
Cr$ 133,90
Cr$ 46,50
Cr$ 250,00

Cr$ 21.424,80
Cr$ 22 . 562,40

Cr$ 84.624,80
Cr$ 29.388,00
Cr$ 158.000,00

,

c) Área total da obra 790,00 metros quadrados,
a ser financiada pela Prefeitura 'Municipal
de Canóinhas, 158,00 metros quadrados, cor
respondente a 1/5 da Obra, em moeda repre
senta Cr$ 39.500,00.

,

.

d) À ser financiada pelos contribuintes 632,00
metros quadrados, correspondente a 4/5, da
Obra, em moeda representa Cr$ 158.000:00.

OI) Ozires Nader

frente 29�50m. cota 4,00
. 118,00 m2 a Cr$ 250,00
meio-fio 23,00 a Cr$ 100,00

Cr$ 29.500,00
Cr$ 2.300,00
Cr$ 31. 800,00

02) Espólio de Darci A. Franco

frente 49,50 m. cota 4,00
198;06 .m2 a Cr$ 250,00 Cr$
meio-fio 9,50 a Cr$ 100,00 Cr$
'Total .. . � .. ..' .. .... Cr$

03) Terezinha B. Abuda
frente 20,00 m. cota 4,00
80,00 m2 a Cr$ 250,00 :. Cr$
meio-fio 20,00m. a Cr$ 100,00 Cr$
Total '. .. Cr$

04) Miguel Humika
14,00 m. de frente cota 4;00
56,�00 rnê. a Cr$ 250,00 .. .. Cr$
meio-fio 14,00m. a Cr$ 100,00 Cr$
Total .. .. .. .. .. .. .. Cr$

n5) Diomar Soares

frente 45,00 m. cota 4,00
180jOO m2 a Cr$ 250,00 c-s
meio-fio, 38,00m. a, Cr$ 100,00 Cr$
Total.. .. .. .. .. .. .. 'Cr$
SOMA DAS PA.:RCELAS

À ser financiada pela Prefei-
tura Municipal de Canoinhas Cr$ 39.500100
À ser financiada pelos contri-
buintes:

49.500,ob
4.950,00
54.450,00

Dia 28, início às 19h30min.
Bolão Masculino - disputa en
tre' os cinco quartetos colocados
no dia 25. Torneio de Bolão In

dividual, valendo prêmios, es ..

tendendo-se até o dia 28. Prato
do dia - churrasco.

Dia 29, com início às 19h
30 min -. encerramento das fes

tividades, ocasião em que se f'a
rá a entrega dos prêmios, ha
'vendo fogueira, quentão, xixo.

galinhas e faridango.
-------- � a � ��

Nº
Nº de Saldo

Valor total

proj.
Lâm- ,Nome da Rua Anti-

padas
do Projeto Econômico

06/79 11 Rua Florentino B. Vieira e

José B. Fedalto 13.323,75' 6.195,n;
(J3/79 13 Rua Paraguai 15 ..986,25 '7.562,25
(J9/79 03 Rua Paula Pereira 3.943,12 1. 999,12
:0/79 08 \ Rua Frei M. Kamps 9.690,00 4.506,00

,

11/79 ,22 Rua Mário Mayer 27.266.25 13.010,25
12/79 04 Rua Lucinío Cornelsen 4.845000 2.253,00
13/79 09 Rua Otávio Rauen 10.901,25 5.069,25
14/79 '15 Rua Otávio Correia 18.168,75 8.448,75
15/79 06 Rua Jacob Fuck Jr. 7.886,25 3.998,25
16/79 06 Ru.1 Emílio Wendt 7.267;50 3.379,50
;�8/79 08 Rua Bolívia 9.560,62 4.376,62
29/79 08 Rua Paulo Ritzmann 9.690.00 4.506,00
30/79 07 Rua Benjamin Constant 9.444)37 4.908,37

'

:�.1 /79 11 Rua Gil Costa 13.323)75 6.195,7;)
05/79 06 Rua Adolfo Schik 7 .2&7)�0 3.379,50
07/79 01 Rua Ftei M. Kamps 1.211)25 174,45

138 169.775,61 79.962,8]

b) CUSTO DA OBRA

a) Preparo de base .. , ..

b) Acerto do leito ..

'

..

c) Calçamento a paralelepípe
do .

d) Mã0 de Obra .. .. .. .. ..

Total .

20.000,00
2.000,00

22.000,OU

14.QOO,00
1.400,00
15.400,00

45:000,00
, 3.800,00
48.800,00

calçamento a paralelep:ípedo Cr$ 158.000,00
meio-fio . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 14.450,00
Total .. . . . . . . . . . . . . . . Cr$

,

211. 950,00
(Duzentos e onze mil, novecentos e oincoenta
cruzeiros)

Canoínhas, 21 de j unho de 1979.

BENEDITO THERÉZIO C. NETTO
Prefeito Municipal·

JOÃO SALVADOR ANDRADE
Fiscal D.V.O.

Canoínhas SC., 19 de junho de lG79.

ANTONIO CARARO - Diretor Comercial
1 x

Total

Prefeitura Municipal
de Canoinhas

4viso de Licitaoão
A Comissão de. Licitação

da Prefeitura Municipal de Ca ..

noinhas, leva ao conhecimento
dos interessados, que se, acha
aberta a Tomada de Preço -

Edital n.? 024/79, para "Aquísi
()�o de material Hidráulico,
Aparelhos Sanitários e Acessó
rios para esgotos, para serem

.

aplicados na Futura Estação
Hodoviária, conforme memorial
descritivo em poder dá Prefei
tura Municipal", com prazo de
entrega até às 10 (dez) horas do
dia 06 de Julho do corrente ano

(06.07.79), no Gabinete do Vice
Prefeito Cópia do referido Edi- .

tal, e maiores esclarecimentos
serão obtidos junto a referida
Comissão.

Jacó, João Cararo &'Cia. S.Á�
(JOM,UNIC·A DO
A empresa Jacó, João Cararo & Cia. S/A:, estabelecida

a Rua CeI. Albuquerque n.? 936, na cidade de CanoinhasjSC., co
munica que, por assembleia'Geral Extraordinária realizada dia 30
de junho de 1978 e que decidiu, por unanimidade a extinção ou a

venda da Filial de Três Barras, houve por bem, atendendo os seus

interesses, em transferir o complexo industrial, sito no município
de Três Barras, deste Estado, denominado Filial, à empresa Safel
I�a Canoinhas SIA - Indústria de Papel estabelecida no Parque
Industrial n.? 2, bairro Campo da Água Verde, nesta cidade de

Carioinhas/Sfl., assumindo esta o Ativo e o Passivo daquela Filial,
.junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE).

\'" .

asa

A v o

.Registrada no CRECI sob n.? 204
tl SICÓL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA'VENDA

À PREÇO D� OÇASIÃO:
- Um terreno rural com área ae 57 alqueires, todo cultivá

vel com máquina, em Caita, perto de São Mateus do Sul.
- Um imóvel urbano à rua Major Vieira com terreno de

1200 m2 sendo 30 metros de frente no asfalto com uma

casa de madeira c/110 m2.
.

'

@1 Terreno urbano c/ área de 1600 m2 com casa mista e

u:m depósito com 2 fornos e maquinários, para padaria,
sita na Ru�, Duque de Caxias e� frente ao Supermercado
Real de WIlson Pereira.

'

1 terreno urbano medindo à área de 1600 m2 Com benfei
terias localizado na esquina Barão do Ri0 Branco com

Maj@r Vieira.
-_ 1 lote urbano com 800 m2, com casa, na Rua Curitibanos

TEM 'AINDA rARA VENDA:,
_. Uma' Pick-Up Ford F-75 ano 1976 tração dupla.

COMPRA-SE:
1 �rea acima de 50 alqueires, para florestamento.
1 .area de 150 alqueires, -ou acima, palia agricultura mJe'ca
nizada .

. Execula ainda o serviço e venda de loteamentos.
Procure a SIOÓL à rua Getúlio Vargas, 857 - Telefone 22-0039

A Família' Ríncon torna como a danificação em animais,
público que está totalmente não se responsabilizando pelo
proibida a entrada de pessoas que vier acontecer aos' ínfrato
estranhas em seus terrenos si-·, res ,

.tuados em Felipe Schmidt, bem

Prefeitura Municipal.
de Canoinhas

I
Canoínhas; 22 de julho de

:979.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

4viso de Licitaoão
j A Comissão de Licitacão da
; Prefeitura Municipal de Canoi
� nhas, leva ao conhecimento dos
,interessados, que se acha aber
ta a. Tomada de Preço - Edital
n.? 025/79, para "PUBLICA

, çÃO EM JORNAL DOS ATOS
; DO I

PODER EXECUTIVO",
com prazo de entrega até 'às 10
I dez) horas do dia 05 de Julho
do corrente ano (05.07.79), no
Gabinete do Vice Prefeito. Có
pia do referido Edital, e maio
res esclarecimentos serão obti- "
dos, junto a referida Comissão

.

Canoinhas, 22 de julho de
.979 .

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

ois cos
,

Ultimas novidades

(� � Rua Paula Pereira, 648'
• .....J;I\�.....It·, "'l'�_,_ot:M��, ! .......�_

\

Praça Lauro Müller, 540

�. '.

2x
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CORREIO DO NORTE 23 de junho de 1979
�-----------------�------------------------------,----------------------- -----------------------

Prefeitura
PORTARIA N.tO 27/7'9

Di. Benedito. Tberé'ziG .de Carvalho. Netto, Pré.
feito Municipal de Canoinhas, Estado. de Santa'
Catarina, no. uso. de suas atribuições legais.

,

resolve:
'

RECONSTITUIR COMISSÃO DE AVALIA'ÇÃO
Designada: pela Portaria n.? 48/78 de 28/6/78,

.

integrada pelos Srs. Dr Saulo Carvalho. Dr. Hilton
Ritzmann e João Salvador de Andrade, procederem a

atualização no valo� exarado no termo de avaliação
homologado pelo Decreto n.? 37/78 de 14/6/78, rela
tivo a um imóvel de propriedade do Sr. Carlos Fre:-

". derico Sachweh, com a área dp. 4.570,00 m2 (Quatro
TInI e quinhentos e setenta metros quadrados), si
-tuado nas proximidades do cemitério municipal, des
tinada a ampliação deste.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
11 de junho de 1979.

JJr. Benedito. Therézio de Carvalho Netto.
Prefeito Municipal

:Eista: Portaria foi registrada e publicada no

l'epartamento Administrativo, na data supra.
Dr. Fábio. Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N,? 28/79 .

.Dr, Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito. Municipal de Canoinhas, Estado. de Santa
Catarina, no. uso. de suas atribuições legais,
j'esolye:
NOME4R COMISSÃO· DE AVALIAÇÃO
Integrada dos Srs. Urso Saulo Ca:r;valho, Pau-:

10 Eduardo Rocha Faria e Adilson Rodrigues de Me
deiros. procederem a avaliação de um imóvel de pro
priedade do, Sr , Evaldo Carneiro de Paula, sito na
estradá COHAB-PARADO, com a área de cinco (5)
alqueires mais ou menos; no prazo de cinco dias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
15;06/79.

Dr. Benedito Therézjó de Carvalho Netto.
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e' publicada no

Departamento Administrativo. na data supra.
Dr. Fábio. Nabor ,Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

'

PORTARIA N.o 29/79
Dr. Benedito. Therézio de; Carvalho. Netto Pre-'., "

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no. uso de suas atribuições legais,·

, resolve:

SUBSTITUIR MEMBRO DE COMISSÃO

Fica O Sr. Dr. Saulo Carvalho substituido pele,
Sr. Dr. Luiz Fernando Freitas, para os efeitos da Por
taría n.? 28/79 de '15/06/79.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas.
19/6/79. ,',

.. ;"

Dr ..
, .Be�editó Theré�io de Carvalho Netto

,

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada no \

Departamento Administrativo, na data supra'.
Dr. Fábio. Nabor Fuck
Diretor Administrativo

,.

,
Vice Prefeito Municipal

, LEI N.O 1.484 DE 15/06/79
DISPõE SOBRE NOMENCLATURA DE

LOGRADOURO PÚBLICO

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre-
. feito Municipal de Canoinhas, Estado, de Santa
Catarina, no. uso. de suas atribuições faz saber
á todos os habitantes deste Município que n

Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono
a seguinte '

•

L E I :

Artigo 1.0 _' o atual logradouro Publico, �tua�
mente denominado rua Equador, constante da Plano
tn Cadastral, passará a denomínar-se :

rua Francisco
de Paula e Silva.I . ,;

I'

\. Artigo 2.° _ Revogam-se as disposições em

contrárío, entrando em vigor esta lei na data' de sua

publicação.
Canoinhas, 15 de junho de 1979. '

"'_ ..
,

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta lei foi registrada e 'publicada no Depat,
tamento Administrativo, l)a data supra..

Dr. Fábio. NabOI,· Fuck
Diretor Administrativo

:7. ,,', ".". ":".e", ,:,' .. , '.

V'ícé Prefeho Mún'icfpai
li
"

\ .,

'Municipal de
LEI N.o 1.485 DE 15/06/79

AUTORIZA AQUISIÇÃO DE IMóVEL
\

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre-
feito. Municipal de Canoinhas, Estado de Santa '

Catarina. Faço. saber que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a seguinte

L E I :

Artigo 1.0 _ Fica o Chefe do Poder Executivo
autorizado a adquirir por compra, a área ,de 84,00 m2
de terra, de propriedade da Sra. Sebastiana Ferreira
de Lima, localizada entre as ruas Argentina e Uru-
guai, nas proximidades do Cemitério Municipal e.

devidamente escriturada e registrada no Cartório de
Imóveis desta Comarca.

Artigo 2.° - A. despesa com a execução da
:-.,resente lei, correrá à conta da dotação 4. O . O . O _

Despesa de Capital _. 4.2. O . O Inversões Financeira
:-. 4.2. O . 0/102 - Aquisição de imóveis, do orçamen
to vigente, ficando o Executivo autorizado a suple ..

mentá-Ia através de decreto, caso haja necessidade,
utilizando-se de recursos disponíveis) conforme o que
estabelece o artigo 43, §§, e incisos da Lei n.? 4.320/64.

Artigo 3. ° _ Esta lei entrará em vigor na da ..

ta de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Canoinhas, 15 de junho de 1979.
Dr. Benedito. Therézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e publicada no Depar

tarnento Administrativo, na data supra.
Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

LEI N.tO 1.486 DE 15/06/79
,

, AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER.
a CANCELAMENTO DE DíVIDA ATIVA, E Dl�A

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições faz saber

que a Câmara de Vereadores decretou e eu

sanciono. a seguinte
L E I :

Artigo 1.° - Fica o Chefe do Poder Executivo,
autorizado a cancelar tributo inscr itó ern dívida ati
v a, correspondente ao imposto territorial urbano, de

v...opriedade da "Sociedade Esportiva Palmeiras",
'?om a área de 8.790 metros quadrados) sito a ru <-1

.Jnão Sabatk esquina com a rua Marechal Rondon, na
importância de Cr$ 13.831,85 (Treze mil oitocentos e

trinta e um cruzeiros 'e oitenta e cinco centavos), lo
calizado no Bairro Alto das Palmeiras e, correspon
dente aos exercícios de 1975 à 1978.

Artigo 2.° - Ficam também, o Poder Executi
vo autorizado a isentar do pagamento do imposto
territorial urbano, por prazo indeterminado, a área
de terras constante no artigo 1.0 da presente lei, '1

partir do exercício de 1979.
.

'Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Canoinhas, 15 de junho de 1979.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal'

Esta lei foi registrada e publicada no Dopar
tamento Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.487 DE 15/06/79
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER

O CANCELAMENTO DE DíVIDA ATIVA.
Dr. Benedito. Therézio de Carvalho Ncito, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, 110 uso' de suas atribuições faz saber
que a Câmara de Vereadores decretou e eu,

. sanciono a seguinte
L E I

. Artigo '1.:0 _ Fica o Poder Executivo autoriza
,'lo a proceder o cancelamento de débitos inscritos 12m

\

Dívida Ativa, do imposto Predial e Territorial Urba ..

110 da Sede do Distrito de Pinheiros, ria importánci.,
de Cr$ 6.128',53 (Seis mil cento e vinte e oito cruzei·'
ros e cinquenta e três centavos) .

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas ,as disposições em

contrário
'

Canoinhas, 15 de junho de 1979.

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta lei foi regisb ada e publicada no Depar
ramlento Adlnini'strativo, na daté!-' supra.

.

Dr. ,Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo

..

Vice Prefeito Municipal

(, LEI N_'O 1.488 DE 15/06/79
,

AUTORIZA PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS D�F:

D�MOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CONSTRUÇÕES.
Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições faz saber

que a Câmara de Vereadores decretou e eu

sanciono a seguinte
L E -I :

,

Artigo Lo - Fica o Chefe do Poder Executivo
é;utorizado a participar com a importância. dé Cr.�
15.000,00 (Quinze mil Cruzeiros), nas despesas prove
nientes de demolição e remoção de construções de

propriedade do Sr. Guilherme Prust, atingidas corri a
abertura da rua Alvino Voigt, no Bairro Campo
d'Agua Verde, nesta cidade.

Artigo 2.° _ As despesas decorrentes com a

'presente lei) correrá à conta da dotação do Departa-'
mente de Serviços Urbanos 3. O. O. O - Despesas Cor ..

rentes _ 3. 1. O _ Serviços de Terceiros e Encargos
3. '1,3.1/98 Remuneração

J

de Serviços Pessoais, cons-
tantes do orçamento vigente.

'

Artigo 3.° - Esta lei' entrará em vigor na da-:
ta de .sua publicação, revogadas as disposições em,

contrário.

Canoinhas, 15 de junho de 1979.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho. Netto
Prefeito Municipal

Esta lei foi registrada e publicada no Depar·
t arnento Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck '

Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

LEI N.IÜ 1.489 DE '15/06/79
ISENTA DE ACESSÓRIOS FISCAIS, CONTRIBUI�

çÃO DE PRESTA:ÇÃO DE MELHORIA.

Dr. Bpnedito Therézio de Carvalho Netto, Pre�
feito. Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso. de 'suas atribuições faz saber

que a Câmara de Vereadores decretou e eu

.sanciono a seguinte
L E I :

Artigo 1.° _ Fica o Chefe do Poder Executivo,
autorizado a. isentar de multa e juro, as prestações
de contribuicão de melhoria atrazada do contribuinte'
Sr. Paulo Bockor. relativas aos meses de março, abril
e rmaio de 1979.

Artigo 2.° _ Revogam-se às disposições' em,

contrário, entrando em vigor esta lei na data de sua

pi 1blicação .

Canoinhas, 15 de junho de �979.
Dr. Benedito 'I'heréaio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e publicada no Depar-

Uimen�o Administrativo, na data 'supra.
Dr. Fábio Nabor Fuek
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

DECRETO N_'O 27/79
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA

UMA ÁREA DE TERRA.

Dr. Benedito 'I'heréxlo de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina no uso de suas atribuicões legais e,

nós term'os do artigo 6.0 do Decreto Lei n.o

3.365 de 21;06/1941
.

DECRETA

Art. 1 o _ Fica declarado de utilidade públiet:1j
para fins de desapropriaçâo amigável ou judicial, ã

áo-a de 105.744,6.8 m2 aproximadamente, sita no lu

gar Invernada, neste município, confrontando frente
cU.'TI estrada que vai a Paula Pereira. de um lado COD:'>.

terras de herdeiros de Sadi Ehlke e a estrada de Pa
rado !-; de outro lado com a estrada de Paula Pereira
- fundos com terras de Francisco Bolos, Ernesto
Schumacher - Henrique Zacko, imóvel este de pro--
'pr.iedJde do Sr. Evaldo Carneiro de Paula.

Art. 2.° - Este Decreto entrará ern vigor na

d.vta de sua publicação, revogadas às disposições em

( ontr'ár io .

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas;:
19/6/'.(9.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no :D(;"I .

ra��brnento Admüüstrativo) na d�ta �lUpra.
Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal
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Therézio
. .

�

Aniversariou

No mundo oficial e social canoinhense quem,

está recebendo neste final de semana os cumpr� ..

mentes .pela passagem do seu aniversário transcorra

do ontem, 6 O Prefeito Benedito Therézio de Carva

;hn Netto -- que recebe as felicitações da col�n�..

Ele é um dos nomes mais significativos na Adminis

tracão Municipal de Canoinhas dos últimos anos, sen-

'do -considerado realmente o mais dinâmico dos Pre

feitos.

NASCEU CAROLINA

Muito feliz e de parabéns está o casal Sid e

Ana Silvia Freitas da Silva, com o nascimento de

.nna linda menina no domingo passado, dia .17. Da

coluna.os cumprimentos ao feliz casal, que na pia
batismal dará à ,garota o bonito nome de Carolina.

, .

4 atiA

Pingo da Gente

Boutiqus
LIQUIDA SEUS ARTIGOS DE· INVERNO

EM PLENO INVERNO.

Rua Vidal Ramos, 921 .: Telefone: 22-0143

ROTARY CLUBE CANOINHAS

NOVO CONSELHO DIRETOR

Cucio
Colombo

Muito me honrou participar da solenidade d«

posse do Novo Conselho Diretor do Rotary Clube de

\ Canoinhas na noite de quarta-feira) acontecimento

social dos mais importantes da temporada, que teve

lugar .no salão de festas do CIL�be Canoinhense . Os··

valdo Wrublevskí transmitiu o cargo de Presidente

ao Companheiro Olávio Soares, que dirigirá as ações
do clube nu período 79/80. Os demais cargos ficaram

assim constituídos: Vice-Presidente, Marcos Wunder

lích; Secretário, Sérgio Hoffmann; Tesoureiro, Anto

n.o Trela; Protocolo, Mario Arthur Ferrarezzi. Ave

nida de Serviços Internacionais, Antonio Tormena;
Avenida de Serviços da Comunidade Etsuro Mura

kami; Avenida de Serviços Internos, Osvaldo Wru

blevski e Avenida de Serviços Profissionais, Arno

Hoffmann ,

Além da Diretoria que se despede e a que as

sumiu, a presença d convidados especiais, serão des-·

taque na·coluna da próxima semana. As homenagens
dc::;te repórter à todos os membros do Rotary Clube

Cl."-' Canoinhas, sempre demonstrando uma fidalguia
.

a toda prova na arte de bem receber.
.

GARDENIA
Receberá esta semana, ealqados, carteiras

blusas de lã e calças de veludo.

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

CHO.RINHO NOVO

Quem recebeu a visita da cegonha no dia V3

úlvimo, foi o feliz casal Solange e José Ramos da Ro

sa Filho, presenteando-os com uma bela garotinha;

c:�.up será batizada com o não menos bonito nome de

'I'atiane . Os parabéns da coluna com um abraço ao

casal.

:---.............--------Lions Clube Canoinhas
Estou recebendo con-

I víte do Licns Clube de
Canoinhas para a trans

missão do cargo da nova

dii etoria, que acontecerá

-

dia 27, às 20 horas, no Clu

be Canoínhense. . A nova

diretoria para o período
79/80 terá na Presidência

() C. L .. Ildefonso Corrêa

Estamos nos despedindo.

(Renilda Miers), que subs-
. tit uirá no cargo, o C . L .

Antonio Merhy Seleme

(Doracy Chrísóstomo)
.

que
chega ao final de sua ges
tão com uma excelente fo

lha de erviços prestados à I

comunidade. Na Secreta

rin do clube; assume o C.L.

Hilário Libl e na Tesoura

na, o C.L. Luiz Jorge
Buchmann , Os demais

c8.rgos serao nreenchidos
_._

CLUBE DO SIGILO

CINCO ANIVERSARIOS

Os membros do Clube do Sigilo reuniram-se

�1;:-1 noite de quinta-feira na Sede da AABB para sa

be rcar um gostoso carneiro. O motivo da reunião, foi

para comemorar o aniversário de cinco cavalheiros

TLif' pertencem ao quadro social do Clube
".
A quín

tupla homenagem, foi prestada aos membros que

completaram idade nova nas seguintes datas: dia 21

de maio, Dr. Haroldo Ferreira; dia 7 de junho, Júlio

Pereira; dia 9 de junho, Waldemar Scholze; dia 10

.ie junho, José Nascimento; e dia 19, terça-feira, Egon

'l'hiem, Presidente da Entidade. Aos aniversariantes

as felicitações da coluna com um abraço e o agrade
cimento ao simpático convite.

Bruxinha odas
Artigos para senhoras e crianças.

Calças JEANS - agasalhos - calçados e

artigos para presentes.

Organizações Nivaldo 8urgardl
Rua Paula Pereira (em frente ao Supermercado

Cereal) .

a critério do novo Presi

dente aue irá fazer seu
, ...

planejamento geral do ano

Ieonístico no início de ju
lho, segundo as normas do

clube.

DOIRADINHAS NA DIREITA

Estrearam alianças no domingo último, Mari a
Helena Dambroski e o Tenente Mário Cesar de Oli

veira, filhos dos casais Vicente e Noldina Dambros

ki é de Erasto e Maria Juracy de Oliveira residente
em Mafra. A comemoração reuniu os familiares do

jovem par na bonita residência dos pais de Maria He

lena. Via coluna, os cumprimentos aos noivos, exten
sivos aos seus pais.

ANGE,LA MARIA

ANIVERSARIOU

Para comemorar a passagem de mais um ano

de vida, Angela Maria Langer reuniu um grupo de

amizades mais chegadas no dia 18 na residência de

seus pais. Dentre os- convidados, destaco a presença
de Marilú Hoffmann, Nivaldo c Ana Maria Burgardt,
Claudete Hoffrnann, Rosa Landoski e Nery Sarda

.__Tr. e Berriadete Hoffmann . Da coluna, os parabéns
à aniversariante com votos .de muitas fe1icidades.

50 ANOS

DE CANOINHAS

Congratulamo-nos com') Sr. Otto Klosterhoff.

que completou no dia 16 de junho, 50 anos dedicados

2. Canoínhas , O Sr. Otto é casado com Dona Helena

(� tem três f ilhos, Otto, Anny e Rose.

Da coluna, os cumprimentos com um, abraço.

EstaITIOS chegando.

____________________________-=_�

,
���_,_� -_m m��_�---.-----m-.------���w

__

DRA. HELOISA S. BERTO (IHI
CIRURGIÃ-DENTI3TA .

CRO 1091

Fone 22-0744

Consultório �:._ Rua Felipe :1ehlnidt, 385

1.0 Andar - Sala j :.0 03

L/O

=-.

Basilio Humenhuk (om. de Ve(culGs ttce.

Temos balanceador de rodas eletrônico, exclu

sivo na cidade, garantinde a máxima perfeiçâd
de seu carro, seja qual for a marca.

Estamos à sua inteira disposição. Ligue para
22-0024 e fale com VALCYH, .

Rua Vidal Ramos, 2091

Departamento de Serviços
r

Organizações Hec·ord
da Luiz rVlllton Suchek

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone: 22-0511

Seguros em todos os ramos - Fotocópias - Auto

Escola - Despachante Oficial de Detran - Empla
camentos - 'I'ransf'orêneia de Veículos - Confecção
de Placas e Plaquetas Carteira de identidade
Carteira de Motoris±a - Taxas Estaduais - Preen-

chimentos de NCtas Promissórias e Contratos.
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COOPERATIVAS
NO PREÇO DA

QUE EM
SOJA'" E

117·/.
93 · /.

DE AUMENTO
NO MILHO

CURITIBA (OE/CN)
Um aumento de 177 por centc
no preço mínimo da soja, 93 por
cento no milho e 55 por cento

no feijão. Esta é a reivindica
ção das Organizações das, Co

operativas dos Estados de Santa
Catarina, Paraná, Rio Grande
do Sul e São Paulo, que pela
primeira 'vez se reuniram para

elaborar um estudo conjunto,
que foi entregue a Comissão de

Financiarnento da Produção
(CFP), com os cálculos dos au- I
"mentos necessários desses qua- I1.]'0 Estados. .

Segundo o Presidente da

Organização das Cooperativas
do Paraná - COCEPAR, "os

preços mínimos a que chegamos
apresentam um aumento signi
ficativo há necessidade deles

para que o agricultor seja real
mente motivado a aumentar
sua produção, já que os preços
ruinimos tem sido achatados pe
lo Governo há dois anos". Na

verdade estas organizações que
congregam a maioria das co

operativas dos Estados do Sul. E'

também São Paulo acreditarn

que "a curto prazo parece que

,estes percentuais aumentam a

inflação mas a médio prazo com

um bom nreco mínimo teremos
.. ->

excesso de oferta e conseqüen-
temente uma redução na infla-'

cào", segundo afirma o presi
dente da OCEPAR.

Com base no estudo, cuja
origem são levantamentos fei-
1,(lS nas cooperativas e nos gas
tos de agricultores a ela filia

dos, os preços mínimos solicita
dos são de Cr$ 326 para a saca

de 60 quilos da soja enquanto
que o preço atual é de Cr$ 150.
Para o feijão o preço mínim.o
solicitado é de Cr$ 574 a saca

que tem um preço atual em CrS

importar atualmente.
Com relação aos demais

produtos, as cooperativas pe
dem um aumento de 39 por cen
to no algodão que passa de um

.preço mínimo atual de Cr$ 135

para Cr$ 1.88 a arroba. O arroz';

cuja saca de 60 'quilos tem pre
\,;'0 fixado em Cr$ 190 passaria a

Cr$ 302 significando um au ..

rnento de 58 por cento.

:)69. O milho teve um pedido
de aumento de Cr$ 108 para
Cr$ 209 quando for estabelecido
-eu novo preço mínimo.

Segundo o' Sr. Benj amirr.
Hammerschmidt "é de impor
tância vital para a agricultura
que o Governo reserve bons

preços mínimos para o feijão,
.milho'e arroz que são produtos
de subsistência e que temos de

er�� � M __

Municipal de Canoinhas

Licitacão
�

Prefeitura

Aviso de
\

""""""""" IIDA!' I 'LlII"'!II'"'" U .. II!',!!., .. li lI! "ri li. "'" II" P" 'I". n '" a g.!lA g •• 1i q OI!!' II',., li 'M'!,II!!" I' I. a II'R"" B"'"!, I.�

•

A Comissão de Licitacão da
->

Prefeitura Municipal de Canoi-

nhas, leva ao conhecimento dos
interessados, que se acha aberta
a Tomada de Preço - Edital
n.? 023/79, para "Aquisição de 1

(um) automóvel - Fabricação
"l\:acional.. motor de 4 cilindros
_. 4 portas, ar condicionado e

j)lnt1ira de cor preta", com pra
zo de entrega até às 10 (dez)

horas do dia 27 de junho de
corrente ano (27.6.79), no. Ga
binete do Vice .Prefeito . Cópia
do referido Edital, e maiores es

clarecimentos serão obtidos jun
to a referida Comissão.

Canoinhas, 12 de junho de,
1979.

HUGO ANTONIO PEIXOTO
.Presidente da Comissão

• ,

e com

Material de
80x para banheiro e fechamento de área já não é

problema em CaRoinhas

Consbucão
�

Ltda. DAIStnforrnacõ ss:

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

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

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -�-

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

A Massey - Ferguson
acaba de produzir seu tra

tor agrícola n. o 200. 000 ..

Foi a safra mais graú
da que ela já atingiu ao

lado do homem do campo,

plantando, arando, colhen-
.

do, ajudando a agricultura
deste país a se tornar cada

vez mais produtiva. Pre

senciando e participando
de tudo ativamente, nós, -

os. Revendedores Massey
Ferguson, .acompanhamos
essa evolução passo a pas

.so, .culminando agora com

o extraordinário marco de

�200.000 tratores em campo.

Para comemorar este

fato como ele merece, só

está faltando uma coisa:

apresentar à Massey-Fer
[uson os nossos cumpri-

mentos.

rComércio e Indústria « seuU)ECI » Ltda."
R.EVENDEDOR DE MAQUINAS AGRíCOLAS

M.assey Ferguson
Rua Cuetano Costa, 1122 - Fones: 22-8557 e 22-0357

C'A N O I N H A S -:- Santa Catarina_,)
Massey Ferguson
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23 de junho de 1§79

Juízo Eleitoral. . da ,

88., Zona UNGE
E D I T A L
..

INDÚSTRIA -

o Deuter Leaeyr
'

Muniz gibas, JMi«' .1.U.r,al
da 8. a Zona - Canoinhas - Estad.. de Santa
Catadna, na forma da lei, etc.

ltAÇQ SABER) a todos quantos o presente edital vi

rem, QU dele conhecimento tiverem, que de confor
midade com o art. 71, inciso V do Código Eleitoral,
chamo a atenção dos eleitores abaixo relacionados
que, após, 10 (dez) dias de publicação do presente
edital, serâo cancelados os títulos enumerados abai
X(I. E' para 'que chegue ao conhecimento de todos €

ninguém possa alegar ignorância, passou-se o presen
i,e edital, na forma e sob as penas da lei. Dado e pas
sado. nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, �QiS quatro dias do mês de junho do ano de
mil noveeentos e setenta e nove. Eu,. assinatura ile

,ível., ,:Wsc:.riv:ão ..- que o' datilografei �. subscrevi.

Dr. Lt»l(!'yr ,M'ltni,z, ,Ribas -,,'" Juiz Eleitoral

Cecelame,oles de ,eleitores do :lRu_icípie de
Major Vieir,a a'rUg � 71 - Inciso V

da Cádign Eleitoral
}.J••

:T,ít.1de
..�," ..�p.�.

.2,198
,�79

2.1?Q
1"i2,5
1.tJ72
1.a3�
2.:515

�9-4 '

888
608

. :Bl-4
10

2.143
800

1.109
,390
1.,468
1.485
1,,571
J.{)13

678
JUS
;SO.9

:2:,498
1.044
J ,.045

217
,124

174,
'2/395
.1.770

'74
:7-46

'i' '1\9'0� .. �,

152
J_lô7

,51�
122

,1,"�73
769

,1..172
4,586
1.185

291
587
871

l.,ã�
521

�2, 881
,5.

1 ,211)
.1.216'
1.17'7
J .:5f.J3
1.215

5-7�
:574

1.707
'8.15

, S.,,,...,
,li""

Adrian9
,AlbEà:ty
Alves,
Amar�l
Barrankíevíee
Becker
Bueao
Bueno
c·...

. o:rrea

Drosdek
Drozdek
Farias
Góes
Gonçalv'. I

Guttervíll
Hack
Hack
Jankoski
Lima
Lima
Lumochínskí
Machado
Marczak
Micheski
Elvira Muller
Muller
Pamfil
Pamfil
Pamfíl
Peil .

Posonskí
Ratkoski
Ríbowskí
Ribóvski ,

Romanhuk
Santana
Santos
Santos
Santos
Schadeck
Schekslskí
Schroeder
Silva
Silva
Siqueira
Sm41ngoze,vski,
SmaD!gozenski
Sme:ntkovski
50u:z..
'5têidel
Sudou
Sudevskí
Symczecyr.1l
Veiga
Veiga
Vieira
Vi'éirÇl
VoithikQS.ki
Zayas,ki

Idelurdes
Jl.�ha
Fedro ,

Amilton,
Cristóvão
Antonio 13eck�l' '$�b:t'i!nh:f9
.A rtaíl de Del:l$
Julio de IJ�U$
João Rosa
Angelina NOVU
'I\I'T rtí�d.a im

José Bueno de
Graci Ap�ei�
Joaquim'
Paulo
Catharina
Inês
João

, ,

Terezio d03 Santos
VHce Alves de
.Bernardo
Alei Tessia
Maria
Estefana
Elvira Lina
:Fadir
Alexandre
Conegundes
T �

t) ose

Arrlda Sherma'r
Silvio Lp"���C1<:l'"..t .... 1.,�11.,;.. �

Damianí
FeUdo
Ilda de '011"Tc01'r!)

I
li -� V I,_....�_... 't_.(

Nestor
Maria Rcdrigucs
Aristides Libério de;
José Inácio dos

Vítalína F'ernandes dos
,Antonio
Emili$:
Nelson
Elíbío Correia da

Etelvina Pinto da
Jovino Bueno de
AJnantip0
Donatilia
H�lil
Maria @l.ria, ele
Pau10
Jüio
J05� Sudevsleí ,il,,t8
Ceslava
Leonora
Ter€1Ü13ka de J_u!
.Iosé
Manoel

Bernard�
Eguardo

e�.()jn�:s� 68 q,� maio de 197'9.
) "

.& elA. LTDA.
COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

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

Distribuidores Exolusi vos

Completa dos Motores

da

«WEG»

Linha

Esquadrias
de

de ferro e uma variadíssima secção

equipe de profissionais,' compe
\'para sua colocação.

vidros, com

tentes
-

Rua Das. Costa Carvalhe, 41 e 44 - UNIAO DA VITÓRIA - PIto

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

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

I .: �f .

'

)- \ ,'" '" �

AAristi esMallon
.

.

temumcaminhão depeçasgenuínaspara.
o seuMercedes-Benz.

..

�iri "r�ntl .nlre�;,
E sé chf)@Br no IDíillcãi. e llgeelir,
Não há porei nem parafuse �u; ii �ent.

nãe gu@rdiJ em estoque. .

E, comprando no nosso depart..msnte
dQ �eças, você compra as genuínas,

Aquelas que passaram por um setor Ilie
controle de qualidade que, só na Merced8s
Benc.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
ferrna gentil.

O pessoal aqui da casa sabe que tem
um bom produto nas mães e trata você

.

rápide - 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

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

de tempo quando ele está nas nossas oficinas.
I E para atender todos os frótistas �ue,

embora tenham seu próprio estoque de
peças, preferem recorrer reqularrnente ii nés
para não imobilizar desnecessariamente 18
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
necessá rio,

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 qrande ejue aCil. razelle.:C!l. voo, mais
um arnige,

Ami@e, a casa é sua.

Concessionárie Mercedes-Benz

AristidesMallen
�Uf!l Vi®OII P'l"rnss, Hll31 �

.• ,.�
Caneinhas . SC :......,�..

!." !,I P' ULl'd!::Y:AUJ!!'!'U' II' 'I M 'l:!:!:Yl.',I,;" 'I! r.&.né'�'·'" �I!"'!'!!!"!'!!" IW�" g '! U.J '!!!"�' lU.'U""
, _{+

"
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?3 de junho de 1919
-----------------------------------------------.._----------�,--------------.-------------------------------------------------------�----------------------

CORREIO DO NORTE'

EDI7AISPrefeitura Municipal de Canoinhas

Aviso de Licitação
Encontram-se em Cartório, 2.°

Oficio, à rua Vidal Ramos, Edifício
do Forum, para serem devidamente

protestados os seguintes títulos:

Dp n.1O 3387, vencida em ....

28.05.79, no valor de Cr$ 43.750,00,
emitida por Comércio de Deriva-'
dor de Petróleo Mod210 Ltda.

Dp n.? 3512, vencida em ....

30.05.79, no valor de Cr$ 9.785,0'0,
emitida por O, A. Missau & Cia.
Ltda. Contra TRANSPORTES DE
LASCAS DE: TORAS LTDA.

Cheque n.1O 633.750 K-757
3:radesco -, no alor de Cr$ .....

2,500,00, emitido por JOSÉ TEM,·

P1NHAK, em favor de Eicom En

��enharia Indústria e Comércio
S,A" em 'data de 15,:02.79.

Por. não ter sido possível en

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

prazo de três (03) dias úteis, a con

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

pagar 05 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, 20 de junho de 1979.

ALCIDES SCHUMACHER
Oficial Maior

Resp�nsabi1idade:
J. e C.II

A Comissão de Licitação da

Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao. conhecimento dos

Jnteressados, que se acha aber
ta a 'I'omada de Preço. - Ed ital
n.? 02Z/79: para "Aquisição. de 1

(um) Chassis com cabine para
Caminhão. motor diesel, Per

kins - Fabricação. Nacional,
com capacidade de 8.000 kilos

de carga", cüm prazo. de entre-

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

(26,6.79) no. Gabinete do. Vice
Prefeito. Cópia do. referido. Edi
tal, e maiores esclarecimentos
serão. obtidos junto. a referida
Comissão,

Canoinhas, 12 de Junho. de
1979.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

* Por falar em sempre, quem foi

parece que para scmpr�, e nunca

mais voltou foi a Jein. Que é isso

mina. Chegue mais.

* "As duas maiores recompensas da

vida são: A beleza. e a verdade.
A primeira encontrei em um co

ração apaixonado. A segunda,
nas mãos calejadas de um traba

lhador ... "
" Parabéns ao casal Thelma e Be

to. Que dia 17 completou, um ano

de namoro, Esperamos que se re

pita por muitos séculos.

.. Hoje a tão esperada festa do Coo,

légio Estadual "Santa Cruz". '!'o
do mundc chegando lá, e presti
giando.

". Regina P .. e Noeli . Se amizade

fosse calor, vocês duas morreriam

de frio. É bem como dizem, em

matéria de amizade, vocês são

uma negação.

-l< Os dez parzinhos mais simpáticos:
- Janja e Januário
- Arlete e Zé
- Joyce e Bibo
- Pedro e Soraia
-Gildo E' Lola
- Thelrna e Beto
- Regina e Nino
- Heidi c Nery
- seu e Zico
- Sônia e Paulo

Basilio Humenhuk Comércio
'de Veículos Ltda.

* Gildo e Lola numa boa. Conti

nuem, pois é muito bom ver vo

cês juntos.
., Neto, Nardo e Bolha, entre nós,
Como é, prontos pata o vestiba?

Boa sorte!FORD1�
1979

R

1_R_8v_8_n_d_9_do_r
1948

* Mikus fazendo muita falta aqui
na terrinha.' Esqueceu de voltar?

* Silvana Tabalipa
'

muito sumida.

Será um novo amor? Contá prá
gente Silvana.

31 ANOS
I '

� Lélia trazendo um pouco do gos
toso ar elo litoral até nós semana

p . p. É j ESO aí.

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

JOÃO . GONÇALVES NE·

TO, declara para os devidos fins

que foram extraviados todos
os documentos do veículo de
sua propriedade, tipo. caminho

nete, marca Chevrolet, ano. 1969,
p-laca CA-1494 .. cor azul suma

t ra, chassis C-144-JBR23415-P.
Os mesmos ficam sem eíeí

to por haver requerido. 2.a via.

Fa�eD1os sempre a melhor oferta em veículos nOTeIS FORD
e usados de flualquer marca.

* Procura-se:

Um' moreninho fofo, chamado

Ivan. Que pelo jeito perdeu-se.
Quem souber do seu paradeiro.
favor avisar. Paga-se bem.

* Zé Bom dia, moreninho fofo, agi
tando no pedaço. Muito bem.DISPONWILIDAD6 DA SEMANA:

F-7S - -tM4 - v...e ...

VW 1300-L - branco.

. 1975

1978

• "Quanto mais nos elevamos me

nores parecemos aos olhos da

queles que não sabem voar"·.* Silvinha esteve entre nós semana

It.P. Faça de conta que está em

casa le volte sempre.
Adquira seu veículo com a amima entrada.

VeÍ@ulos inteiramente revisados, de boa -precedêncía, aes
melhores preços da região.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
.

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

Até a próxima.

EDITAISCi vilHegistro
-;.....

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

RICARDO JOSÉ HO'F.fMANN com RITA ELI··
:::'·ABETH HAUFFE, brasileiros) solteiros, dornicilia
(los e residente= nesta cidade; ele comerciário, nasci
do em Canoinhas aos 18 de novembro de 1955, filho
�le Arne Court Hoffrnann e de Ursula Maria Fuck
Hoffrnann ; ela do lar, nascida em Canoinhas ao 1.'0

de setembro de 1961, filha de Emilio Hauffe e de
Anita Vogt Har.ffe.

LIDIO SOUPINSKI com DAVINA DEMBINS

XI, brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes
neste distrito; ele lavrador, nascido em Serra do Lu
cindo n/comarca aos 3 de junho de 1952, filho de
Venceslau Soupinski e de Marta Soupinski ; ela do

lar, nascida em Serra do Lucindo n/Município aos 3
de janeiro de 1959, filha de David Dembinski e de
Ana Lefchak Dembinski.

PAULO KITZBERGER e MARCIA DA SIL

VEIRA, ambos solteiros; ele, operário, nascido em

Sereia, neste Município, em 5 de maio de 1957, resi
'lente em Campo da Agua Verde, desta cidade, filho
.le Benjamin Kitzberger (� Sofia Knetsiki Kitzberger;
Ela do lar, nascida em Serrito, deste Município, em 5

de março de 1901, residente em Serrito, neste Muni

cípio, filha de Jayme da Silveira e Gertrudes Pains
vein Silveira.

NEREU E,VALDO MANSKI e TERESINHA
!<'ERRElRA DE LINIA, arnbos. solteiros, nascidos, do
miciliados e residentes nesta cidade. Ele" operário,

I

nascido em Canoinhas em 13 de outubro de 1955, fi
lho de Marcos Manski e Balbina Fernandes de Oli
veira. Ela, do 18.r, nascida em 21 de abril de 1933, fi
.'ha de dona Maria Ferreira de Lima,

(feirantes, Estado de Paraná, em 18 de maio de 1952;
filho de Pedro Ossowski e Julieta Pereira Ossowski ,

Ela do lar, nascida em' Canoinhas, em 26 de setembro·
"1e 1957 filha de Vicente Dambroski e Noldina da Sil
va Dambrosiki.

BENTO RICARDO DE JESUS, e MARLi INÊS
�\lIOISSA, ambos solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, mecânico, nascido em Poço Preto,
Município de Porto União em 20 de setembro de 1955,

'

filho de Reinaldo Ricardo de Jesus e,Martinha Rocha
de Jesus. Ela, enfermeira, nascida em Timbozinho,
Município de Irineópolis, em 2 de março de 1953, fi
lha de Teodoro Moissa e Condia Karvat Moissa .

BERNARDO ROGOGINSKI e LIZETE WITT,
:olteiros. Ele, operário, nascido em Rio Novo: Muni
cipio de Major Vieira, em 11-9-1953, residente em Ma

jor Vieira no lugar Rio Novo, filho 'de João Rogo
,e.rinski e Rosa Hogoginski . Ela, professora, nascida
sm Canoinhas, em 19 de agosto de 1954, residente
nesta cidade, filha de Gustavo Witt e Paula Rank
,-Vitt .

"

E, par� que chegue. ,áo conhecimento de 3.os,
mandei publicar o presente Edital. Apresentaram os

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

Canoinhas, 20 de junho de 1979.

NEREIDA C. CÔR'rE
Oficial do Re-g. Civil - CPF 222.315.879-04

NO DEPARTA,MENTQ DE VEíCULOS USADOS DE

l\fiGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
.

,

VOCF, ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREHA:

Marca Ano

�\

1 Caminhão.' Chevrolet Perkins 1972

1 Kombi VW ..
1973

1 Kombi VW ,. 1976

1 Chevette Luxo 1977

1 Chevette SL .. . . . . . . . . . . 1978

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(ULOS LTDA
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS -, Sta. Catarina
LEOPOLDO PER,EIRAt Oficial do Registro Ci

vil .de Bela Visb do Toldo - Canoínhas - Santa
Catarina, faz sat er que pretendem casar-se:

VJLMAR üE JESUS GALLANTE com NEUZA
/�PARECIDA VOZJINHACK, 'brasileiros, solteiros,
�)aturai.s deste :Sr lado, ele nascido em Rio Bonito;·
n/Distvito aos licl de Setembro de 1958, filho de Ri
=ardo ,2raHante (' Leandr ina Padilha Gallante, ele,
lavrador, ela doméstica, nascida em, Rio Bonito, neste
Distritc ao's 26 eh janeiro dE' 1961 filha de Antonio

Vozjinhack e Ma:'ia Alves.

.JAYR PI1��I:EIRO com IVONA DE, FATIMA

SILVEIRA, bra:::iJeil'os, solteiros, l::le op,erárioJ nasci:.
do en1 Cllçador-�: C, aos 19 de novembro de 1956" fi
lho de Elibio P:Lhelro e Alcinda da Rocha Pinheiro,

'

ela dOi11éstica, iJ:'scjda ern Bela Vista do "foldo ao'-3

i r de fevereiro d; 1961, fílh;:,� de Sebastião da Silvei;·
TD. � Maria Corie iro da Silveira.

'
.

ROMEO KúCHLER com ANA DE JES:ÚS
SCHIESSL, br:'s�lelI'os, soltl�Íros, naturais deste E's
tadc, �1'2 lavradúr, nascido (;m Rio Bonito aos J.2. de,.
!"'1arco de 1959 filho de Alfredo Kúchler e Antonia
Trtrroch�ski Kúchlel', ela doméstica;· nascida em I:rr\.

huia, neste Distnto aos, 24 de dezembro de 1958, Jilha ,

d'2 Carlos Schiesd e Izabel '\N'iginheski Schiessl.
, ,. �

WIEGANDO' ANTONIO \VIECZoRtoE:\TrCZ'
"'om JACY DE FATIMA GATZ, 'brasileiros, solteiros,
11aturai�, deste Estado, ele lavrador, nascido em L,a-,
!=foa do Sul neste Distrito aos 13' de: Setembro de

f955, filho de Cnrlo::l 'Wieczo�'kk\,j('z e Tereza Adam
rheski Wi'2czorrkjevicz, ela 'd0méstica, nascida em Rio

,

Bonito. np.ste DjstrÍ':o aos 30 de outubro. de 1962, filha ,

de José Gatz e Leoililda Gaez. ,.
,

':' ','
"

3e alguém tiver conhecimento de algum impe ..

"

dimcnto legal, opol1ha-o na forma da lei.
'

Bela Vim:1 do Toldo, is' de'junho de 1979. "',,I

LEOPOLDO PEREIRA - Oficial

SAULO' LEONEl DZL'\DO e VERA LUCIA
DOS SANTOS, ambos solteiros. Ele, azulegista;' nas
,...ido em Bela Vista do Toldo, deste Munic.pio em 19
de junho de 19't�3 residente em Curitiba, Estado do Pa

raná, ,�ilho de Leopoldo Dziado c Salustiana
J
Apoli

nário . Ela, do lar, nascida em Rio da Areia de Bai

XiO, deste Muni-:�pio, em 4. de fevere:ro de 1961, resi ..
:l,ente nesta cidade, filha de Angek dos Santos '3' Eva ..

ny TerE'sinha Mas:'3aneiro.

AMILTO'r-T CALISTO e AURÊA PARANÁ, am·,

�JOJ solteiros, domiciliados e residentes !1esta cidade.

:='l!c::, mdorista) nascido em Rio Novo, Município de

1\,!�ajor '-ieira, ceste E:stado, em 8 dE' d�zembro de
J 9W}, filho de dona T...'Iaria Ros,a CP listo. Ela, do lar,
'12,scida em TiInbó Município de Santa Cecília, deste

E,stadc, em 18 de abril de 1960, filha de José Paraná
(' Elvira Leocadio Paraná.

JOSÉ NIEDZIELSKI le MARIA MARGARIDA

:JUNES, 3mbos sOlLeiros,· domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, pedreiro, nascido em Barra Mansa,
deste Município elYl 18 de rnai(J de 19'53, fjlho de.
Adolfo Niedzie1ski e Genoveva Niedzielski, Ela, do

lar, nascida em Rio Pretinho, deste Município, em 17

de outubro de 1954, filha de Pedro Nunes e 'Tereza
Nunes.

.

FRANCISCO DE ASSIS PIRES e ROSEMARI
VIEIRA MARTlNS. ambos solteiros, domiciliados e

r,esidentes nesta cidade. Ele, operário aposentado,
nascido em Riq dos Poços, deste Município, em 26 de

:unho de 1950, �ilho de dona Benedita Pires. Ela, do

lar, nascida em Timbozinho, deste Municipio, �m 10

de jp,l1ho de ISCO, filha de 1VIanoel Vieira Martins e

I.leonilda Vieira Martins. ,

PAULO' ..I\NTONIO OSSOWSKI e ANA MARIA

DAMBROSKI, amhos solteiros, domiciliados e resi

:'lentes nesta cid.ade. Ele, contador, nascido em Ban-

.

•.. . '.'..� ..

. ·'.v.. ·.·
.... .." ....

. ,
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SERVICOS
, �

Rua Getúlio Vargas, 527 _' Fone: 22-0971

VARMACIA DE P'LANTAO: De sábado (23) a setxa-feira (29) _
ALLAGE - Rua Vidal Ramos, 684 .-.

Fone 22-0614,

MÉDICOS DE PLANTA0: Sábado (23) Dr. Milton Moreno Correa

Fone: 22-0033

Domingo (24) Dr. Marcelo Jacob Fuck

Fone: 22-0033

RADIO P,.'\TRULIIA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

EST.A;ÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�'-{)179

PLANT,AO 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.

�-------------------------------------------------

ELETRO IM,PERIAL
,

,

, 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,
,:'�m 6 meses de 'garantia da Fábrica.

Atendimento a domicílio pelo FONE 22-0198
Rua Marechal Deodoro. 1.120 - Água ,Verde.

L/C

-

BINDERCAR
Comércio de Automóveis 1. _dlfL

Vende automóveis FIAT "9" K111 - Luxo, GL e STD

COMPRA - VENDE - TROCA E FINANCIA ATÉ 24 MESES
1 FIAT LUXO - O KM

'

\ .

1 FIAT STD O KlYI " .

] KOMBl PIel{ UP - AZUL - 1.5" '

.

1 VOLKS 1500 - AZUL .. .'. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 VOLKS 1. 500 - VERMELHO .. .. .. .. .. .. ..' ..

i VOLKS 1.300'- VERDE .

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

1 VARIANT MARRON .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1979

1973

1972

1971

1972
.

I
19t19

1972

19'73

RUA CORONEL ALBUQUERQUE, 255
y ,

FONES: 22-0517 E 22-6616 ,

�SOCIAIS Pia

Anive,rsarianles da' semana
, ANIVERSARIAM-SE:

HOJE: os srs.: Ottmar Rie-
de e Henrique Artner; os jo
vens: Gastão Rudolf e João Car
lcs Dreveck.

AMANI-IÃ: a sra. Maria
das Graças, esposa do sr. Flo
rentino Gevieski.

DIA 25: a srta. Edeltraudt
Knopp.

'I'DIA 26: o sr. Altavir Za-
.iolo.. residente .em Curitiba; a

,

»r ta. Edenir de Melo, residente
c.m Paula Pereira.

DIA 27: a sra. Ludovina
esposa do sr. Faustino Galeski;

,

o jovem Luiz Eraldo Tomczyk.
DIA 28: a sra. Paulica. es

posa do sr , José Greffin; o sr.

Alceu Mülbauer ; a srta . Yolan
dâ Trevisani; o jovem Luiz Pe
,)'('0 Grosskopf .

DIA 29: a srta. Elizabete
Adelaide Rudolf; o jovem Pe
dro Paulo Rosa.

Aos aniversariantes, nos

sos cumprimentos.

Colégio Sagrado
de Jesus

(ora(ão
,

AVISO
A Direção do Colégio "Sa

grado Coração de Jesus", solici
ta a urgente presença de todas
os Formandas do Curso Peda
gógico de 1978, para resolver as

suntos de seu interesse.
1 x

B R IC'- B R'AC
TERRENO '750 M2 - ALTO

DA TIJUCA '-, CR$ 50.000,00
POR AUTOM'ÓVEL.

Melhores 'informações na

J�edação.
3 x

5 i i i i i & B • i i i i it'ft'i"i'i i ii i íI D' ã ii •• fi ií jsr'ii'i'1l"ífi'fi !f'if1l'Y1"ifio�.l'vti"liilYt'íivii'ií"iíiíifiiifiTiili!rT�IIOflnrrmTJr'�'3Tlro!nf1i;l'l<·ri-nlfíh.'ãI'i:ifil{l:�,
·

c;O m e r c i a I H i r t L ta. �

Os melhores preços e condições da
I

Crediário próprio e entrega na

Dormitórios - Refrigeradores ... Conjuntos Estofados - Ele

trofones Faqueíros Bicicletas Aparelhos de Som'

,Aparel'hos'!" de Porcelana - Conjunto em Alumínio - Tapetes
Rádios' ... Toca-Fitas - Fogões à Gás e a Lenha, Copas a,

cozinhas em Fórmica ... Máquinas da Costura ... Máquinas
de Cortar Grarna - Produtos BF�A�3'TF �jlP "'" Camas - B(�II

Ch9S - Carrinhos e Berços - Est'antes - -rv Preto e Branco
8 a C órss 8 urn s inflni,dade>je outrosartigos p sra o seu lar.

._

regrao
hora

'NA COl\J.PRA DE SEU DORMrróRIO IIEVE DE BRINDE Ul"I DESPER 'fADOR; ,

-, DE UM CONJUNTO ESTOFADO, UMA 'MESA DE CENTRO;
- DE UM TELEVISOR, UMA ANTENA COM, INSTALAÇÃO;
_.-- DE UM FOGÃO A GAS OU A LENHA, UI'tl JOGO DE COLOREX.

Faca-DOS uma/' visita' e comprove nossos pre�08,
RUA CAETANO COSTA, 495 -'FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.

União de Santo Antonio

Agradecimento
,A Diretoria da Pia União q i.le de qualquer forma, colabo

raram para o brilhantismo da

mesma, cujo resultado" finan
ceiro foi de Cr$ 38.223,00.

'de Santo Antonio, .mantenedora
ela casa Dr. Rolando L. Malu-·

('elli, agradece sensibilizada aos

'Padrinhos da Trezena de San

to Antonio e a todos aqueles
A todos o nosso

Deus lhes pague.

sincero

CANOINIIAS JA 'JIEM MECANICO AUTORIZADO PELO
INPM PARA CONSERTOS DE BALANÇAS COMERCIAIS.

SE SUA BALANÇA APRESENTAR QUALQUER DEFEITO,
PROCUnE IMEDIATAMENTE O SR.

NORBERTO TADRA
Rua Aleis Stuber, 528 - Bairro Alto das Palmeiras

Fone 22-0714 t
I ,

I ncora ratores
NECESSITA DE ,ELEMENTO COM ,EXPERIEN

elA COMPROVADA EM SEÇÃO DE PEÇA.S. DAMOS
PREFERÊNCIA QUE TENHA CONHECIMENTOS DE, PE
ÇAS DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRíCOLAS,.

ENTREVISTAS COM JOÃO KRAUSS À TRA,:
\TESSA 7 DE SETEMBRO, 248.

Ancora atores

Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600, .....

assim como a linha completa de implementas Blue Line;
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.
A Ancora Tratores,

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

íVl lei]
�""�ara '%;(0/('.] Ztk,

"

, L/C

DtSTRtBWDOR EXCLUSNO EM CURmsA. LESTE 00 PARAI'� E NORTE DE SANTA C�TARfNA.

Matriz em Curitiba. BR 116, Km 88· Fone 52-4821
Canolnhas, Travessa 7 de Setembro, 248' Fone 2?-O548 • Lapa, Rua Barão do Rio Branco, 1 BOO, Fone 22.1263

,

iIIForo,..,...,.- k 'WIIIJIlAa".....-_-...._.. - •...,.............1:!n'R'M' m..... .""..._, ... ..,....__,=_, _

, ,

•

v

Pia na

r I

COl\1UNICA' A EXTENSÃO DE' SEUS SERVI
COS DE LAVAGEM DE ROUPAS AO PÚBLICO EM GE
RAL.

OS PRAZOS NORMAIS DE ENTREGAS SERA'O
DE 24 HRS. E NO MAXIMO 48 HRS.

HORÁRJO DE FUNCIONAMENTO DA LAVAN
DEiuA: DE SEGUNDAS AOS SÁBADOS, 8:00 ÀS' 12:00 RS,
E 13:30 ÀS 1'7:30 HS.

EDIFÍCIO PLANALTO HOTEL - LOJA N.O 413
,

,f'
', L

FONES 22-043�� -' 22-0820 - 22�0477 _' RAMAL ú ','

"I 'i \ I ,'f'! ','.

I
.=_i � l � ��---

. ,�. :;:1: �,.
<t, "c',
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Notícias

ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA

de
Papanduva Todo o ser humano desej a

a liberdade, deseja "viver a vi
da que ele idealizou para si
mesmo". No entanto, há muitas

pessoas que se queixam de qUE.'
"a vida não é comia elas pen
sam". Elas estão enganadas ao'

dizerem isso, pois, na verdade, .

"a vida que cada um leva, é

sempre a conseqüência daquilo
que eÍe pensa". Se essas pessoas
se queixam de que a sua vida
não corresponde àquilo que elas
têm em mente, é porque elas
confundem o pensar com o

"desejar" ou "pensar". Assim,
quando elas dizem: "A minha
vida não é o que eu pensava".
então, na verdade. queremos,
dizer: "A minha vida não é o

que eu esperava (ou desejava)",
Realmente, a vida nem sempre
i: corno esperamos (ou deseja
mos) que seja. Porém, ela é
sempre como pensamos que se

ja , Em outras palavras, "a nos

sa vida é sempre a manifesta

çao da nossa mente":

"Pensar" é "desejar. men

talmente alguma coisa. E,
quando se desej a mentalmente
"uma coisa, cedo ou tarde
ela acaba se manifestando

.neste mundo fenomênico, on

de tudo é "projeção da men

te" . Assim, se pensarmos em

"mf'elicidsdes", surgirão infeli
cídades, e se pensarmos em

"Doenças", surgirão doenças.
Muitas pessoas, ao mesmo tem

po em que desejam a' saúde, vi
vem a pensar: "Eu sou fraco,
sou doentio" . "Neste caso, elas
tenderão a ficar cada vez mais
fracas e doentias exatamente
como pensam: E, corno resulta

do, dificilmente se concretizará

MOBRAL 'SÃO É SIÓ ENSINAR A LER
o seu desejo de se tornarem sa

dios.
Muita gento pensa que o MOBRAL somente ensina a ler e es-

«rever, puro engano, vejam o que os calouros do MOBRAL estão .realtzan-:
' Pelo exemplo acima, pode

'(,�) em Curitiba: dentro da campanha "Ler, ver viver", o setor cultural do J !10S compreender que, para vi-

T :OBRAL municipal também", para os alunos do Programa de Alfabeti- vermos felizes, precisamos eli
i,dÇão Funcional, a realização de 1.20.0 exames oftalmológicos. Para tan- rnmar da nossa mente todo i"

'r). foram selecionados os casos mais carentes. num trabalho dos monito

r .:5 de postos. Por nutro lado, foram fornecidos, gratuitamente, óculos �

� .020 alunos. Breve-mente aqui em Papanduva também vai acontecer.

"C'IG VAQUEANOS COM NOVA DIRETORIA"

O Centro de Tradições Gaúchas C. T. G. Os Vaqueanos, e!11

reuniao r-ealízada em 04 do corrente, em Assembléia Geral dos sócios,
elegeram a sua nova diretoria que regerá os destinos da agremiação na

gestão 1979 a 1981. A mesma ficou assim constituída: Patrão, Alfeo Ta

balipa; Capataz: Modesto Hirth; Sola Capataz: Aloisio Partala; Tesourei

j o: Erotides Prates; Agregado: Wilson Tabalipa; Patrão- Invernada Artís

tica: Nataniel Resende Ribas; Patrão Invernada Laçadores: Carlos Nery
e Fernando Reusing; Coordenador: Walmir Lucia Senna; Departamento de
Patrimônio: José Ciupka; Departamento de Divulgação: Nicolau Horacz;
Conselheiros: Lauro Taborda, Otilic L. Herbs, João Almeida, Floresval

Bubiniack, Agostinho E. Schreiner, Alinor Carvalho, Alais Werka, João
Paulo Furtado e Elpidio Teixeira Lisboa. Ficou acertado a tomada de

:10sse para o dia 11 '�e agosto de 1979 com a realização de um grandioso
. Baile Tradicíonalísta.

RESULTADO DA FESTA DE ST.'o ANTONIO

A tradicional festa de Santo Antonio, realizada diá 10 do cor

rente, foi realmente c maior dentre outras já verificada em Papanduva
em honra ao padroeiro da Igreja que lhe empresta o nome. O resultado

foi de Cr$' 72.726,00 líquido. Romeiro e visitantes de diversos pontos
Ele outras cidades contribuiram com suas presenças para o maior brilhan

tísmo das festividades. Outro ponto alto da festa foi a eleição da Rainha

da Festa. tendo como candidatas as senhoritas: Vera Kerectz e Teresinha

Ferens. Procedida a apuração dos votos, verificou-se o 'seguinte resulta

de: Srta. Vera Kerectz obteve 4. 55'i votos, Srta. Teresinlra Ferens rece

beu 2.005 'votos. Vencendo a Srta. Vera Kerectz pela vantagem de 2.552

votos. Em seguida foram coroadas é! Rainha e recebendo a faixa de prin
cesa Srta. Teresinha Ferens , Tanto Rainha como Princesa se apresenta.
iam com muita beleza e categoria i-trrebatando calorosas palmas da mul

t.dão presente. Agradecimentos a todos quantos colaboraram para o êxi
.

to da festa.

ARENA E MDB BP�VEMENTE EXTINTOS

O Presidente da Arena, senador José Sarney, admitiu durante

reunião da bancada do :partido na Câmara que a reforma política que o

governo pretende implantar' "poder.r ser feita até em termos radicais,
«om a extinção das atuais legendas". Acrescentou que' em agosto essa re

�orma já estará em fase conclusiva A afirmativa do senador que teve o

scntid9 de re�P?�der � cobrança de definições da A:r:ena diante da. refor ..

mulaçâo partidária Ieita por alguns deputados, praticamente confirma a

(l isposição do governo em extingui. os partidos. (G . P . )

HOJE O GRANUF. BAILE JUNINO

Hoje, com início às 20 horas, terá início o tradicional baile ju
nino, promoção da "APP" da Escola Básica Alinor Vieira Côrte. de Pa

randuva. Um variado e bem elaborado programa consta dos festejos, sur
presas também na nautu da festa. SINHASINHA E SINHOSINHO em

trajes colonial será -') ponto alto da festança, com as suas respectivas e

r espectívos represent=ntes da côrte. O magest oso Salão Paroquial será o

1 alco das !.estividades.

-

PASSAREl,A DA SOCIEDADE

VEREADOR VITOR KACHOROSKI. Transcorre dia' 25 aniver

sarro do Sr. Vitor Kachoroski; na festiva data do prestativo e ilustre

Vereador os mais merecidos cumprimentos ao nosso prezado assinante.
, '.

VENDE-SE
-

Uma linda residência em

Iase de construção, com 228 m2,
em alvenaria, . com terreno de
(-'00 2.J m.

EMERSON AT""MEIDA JAZAR, comemorando niver dia vinte e

seis o jovem estudante Emerson, filho do distinto casal dr. Rubens (Ni
via) A. Jazar. Felicitações pontificando em alta rotação.

SRTA. JAQUELINE T. ALME.IDA, também aniversaria dia 26

a elegante Srta. Jaqueline, filha do casal Sr. Hamilton (Jaci) Almeida

'Para comemorar a efeméride. reunião da jovem-guarda em alto estilo

.

lVETE E. FURTADO, ainda na mesma data aniversariando a,

'rarota Ivete, filha do professor Manoel E. Furtado e exma. senhora, nos-
5Q prezado assinante. Alegria da garotada será o ponto alto da festinha.

DR. DÉCIO B. ALMEIDA próximo dia 27 extreando idade no

va e Dr. Décio Almeida, res. em Curitiba e filho deste colunista. Reu

níão �esti"a em sua residência com amigos para comemorar a data.

Sra. LEO�OR GRUBE.R, estará completando mais um feliz

anívérsár!o dia �8 a Sra. Leonor, virtuosa esposa do nosso assinante

Arístídío Gruber. Muitas serão as provas de respeito e amizade que rece

'J ·erá a bondosa senhora.

SANDRA SONAGLIO, na mesma data completando mais um

aninho a linda garotinha Sandra, filha do jovem casal Gilberto (Suely )
Sonaglio, ele noss:o' caro assinante. Grupinho, sleleto para felicitar a San
dra lá estarão.

�MPRESÁRIO PEDRO G. DE LUCCA. Dia 29 estará feste

jl'mdo extréia de idade nova o industrial sr. Pedro Giacomo de Lucca.

Amigos e pessoas d� suas relações/ estarão prestando as mais justas e me

recidas homenagens ..

SRTA. TERESINHA ZAPP. Na mema data, dia de São Pedro,
iestejando niver a senhorita Tereslnha Zapp, ,estudante da Escola Técni
ca de Contabilidade. A jovem turminha estará aprontando a super- sur ..

p;-6.sa.

Estilo colonial.

Ver e tratar na Rua tr-o

.{�·uai n.? 1253 ou pelo fone
22-0531.

3 x
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Registro Civil
EDilAL

JACIRA EMILIA PAUL CORR�A,
'J'abeliã e Oficial do Registro Civil
do Distrito de PinheirG5, Comarca
dc' Canoinhas, Estado d.e Santa Ca

tarina, faz saber que pretendem
('a�ar:·

UM POR SEMANA

É muito di:ícil chegar a ser virtuoso; mas ainda .é mais difícil
sê-lo sempre. (OpitaC'o).

Pinheiros, 16 de junho de 1979.

SILVETE DARCI PAUL
Escrevénte Juramentada

LINO TOMPORóVSKI e ALAJ
?JE NIEDZIELSKI. Ele, natural de
SI:. rra do Lucinda, deste Município,
nascido em 10 de agosto de 1957.
J.gTicultor, solteiro, domiciliado em

Cerra do Lucinda, filho de Ludovi
co Tomporóvski e Catarina Tom

poróvski. E'la" natural de S,erra das

Mortes, deste Distrito, nascida em

!) de maio de 1960, do lar, solteira,
domiciliada em Sena das M'ortes,
:12ste Distrito filha de Vicente
Niedzielski e Davina SlYmcsyS'gyn
I'Ji.edziels:k;i.Documentos Perdid�s

Se alguém s.ouber de algum im

pedimento, oponha-o na forma da
lei.O Pe. Vigário da Paróquia de

Papanduva-SC, Antonio Cintho, .

':eclar:a prura � devidos fins que
;(flTam perdidos todos os .documen
to.s do. JIPE UTILITARIO _. Co.T

i��: "'., ".." _..'t

Certificado N.tO 1422913801 -

Placa PV-0016 - Chassi: B 1075006.

Os mesmos ficam sem efeit�
:)01' ter sido requerido 2.a Via.

.

'3 x-' ...
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23 de junho de 1979

ora
qualquer pensamento negativo,

. e viver sempre com o coração
repleto de alegria, esperanças e

f,é inabalável.

No interior do homem está
escondido o "Tesouro infinito".
Esse tesouro infinito é o Ho
mem filho de Deus", que cons

titui a sua essência. Porque o

homem é essencialmente "Fi-
1.!1O de Deus"; diz-se que Ele é o

dono do Universo.

O verdadeiro homem não é
este pequeno � frágil "ser car

nal", mas, sim.. o "Filho de

Deus, perfeito, indestrutível,

eterno, ele é espírito, é imortal,
r: a própria "Vida Infinita") é o

Iiiho amacio do Pai Eterno", é
"o ser .iluminado": O importan
te, acima de tudo, é descobrir o

. verdadeiro homem e' reconhe

cer a sua existência. Segundo
a "Lei· Mental", manifesta-se

tudo aquilo cuja existência f-!
reconhecida pela mente. Quan
do reconhecemos dentro de
nos mesmos a existência do
"Ser verdadeiro, perfeito .'C>

imortal, este se manifestará em

toda a sua plenitude e então
nodemos viver uma vida feliz e

verdadeiramente livre" .

/ -

t Agradecimento e Convite-Missa

Esposa e filhos; mãe, irmão e padrasto; Sogra,
cunhados e Sobr-inhos de

agradeeem a sólrdariedada de todos por ocasião de seu passa

mento e convidam para a Missa de 7.° Dia que será celebrada

em favor de sua alma neste sábado dia 23, às 19 horas, na Ma

triz Cristo Rei.

Por este ato de fé e amizade a família agradece.

Gustavo Prübe

t Convite-Missa

Os familiares do saudoso

Mário João Mayer
convidam parentes e amigos para a Missa de 2.° ano de Ia

lecimento, que farão celebrar em sua memória, dia 26 di)

corrente (terça-feira), às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo

Rei.

Canoinhas, junho de 1979.

"IMpa, ., m

HW

t Agradecimento
Os familiares do saudoso

João Firmino da Sil va
(o popular CAPITÃO)

profundamente consternados com o seu falecimento, ocorrtdo dia

13 de junho último, vem por internédio deste externar seu profun
de reconhecimento ao Frei Teobaldo Luz, ao médico Dr. Milton Mo-:

rene Corrêa, ao Prefeito Odilon Pazda, aos parentes, vizinhos e ao

grande círculo de amizades, pela assistência, conforto espiritual �

sofidariedade dispensadas durante sua enfermidade e no difícil mo-

mente de seu passamento,

Canoinhas, Junho de 19'19.

t Agradecimento

Alceu

Canoinhas, junho de 1979.

o Sr. José Maia, agradece a todos que o confortaram,'

quando da mort.e de seu irmão

úcorrida no último dia 15/06/79, em especial aos [lfl'oprietárioil d'a

l�squadl'ias São José Ltda.

Maia
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ven uras e a
Pedro A. Grisa J

por encanto - das linhas impres-

Os venturosos tempos de gina
siario não mais voltarão. Venturo

ses tempos em que vivíamos aven

tnras, entrando pelos matos, abrin

(.!.c picadas no ventre do desconhe

cido ou penetrando, em grutas e es

calando rochedos. Venturosos tem

pos em qUE as canoas subiam os

rios e a aventura era furtar (não
roubar) peras ou tangerinas nos po
� reiros dos ausentes, arriscando le
var mordida de cachorro ou chifra-

, . I.
da de vaca furiosa. Venturosos
1 --mpos.

Tempos mais venturosos, quan
do 'descobrimos que os livros nos

abriam os caminhos para aventu

ras as mais espetaculares, por
mundos desconhecidos e conviven
cio com personagens extraordiná
rios nunca dantes imaginados por
nossa pobre fantasia. Venturosas

leituras, que nos surpreendian:
Iargando um violento murro sobr e
a carteira ou mesa de estudante,
abr indo á boca e os olhos dos vizi
nhos.

sa� .

Ao ler A_VENTURAS EM VILA

J.'\RDIM ri sozinho e ri com 111l2US

��i]hos. Foram momentos de recor

dar e de despertar o interesse pela
venturosa ieitura sadia e pela sadia
aventura.

A Editora BE·IJA-FLOR VIU a

grandeza e a riqueza desse livro.
escrito por um escritor menino, re

latando estórias vividas por seu

r pai, contadas por ele, alümentan
do a fantasia dos filhos.

Aí está um livro que merece

CORBEIO�O N9R�TE 2_3_de__J�·un__h_o_d_�_l_t� � _

Agora tenho em mãos "AVEN
'fURAS EM VILA JARDIM", do

gsroto Alexandre Reis GraemI, es

critor de 12 anos.

Sed problema é cercas ou alambrados 7
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,
�88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FÁBRICA (CIMÉN

TELA) EM MARCíLIO DIAS.

�ABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB MEDIDA, MON
TAMOS ALAMBRADOS COIV[ PALANQUES E TÁBUAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE CERCAS.

ser lido pelos meninos e meninas

do interior porque eles descobrirão

c omo é belo o seu mundo e a vida

que os cerca; e merece ser lido pe-

,

FOTOCOPIASP

o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE
TARY II.

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

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

AVENTURAS EM VILA JAR·
DIM me fez reviver todos aqueles
tempos de ginasiano. .Que sauda
des nasceram das aventuras vivi·
dps e que saudades das aventura�

descobertas nos livros. Os dois
rnundos dos venturosos tempos se

confundem com o desfilar das aven

turas dos meninos de Vila Jardim,
!10 interior de Mato Grosso, que
saltam aos olhos, nascendo - como

- CIM
I

;Of" meninos te meninas das cidades

grandes, pois eles poderão desce
Lr ir um novo mundo que os levará
a viver momentos de emoção e ale

gria, de aventura e suspense, d�
humor te encanto.

--,----------------------------------------------------------�

,Dra. Zoé Walkyria 'Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTisTA -
- elC 005589159/DEP -

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

HORA MARCADA - Pça . Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

UMA ATITUDE

MIGUEL PROCOPIÂK

Os adultos terão nesse lívr�
uma grande oportunidade de revi
ver seus tempos de criança e ju
ventude e meditar sobre O,S rumos

ele nossos dias.

(AVENTURAS EM VILA

JARDIM vccê adquire nas boas li

vrarias ou por re-embolso postal,
j.edidos a Editora Beija Flor, P; HJ

de Dezembro, 447 - 901, 80.000 -

Curitiba-PR. Cr$ 80,00 - Pedidos
s uper iores a 20' exemplares, 300/.1
de desconto).

D'R. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

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

Fone 22-0960

NTELA -
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CORREIO DU' NORTE

»

- CONFIE SEMPRE SEU CARRO AS OFICINAS, DO SEU CONC ESSIONARIO CHEVROLET.
VOCÊ RECEBE SERVIÇOS DE QUALIHADE E GARANTIA tOE PEÇAS ORIGINAIS.

- OS MECANICOS SÃO TREINADOS NA PRÓPRIA FABRICA DA GENERAL MOTORS DO BRASIL.

Leia!
Assine!

Djvulc.�ue!

\

TOME CHEV·ROLET

comércIO de veicuios Itdo.
-""!II"II-------- CONCESSIONÁRIA GENERAL MOTORS DO BRASIL SoA.

RUA MAJOR VIEIRA" 289 - CANOINHAS - S.C.
_

I
, ,

.
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ESPARSAS

Campeonato'__�::d8 la. Di visão:

Amanhã no .Ditão, 'Palmeiras' X rrrês

w .

.

.,

Na preliminar, houve o en
contro dos aspirantes das duas

equipes, com a goleada do Bota

fogo sobre o IMAZA de 5 a 1.

No Estádio Wigando Olsen
em Marcílio Dias, o Santa Cruz

empatou" em um gol com o Três
Barras. Dirigiu a partida, o juiz
Nery .Sardá, auxiliado por
Francisco Lessak e "Gibi" .

.

Renda de apenas Cr$ 1. 900,00.
No jogo dos aspirantes que se

'da às' 14 horas, o Três Barras

ganhou os pontos devido a au-

CANOINHAS (CN)
pois jogos movimentaram o

campeonato de Futebol Ama

dor da La Divisão no último do

mingo. No Estádio Municipal
Benedito Therézio de Carvalho

Junior - "Ditâo", o Botafogo
conseguiu difícil vitória frente

ao IMAZA pelo escore de 1 gol
a zero .. ,A arbitragem foi de Ba

silio Schulka, auxiliado por

João Moreira e Ademar Antonio
.

Brey, com renda de Cr$ 2.950,00

cou encerramento

Hoje, na colina histórica,
uma festa que tornou-se tradi

ção em Canoinhas e região.
Uma fogueira de 38 metros; ca
samento c a i p i r a, fandango,
s1)oV,V pirotécnico, além de mui
tas outras atrações do gênero,
compõem a programação, da
Festa Junina do Colégio Esta
dual Santa Cruz cuidadosamen
te elaborada pelo Diretor 'Elo:(
Bona, Professores e alunos da
quele estabelecimento de ensi-
110.

x x x

Prefeito Therézio de Car

valho, dirigentes do esporte de
Canoinhas e comunidade, estão
enviando através da coluna os

agradecimentos ao comandante
c'o 5.° Batalhão de Engenharia
e Combate de Porto União, pe
lo trabalho primoroso desempe
nhado por aquela unidade na fi
xação dos imensos postes no Es
t·.idio Municipal.

x x x

Amanhã em Três Barras, a

grandiosa Festa em honra a

São João Batista. A programa
ção iniciou na quinta-feira, com
grandes noitadas juninas e con

tinua amanhã com· .Missas às g
e 10 horas, seguidas dos, festejos
tradicionais com grande chur
rascada, serviços de bar e cozi
nha além de muitas atrações
com animação de boa música.

x x x

No último domingo, após
o jogo entre Imaza e Botafogo,
com a presença do Prefeito e

Vice-Prefeito, Gerente da Ce
lese e grande número de popu
lares, foram feitos os primeiros
testes da iluminação do Estádio
"Dítão" Th

'

I ao . erezio muito entu-
siasmado e satisfeito, informou
ao C.N. que a inauguração ofi-

cial será em breve, com a pre
sença de um importante Clube
de Futebol contra a seleção lo ..

cal .

x x x

Para os jovens que nasce

ram em 1961, um aviso impor
tante: o prazo do' alistamento
malítar termina no final deste
Inês. Apresentem-se o mais
breve possível à junta de servi

ço militar sediada no Colégio
Sagrado Coração de Jesus. Não
deixem

.

nara a última hora.

pois isto �carretará sérios abor
recimentos.

x x x

Está em fase final a cons

trução da terceira ponte de'
concreto no Município de

'

r-r.
neópolis. Esta. está sendo cons

truída na estrada de acesso "da
localidade de São Pascoal ao

centro da cidade.

x x x

Esteve em Canoinhas esta

;':emana, o Professor Ronaldo

Gonçalves residente em Porto

Alegre, para uma visita ao seu

pai, Mario Gonçalves, Gerente
. do Planalto Hotel. O Sr. Ro
naldo é também titular da fir

ma. de Representações Canoi
nhas Ltda. e mantém contatos
comerciais em nossa cidade.

x x x

Barras

mandante da Companhia; Capi
tão Ruy Jorge Tramontin; o

Comandante do L°, Pelotão, I."
Tenente, Gildo da Silva; o Co
mandante do 2.° Pelotão, 1.0 Te

nente, Sadi Anastacio Langi; o

Comandante do 3.° Pelotão, 2.°
Tenente, Roberto Silva e o Por
ta Bandeira, Aspirante a Ofi

cíal, Juliano Cesar Givaergue .

A solenidade foi encerrada
com o desfile da tropa em con

tinência ao Comandante que
presidiu o acontecimento.

sência do Santa Cruz.

Os craques da rodada fo

ram, Allage, goleiro do Botafo..

go e Palaoro do Santa Cruz, os

quais foram premiados com

uma camiseta das Loj as. Ana

Maria, CGlTI promoção do pro
grama Parada Esportiva de
.) oalberto Kalempa ,

'

Apenas um jogo 'dará pros
seguimento ao certame neste

domingo. No Dítâo o encontro

do Palmeiras e Três Barras.

E por falar em Planalto

Hotel, o Sr. Mário informou à
coluna; que o estabelecimento
esteve

.

completamente lotado
esta semana e que torna-se ur

gente o acabamento dos outros

:36 apartamentos. De parabéns
está a Direção deste importan
t.e empreendimento, como tarn
bém toda a comunidade que
agora' conta com excelente pon-

.

to de partida para incrementar
o turismo em nossa cidade.

.

______ J
� U I

SoJenidade no 3.0 BPM mar-

.

CANOINHAS (CN) - Sob

a presidência do Major Aducio
Fernando, foi realizada na qua
dra de Esportes do 3.° Batalhãc

de Polícia Militar, solenidade
de "compromisso" de 26 alunos

da PM, além de quatro oficiais
recentemente promovidos.

Os vinte e seis' alunos fre

quentaram o Curso para o Es

tágio de Adaptação Policial Mi

Iitar, que teve início em 22 de

janeíro e encerrado em 8 de
maio' último. Os .oficiais que
prestaram o compromisso ao 1.0

posto foram Os seguintes: 1.0
Tenente Pickler; 2.° Tenente

Bruno; 2Y Tenente Mário e 0

2.° Tenente Valder.

.
Participaram da Composi-

ção da Tropa naquele dia, o Co-

. ESTAGIO

O Curso de Período de

Adaptação dos alunos Soldados
da PM, teve como Diretor, o 2.°
Tenente Bruno Knhis, como Se-

de .curso

Hospital
" .

·dois membros

encerrou
Repr0sentando a turma dos

formandos, Waldemar Colom
bo Filho, agradeceu a presença
das autor+dades à solenidade e

, .

coquetel alusivo, destacando em

nome de todos. a utilidade e a

importância do curso que aca

bavam de concluir.

Ao final, foi procedida a

entrega dos Certificados aos

formandos que por sua vez,

presentearam os integrantes da
mesa com pequenas "morsas"

cretáric, o 2.° Tenente Mário
César de Oliveira; Monitor, 2.0

Sargento Rubens, além dos ius-'
trutores nas seguintes matérias:
Comunicação . e Expressão, 1.0
Tenente Gilda; Matemática, As
pirante a Oficial, Celso; Higie
ne e Socorros de Urgência, 1.0
Tenente Pickler; Relações Pú
blicas e Humanas, Aspirante /a
Oficial, Marcos; Educação Ffsi
c:a Militar; 2.° Tenente Bruno;
Instrução. Geral, 2.° ten. Mário;
Ordem Unida, 2.° Tenente VaI..

der; Armamento e Tiro, Aspi
rante a'Oficial. Juliano; Infor
mações, L° -Tenente Sadi; No

ções de Comunicações, Aspiran
te a Oficial, Ramos;' Técnica
,Foliciál Militar, 2.° Tenente
Roberto e Operações de Defesa
Interna, 2.° Tenente Dagostin ..

·

Santa

Em cerimônia realizada

segunda-feira passada, dia 18,

corpo

Cruz
do

nas' dependências do Hospital
Santa Cruz foram homenagea
dos os Drs. Oswaldo Segundo
de Oliveira

.

e Reneau Cubas,
com a colocação de uma placa
no setor de Raio X, denominan
do-o CENTRO RADIOLOGICO
DR. OSWALDO SEGUNDO D��

OLIVEIRA e de uma placa na

atual enfermaria n.? 09 denomi

nando-se ENFERMARIA DR.

RENEAU CUBAS.

O Presidente do Hospital
'Santa Cruz, Sr. Oswaldo Wru-

I

�) leski, disse que esta era sim-
, I

ples, mas sincera homenagem
:lOS dois Ilustres Médicos, que
11á muitos anos vêm prestando
seus serviços à comunidade ca ..

."

noinhense e principàlmente 'ao'

'1

homenageia
clínico

Hospital Santa Cruz.

Comi muita emoção agrade
(eu a homenagem o Dr. Reneau

Cubas; dizendo de toda à SU�i

dedicação e apreço que tem pe
lo povo' de Canoinhàs.

Falando em seguida O Dr.
Oswaldo Segundo de Oliveira,
relatou um pouco da vida do

Hospital Santa Cruz, dizendo

que. desde os idos de 1936/37 j�
se dedicava com seu. trabalho,.
mesmo no tempo de estudante;
à Entidade e finalizou agrade
cendo a homenagem que lhe
[oi prestada.

Participaram da cerímô-
,

nia membros.�da Diretoria, do

Corpo Clinico e Funcionários
do Hospital.

-

SENAI
Hilton Ritzmann,. Presí-

..

dente da ACIC, também falan
do na ocasião, declarou-se imen
sarnento- satisfeito por ver rea

lizada uma de suas metas como

. dirigente de uma entidade co

mo a Associação, Comercial,
Agradeceu a presença do Dire-
� or. do SENAI e. o esforço dos

aluno.s que muito se empenha- I
ram Juntamente com seu ins
trutor Gilmar José Lenzi e Co-

.

ordenadora Léa dos Santos.

curso
por eles confeccionadas durante
(l curso.

MELHORES MÉDIAS

Dez . alunos destacaram-se
ao conseguir as melhores notas'
sâo eles: José Luiz Lacovicz,
Aroldo Newes, Egon Ernesto

Klosterkoff, Ovande Martins,
José Milton Cordeiro, Marcos

Hatschbak, Miguel Lanke, Pe
dro Ivan Ludka, Silvio Marcos
Schidolski e Fernando Kutelak.
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