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-- 33 anos a serviço da comunidade -

Assinatura 'Anual Cr$ 250,00 - N.o Avulso Cr$ 6,00

CANOINHAS (CN) - Co
meçam dia 1.° de agosto os cur-

,

sos do segundo semestre de
1979 de corte e costura, bordado,

..

tricô, crochê e datilografia ..

Os cursos terão a duração
de quatro meses com uma ear-.

ga horária de 144/horas-aula,.
exceto o de datilografia que te
rá 530/horas--aula, por exigir
maior aprimoramento -.

Conforme declarações do
Presidente do Serviço Social
Industrial, Sr. Gíldasío do Sa
cramento França, o. órgão traba
lha agora em convênio com o

to União com a primeira colo

cação e a de prata foi para Joa

çaba com a segunda colocação .

O evento teve a duração de do
dias e foi encerrado com o tra-

N 'lt' di 7' SES'I'
dicíonal almoço de confraterni-

o u Imo la , o -

Cl b A' 1
'

1· id d d P t zaçao no u e po o.
rea IZOU na Cl a e e or o

!
União o .Torneío Anual de Bo- Ainda na parte esportiva,
Ião Masculino, reunindo 50 par- o SESI realizou no dia 1.0 de

ticipantes das sedes de Caçador, Julho, dia consagrado ao órgão
Joaçaba, . Canoinhas, Mafra e - um torneio de futebol de
Porto União. Os atletas de nos- campo reunindo quatro equipes
sa cidade destacaram-se na oD,MOBRAL e VALMET na=

competições conquistando a me- categorias mirim e infantil. A <:; I

dalha de bronze, que correspon- equipes vencedoras foram as do i
de ao 3.° lugar. A medalha de 1\-10BRAL, conquistando dois I
ouro ficou com a equipe de Por- troféus em- ambas as categorias .

,..,,� ...
) .

Sindicato Rural de Canoinhas.
\ .

procurando dar oportuindade ao

morador rural de participar de
Sf�US cursos de Educação de Ba
.se.

...� r
...

I
do Mate conced� novo . preço ICooperativa de (anoinhas

CANOINHAS (CN) - A I

Federação das Cooperativas de
Mate de Santa Catarina com se

de em Mafra, realizou no últi- I'
mo sábado naquela cidade, reu- I

niâo extraordinária com todos I
seus associados para aprovação
do . balanço, eleição e posse da
nova Diretoria e aumento do
Financiamento da erva mate
da safra de 1979.

Federacão
,

para

Da Coopera tiva de Canoi

nhas, estiveram presentes,o Pre
�jdente Tobias Munhoz de Lima
e os associados, Pedro Tokarski.
Oldemar Mussi, Santo Pontaro-

lo, Dodani Machado e Julio Bu- thur Bussmann foi eleito para ri

dant Jr. cargo de Presidente, Para Vice-

Dentre os assuntos diversos Presidente, foi eleito o Sr. To

tratados na ocasião, os canoi- bias Munhoz de Lima; Secreta

rhenses apresentaram a suges- rio, Antonio Santos _ Rezende R�

tão do aumento do preço pai' bas; Conselheiros: João Odílc n

arroba do valor atual de Cr$ Hau, Erico Huebl e Jo=é Gom=z

135,00 para Cr$ 180,00. 'Mesmo Munhoz; Con�el?o Fi�cal:. Julio
com a oposição doe; associados; �udant !;" Heribcrto Greipel e

da Federação -de Mafra e Cam- Evaldo Unlma,nn; e Suplentes:
po Alegre, ficou aprovado o

Juvenal !Iennlng, Santo Ponta

preço de Cr$ 175,50 por arroba rolo e Hildeberto Bahr.

de 15 quilos com uma tolerância
de 5% de quebra.

Em seguida, foi eleita e em

possada a nova Diretoria da Fe

deração, sendo que O' Sr. Ar,·

Após a reunião, a Federa

ção ofereceu .

uma churrascad.
de confraternização aos seus as

sociados na Sociedade 14 de Ju
lho (Leia em Destaques)

ADMINIST'RACÃO
I

SEXTA-FE.IRA,_DIA 27 À'3 21 HORAS·
NO Glr\JA�IO DE ESPORTEb

'

A Prefeitura Municipal
�tuante no desenvolvimento da

,ejdade, agora executando três
frentes de trabalho. Já em fase
de conclusão, ° trecho da Rua

Joaquim de Paula Vieira - en ..

"

tre .� Rua! Paula Pe-reira e, Ma ..

Flagrante da

inauguração
festiva' do

trecho da Rlllia_

Getúlio Vargas

em lajotas -

. entre as Ruas

Rua Duque de

A

Caxias - s-aída

para POlrto

União - trecho

concluído .de

4.600 m2.

jor Vieira - numa extensão de

�,90 m.2. Esta semana foram ini
ciados os trabalhos de calça
mento da Rua Bernardo Olsen
_ ao lado da FUNPLOC, e na

Rua Getulio Vargas, entre a

Rua Frei Menandro Kamps até

3 de Maio c

Roberto HeU{4�

., com 3.488 m2.

os fundos do Estádio JVIunicipal
Benedito Therézio de Carvalho
Jr.

Outra prova da eficiente

Admínístração de Therézio e

Fábio na Prefeitura Municipal,

é o início esta semana da ' exe

cução do canteiro de obras da

construção da ponte sobre o Rio
Paciência . Segundo informa

ções do Técnico em construção,
Mario Possamaía, está sendo
montado no local das obras um

acampamento permanente, para
abrigar 20 trabalhadores que
construirão a ponte. Os serviços
de ferragem e carpintaria pré
montados, estão sendo executa ..

'

dos no canteiro de obras da ao

va Estação rodoviária.
.. ..........-

I I _'.

Isao
(OLTI� �A.•IN�)
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Editai de C-tacão
)

decom o prazo

(30) dias

A partir do corrente mês I re com o Imposto de Renda, se

de julho entra ern vigor nova.I gundo informa a Delegacia da

I
Rua Aloís Stül::'éi',,528 _ Bairro Alto das P..almeiras

'f.istemática para a declaração e Receita Federal de Joinville,

Fone 22-0714 . cobrança do IMPOSTO SOBRE em nota divulgada à imprensa

:- tt-.
• ._".;. �RODUTOS IND1!STRIALI- Como esclarece essa repar-

ZADOS
. (lPI)� atraves o ,p.aga,- tição fiscal, a nova sistemática

mento direto a .rede bancana, a decorre do Decreto-Lei n.? 1680,
semelhança, pOIS" do que ocor- de 28 de março de 1979, publi-

cado no Diário Oficial da União

de 29 seguinte e subsequentes
Portaria n.

° MF -524 de 06-06-79

e Instrução Normativa n.?

SRF-35 da mesma dataa. am

bas publicadas no D. O . U . de

07-06-79.

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

CANOINHAS JA ',l'EM MECANICO AUTORIZAI10 PELO

INPM PARA CONSERTOS DE BALANÇAS COMERCIAIS.

SE SUA BALANÇA APRESENTAR QUALQUER DEFEITO,

PROCURE IMEDIATAMENTE O SR.

NORBERTO

trh:la

pu a

. I.

o Doutor Orti de Ataíde

Rodrigues, Juiz de Direito da

2.a Vara Cível em exercício na

1.a Vara Cível da Comarca de

Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a quem inte-

1 essar possa que, processando-se
no Cartório do Cível desta Co

marca o inventário dos bens

deixados por FRANCISCO RO

CHA DE ALMEIDA fica o her

deiro JOAQUIM BUENO DE

OLIVEIRA, brasileiro, casado,
operário, residente em lugar in
certo e não sabido, citado por
este edital, com o prazo de trin

ta (30) dias, contados da primei
ra publicação, para dentro de

. cinco (05) dias, dizer sobre a.

descrição de bens e o valor de

les atribuido e para ver seguir
até a decisão final o referido in

ventário. Para os' devidos fins,
mandou expedir o presente edi ..

tal que na forma da lei será afi
xado no lugar de costume e pu
blicado uma vez no Diário Ofi

cial do Estado e duas vezes no

jornal local. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, aos tre
ze dias do mês de junho de mil,
novecentos e setenta e nove.

Eu, Antonia Dirschnabel Scholz;
Escrivão, o subscrevi.

.

DR.. ZENO AMARAL· FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA _.

CQN'SULTÓRIO: Rua 12 de Setembro _. esquina cem ka

vessa 15 de Novembro (prézime à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).
- Fone 22-096{) -

�---- -- --__
--"_,,,-,,-------------r--------__�

Dra. Zoé Walkyria atividade Seleme

Orli de Ataíde Rodrigues
Juíz de Direito/ 2.a Vara em

-exercício na 1.a Vara Cível

• •

Inês seguinte, ao da apuração.

Essa "Declaração" permiti
ra' então a emissão do DARF

, ,

(documento de arrecadação),
pelo Serviço de Procesamento

de Dados - SERPRO, destína
do ao Banco do declarante, on
de ficará como um título em

carteira para .

autornática co-

. brança.
O novo procedimento fís

êal corrige, assim, sérias distor

ções que muito prejudicavam os

interesses' do contribuinte -do

IPI, especialmente quanto à pe
nalidade aplicada por falta' .

de

recolhimento, que era até 150%
c que foi reduzida para apenas

5%.

- CIRURGIA DENTISTA -

- ClC 005589159/DEP _

Clíniea dentária de senhoras e crianças.
.

-' EspeeializR�ão em Odontopediatria -

110M M�GADA - Pça . Lauro Müller, 494 -' Fone 22-0461
·-r�

Além .disso, como enfatiza

a DRF de Joinville, a nova sis

temática oferece condições para
mais acentuadas descentraliza

Ç20 e desburocratização admi
nistrativas.

,

FOTOCOPI AS�'

O Cartório do Registro Civilde Nereida C. Côrte, ins

talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE.

,TARY II.
Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho

de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel

vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas,

-- O PASSAT' oferece muito mais que um simples' carro

pode oferecer!

Pelo novo sistema, acres
centa aquela DRF, o contribuin

te do IPI está obrigado a comu

nicar, mensalmente, o valor do

tributo que tem a pagar no do

·cumento denominado "DECLA

RAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE

FRODUTOS INDUSTRIALI

ZADOS" ("DIPI") e entregá-lo
no estabelecimento bancário de

sua preferência até o dia 10 do

"

'WI...UJU" II I! " • iii " II a l!I I.' ft • " , li •• ri n n SI PI a • I •• " •• a I • R '.' •• n I" • -. I II I • • • • I • ••• • • I.LJ...I.,.I.J
•

-

Volksw gen

- A tranqüilidade mecânica do PASSAT, com seu motor

avançado. Revolucionário!

/E N T E L' A- CI

Passat I r
•

re

Seu problema é cercas' ou alambrados?

SOLICITE OReAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,'
.

J

:88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN-

TELA) ElVI MARCíLIO DIAS .

FABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB lVIEDIDA, MON

TAMOS ALAl\1:BRADOS COM PALANQUES E TABUAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS

DIFERENTES DE CERCAS.
. r

.=�__'�"l"W'!!�"....,"O;;;:;;�ffliTmn'"'iflf\frifii'f'hTjf'!iT!rriJH"t'ri �ií ífki'fí I iii !lI! ii ií & i • w !ilIÍ ..

.

e seu
�

�..
"

t�
"

D s C O S

Revendedor
Autorizado

CANOINHAS Santa Cah.'urlna

,

Ultimas novidades �
.

II

Rua' Paula Pereira, 648

Praça Lauro Müller, 540

•

.

••• • •••Á••• ••••
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Pàlsticos Santa Cruz, S. A.
C.a.C.M.F.' n.? 83.188.771/0001-81 'CANOINHAS (SC)

Assembléia (ieral Ordinária e Extraordinária
EDITAL DE ,CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas desta Sociedade,
,

para se reunirem em assembléia geral ordinária e extraordinária: '

cumulativamente, a se realizarem no dia 23 de agosto de, 1979, às
14 horas em sua sede social sita à rua Expedicionários n.° 304, nes-·

,
ta cidade de Canoínhas (SC), para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

a) 'Sessão Ordinária:
,

1. ()) - TOlII1!ar as contas da Diretoria, examinar, discutir e'

aprovar as Demonstrações Financeiras e de resultados
relativas ao exercício findo em 31 de maio de 1979.

1,°) - Deliberar sobre a destinação do lucro 'líquido do exer
cício e a distribuição de dividendos:

a.�) - Aprovar a correção da expressão monetária do capital
social e deliberar sobre a sua capitalização.

4J f))' -:- Fixar a remuneração da Diretoria.

5.�) - Outros assuntos de interesse social.
,

bY Sessão Extraordinária:
1.�) - Aumento do capital social de Cr$ 8.500.000,00 para

Cr$ 12.000.000,00 mediante incorporação ,
de - reservas

Iivres, correção monetária do capital social e lucros e H

consequente alteração do artigo 6-.° dos estatutos sociais, ,

2.°) ,- Outros .assuntos de interesse social.

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à,disposição dos Senhores Acionistas na' sede

social, ,à rua Expedicionários n.? �04 nesta cidade de Canoinhas
{SCt os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n.? 6.404/76
de, 15)12/76, relativos ao' exercício social findo em 31/05/79.

Canoínhas (SC), 04 de julho de 1979.

-JULJUSZ TARGOWSKI - Diretor Superintendente
1 x

Empresa
Comercial

Industrial e
(,

Fuck S.A.
CGCMF, 83 .18? 219;0001-93

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EX,TRAORDINARIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

,

Convidamos, os senhores acionistas desta. sociedade pa-
ra se reunirem em, Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 'a
se realizar no dia 25 de agosto de 1979, às 10:00 horas, na sede 80,

cial, à Avenida Ivo D'Aquíno da Fonseca, 1013, Bairro Industrial
n.? 1� em Canoinhas, SC., para deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: Assembléia Geral Ordinária _' 1) - Exame, discussão c'

votação do 'Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais

Demonstrações Financeiras relativas ao exercício' encerrado om

81.12.78; 2) �'Destinação do lucro líquido do exercício; 3) -_ Fixa
ção dós honorários da Diretoria. Assembléia Geral Extraordtnária
--' .I) - Aprovação da correção da expressão monetária do capi
tal realizado; 2.), - Aumento do capital social de Cr$ 33.000.000,,00
para Cr$ 47.200.000,00 com a incorporação de reservas livres; 3) .-;-

Alteração dos Estatutos Sociais; 4) '_ Outros assuntos de interesse
�W.

"

Canoinhas (Se), 10 de junho de 1979.
, "_

.

NICETO OSMAR FUCK -, Diretor-Industrial f

2x

n

L
PEDRO A. GRISA

Dum lado a dura realidade do
sertão; de outro a comodidade e a

moleza da rot.neiro burocrocio . Lá
no sertão sorri a esperança que - é

enforcada na prepotência e audaz
covardia de' um capataz. Lá na
f

I.ndo cidade do Planalto está a for-
ça e o poder que poderôo ajudar a

salvar a, esperança que morre sob o

peso do gatilho contratado pelo De

legado; mas as portas do Planalto
são pesadas, o chumbo da rotina e

das priorldodes e, (porque não di
zê-lo?) do' medo de encarar a reali
dade dura e cruel estão fechadas
aos reclamos de quem vem de longe,
do sertão distante.

A justiça está cmorrodo pelas
cordcs da conveniência e da con -

,

vênclo.

Os pobres confnuam sendo
tratados como animais, a escrovotu

ro foi somente' encoberta por leis
I
se

doses e voláteis, impossfveis de che
gar à realidade.

Fez-se uma rev.olução para as

segurar a ordem e o [ustlçc. nas

mãos de' gananc:osos prepotentes
transformou-se em arma e chicote
para .ernudecer o choro dos injustiça
dos e os gritos dos massacrados.

WERNER ZOTZ, com seu rorncn- ,

ce-reportagem SE-MEA-DURA, é um

grito corajoso e valente. Mas' um
grito que não pod,e se perder pelas
encostas dos morros-do sentimen1alis
mo nem pelos vales sonolentos da in
sensibilidade.

,t um romance 'que denuncia,
mas sem ser radical, até onde se po
de' ser não-radical diante' da lnjustl
ça sempre acobertada," e da [ustlço :

sempre, comprada.
SEMEADURA somente passar6 a

ser seara, se for realmente levado rt

sério e encontre Homens pela fren
te.

'

Homens que ocupem cargos com

rr-õo de machos e 'não de moleques
medrosos ou de mclondros enqrovc-
tcdos.

.

SEMEADURA pode ser roteiro de
filrne . Filme onde não fcltorõo as ce

nós de amor e de Amor, onde nôc
faltarão os gritos dos gatilhos nem

as vozes das .crmos nem o 'tiro nu

.

r-;-!osca do coração [usto .
,

SEMEADU,RA é escrito por 01
guém que conheceu a realidade vi
viva e presente, pelo repórter que SG

, tez presente aos fatos, pelo homem
(';Ue. conviveu cada càpítulo da hlstó
rlo feita estória para chegar às nos-

'

sos mãos com a força da realidade
,

'.I'j ! I! II II ,! ! ! li!� n ! li I! li F!f " II li II J; Ti' !l ri f li II a "YlJ'...lULl!JUl..lUIJI.,.!!J!ú_�'" !' IJ 6 !l 1'1 m D "-'!-lI.F.�Il.JUUU!..Jl..IUULll..! II JII • I I " ! II " " I'! II D A

!LlUUL.JlJL�"�.f
•

\
I!I

.
,

'

,

I
�

Rua Major Vieira, 589
, 4:

c o rn

Material

•

Construcão Ltda.
,

,,�

Fone, ,22-0502 • CANOINHAS � se

e com a energia da ficção, realidade brasileira mais nossa.

t literatura, mas llteroturo de' Com livros desse naipe, a Editora irá

quolldcde indiscutível, recheada, pelo garantir uma verdade "quando SJ;l

sabor quente da realidade brosileiro. quer e se sabe, a gente pode. fazer"
A Editora BEIJA-FLOR realmen- (mesmo em se tratando de livros).,

te está despontando com a força da I� Curitiba-Ara,uc6ria-PR/23-6-79

-: �FO RMAS A-: -
Forn acedere de Madeiras S.A.
I CGCMF, 82.728.312/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉiAS GERAIS

ORDINARIA E EXTRAORDINARIA .-

Convidamos os senhores acionistas desta'Sociedade' pa
ra reunirem-se em Assembléias Gerais, Ordinária e Extraordinária.
,n realizar-se na dia 10 de agosto de 197,9, as'14:00 horas, na sed�
social; ,à Av. Ivo D'Aquino da Fonseca, 1013, Bairro Industrial n,?

I, Canoinhas-SC, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM ,DO
DIA: "Assembléia Geral Ordinária" 1.0) - Apreciação, discussão
aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas demonstrações
financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de

'.

de- ,

zembro de 1978; '2.°) - Destinação do saldo à disposição da Assem
bléia; 3.°) - Fixação dos honorários da,Diretoria.'

, "Assembléia
Geral Extraordinária" 1.0) - Deliberação sobre a correção da ,ex·;
pressão monetária do capital social; 2.°) - Aumento do capital so..

.cial de Cr$ 2.810.000,00 para Cr$ 4.590.000,00 com a íncorporação
de reservas livres; 3.°) - Alteração dos Estatutos Sociais; 4.°, -
Outros assuntos de interesse social.

Canoinhas-Sfl, 28 de junho de 19'7fL '
'

NICETO OSMAR FUCK - Diretor-Industrial
2x
------------------------------.---------------------------

Juízo de Direito da Comarca de Canoinhas - ,Santa Calarina

Edital de citação com o prazo
de trinta .(30) dias

o Doutor Orli de Ataíde

Rodrigues, Juiz de Direito da,
Comarca de Canoínhas, Estado
de Santa Catarina, na forma da

,
Lei, etc.

deste município e Comarca, obe
decendo as seguintes confronta

ções: - fazendo parte com 'a

antiga estrada Dna. Francisca;
de Um lado, com Yoshihanu Na

gano; de outro lado com 'um ar

roio sem denominação, e, além
deste, Durival Meyer; de outro
lado com o Rio Lageado e além
deste, Leniro Martins.

'

Tendo

pelo MM. Juíz de Direito sido

designado o próximo dia Tl de
setembro de 1'979, às 14,30 horas,
para a audiência de Justificação
Prévia e para que chegue ao co
nhecimento de todos, mandou
'expedir o presente edital, que'
será afixado no lugar de costu
me e publicado-na forma da lei
Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, Esta.do dê' Santa
Catarina, aos cinco dias 'do, Inês
de julho de mil, novecentos �,

setenta e nove. Eu Zaiden E.:
Seleme, Escrivão, o' subscrevi,' :,

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele.
conhecimento tiverem, que por

, parte de CELESTINO FRAN,
CO e sua mulher SUELI TERE··
SINHA FRANCO, brasileiros,
casados, residentes ,e domicilia
dos à rua Papagaios n.? 81, baír
ro Novo Mundo, na cidade do
Curitiba,' Estado do- Paraná, foi
requerida uma acão de Usuca-

� , j

pião. do seguinte imóvel a se-

s;uir transcrito: - uma área de
terras com 10.,097,70 'm2 (dez
mil, noventa e sete metros e se

tenta decimetros quadrados) fa
zendo parte da área maior com

47.304,20 m2 (quarenta e sete
mil, trezentos e quatro metros fl

vinte decímetros quadrados), si
tuada em São João dos Cava,
lheiros, distrito de Três Barras, 1 � ,

Orl] de Afaine Rodrigues
"

Juíz de Díreíto.

Terrenos '"
.

centrsrs vende - s:e,

VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN

r.,'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA R'UA 12 DE 'SE;' ,��
'\

.'''' ,

TEMBRO COM, GETúLIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 M2CADA UM. '1"'" "

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM"ROMEU< ,,'o ,:'
=====?,===,r.,:::::;r.I=t=:::;.t:'�

.'.

�"""""'--_""'L'T1'1mr�����.::_m",=-,oo!o==-=-===::::.,.. .

... {-:':�'

, "...
. ..,/'
i.... 4'

Fa rm ác i a e D'rogàr,i:à'::::
V I T A L

} :.' ,

•

:t..� t,

PRODUTOS YARDLE'Y OF LONDON ,--- l\1YRURGIA .;r
E OUTRAS PERFUMARIAS

" ·�\:,L'l+

Aberta das 08:00 às 1-900: horas!' r: ,,�:.-Ac
-: "r" � > ·tf.' .

.: i���.�:.J�,.!�.l�..}�'{'?

RUA PAULA PEREIRA, 542 FONE' 22-Ô040 .
"

..
,

""

I
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Prefeitura N1unicipal
DECRETO N.o 33/79

APROVA SUBDIVISÃO DE

UMA AREA DE TERRA

Dr. Benedito 'I'herézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

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

atribuições legais e de confor
mddade com a Lei n,? 830 de
'04/06/68. ,!:' ; (:{�, _

DECRETA:'

Art. 1.0 _ De conformidade
com despacho do Sr . Enge
nheiro da . Prefeitura, exarado
no requerimento protocolado
sob o n.? 1018 de 08/06/79, e

nas respectivas plantas fica
aprovado a subdivisão procedi
da pelo Sr. LUCAS HACK DE
SOUZA, sito à rua: Uruguai es
quina com Roberto' Elke, consti
tu ido do registro municipal n.?
63, carta de aforamento n.? 128,
parte do -ex-loto suburbano n.ó
50 com a área total de 1.600,00
m2, ,assim distribuídos: lote n. o

1 com 596,25 m2 é lote n.? 2 com
1003,75 mã.

Art. 2.° - Este Decreto
entrará em vigor na data' de sua

publicação, revogadas as disno-
sições em contrário.

..

Gabínete do Prefeito Muni
cipal de Canoínhas, 12/07/79.
DR. BENEDITO THERÉZIO
DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

,e publicado no' Departamento
Administrativo na data supra.

DR. FABIO NABOR FUCK
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 34/79
APROVA SUBDIVISÃO DE

, UMA AREA DE TERRA
,

'Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
,eipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuiçõés legais e de, eonfnr
iI.l1lidade com a Lei n.o 830' dt.:'
84/06/68,.

DECRETA:
Art. .L" -_ De conformidade

com o despacho' do Sr. Enge
nheiro da Prefeitura, exarado
no .requerímento protocolado
sob O n.? 781 de 02/05179, e nas

respectivas plantas, fica aprova
tio' a, ,subdi"isão procedida pelo
Sr. JACOB' SCHEUER JU

NIOR, de um terreno urbano
constituído do lote n.? 36 e 37 d�
loteamento de Guilherme Gross
kopf, com a área total de ."

,

�. 800,00 m2, assim distribuídos
lote n.? 36 com 'área de
1.313,54 m2 lote n.? 37 com' .. ,

'4:13,23 m2 e o, lote 11.°' 134 com

1. 073�23 m2.

Art. 2.0 - Este Decreto
entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário. '

,

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, 12/07/79.
DR. BENEDÁTO THERÉZIO

DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
s

.

Este Decreto .foi registrado
e publicado no Departamento
l\�ministrativo na. data supra.

DR. FABIO NABOR FUCK

Dir. Administrlativo'

':.'-co yiçe Pr�feito Municipal

DECRETO N.o 36/79 cumentos pessoais serão devol
vidos no ato da inscrição.

§ 2.0 - Os candidatos ao

presente Concurso deverão ter,
, 1:.(' mínimo, 18 (dezoito) anos de

idade e não superior a 35 (trinta
e cinco), na data da realização
das provas, ressalvando os can

didatos que já sejam funcioná
rios públicos no magistério, não,
havendo limite de idade supe
rior aos 35 anos.

I

Art. 8.0 - Em hipótese al

guma admitir-se-á inscrição
condicional ou por correspon
dência, admitindo-se, no entan

to, por Procuração ,Pública ou

Particular, com firma reconhe
cida.

Art. 9.° _ Aos candidatos

portadores de títulos de especia
hzação pedagógica ou técnica no

magistério, com duração míni
ma de 120 (cento e vinte) horas

ce comprovada freqüência no

curso, ser-lhes-âo acrescidos 10

(dez) pontos no cômputo à rné
dia final de classificação.

Art. 10.° - A forma de es

colha de vagas e os prazos de

inscrição e classificação dos
candidatos ao concurso de que
trata este Decreto, serão esti

pulados por edital com a neces

sária antecedência de 30 (trinta.
dias do início das provas, cons

tando da relação das respecti
vas vagas.

Art. 11.° _ No caso de ha
ver empate, de pontos entre os

candidatos e este persistir na

média final, será desempatado
por mais tempo de serviço pres
tado no magistério, sendo este

persistente, dar-se-á ao mais
idoso.

Art. 12.° - A
.

escolha de
vagas será feita única e exclu
sivamente pelo candidato elas

sifícado, não se permitindo
Procuração ou qualquer tipo de

correspondência. ,

Art. 13.° -, O prazo de va

Iídade do presente concurso se

rá de 1 (um) ano, podendo _ ser

prorrogado por mais 1 (um), ca
SI) permaneça remanescência de
candidatos classificados.

Art. 14.0 - Todo o candi
dato que se julgar prejudicado,
terá o prazo máximo de 48 ho
ras para impetrar recurso le
gal.

Art. 15.0 - O presente de
creto deverá ser homologado
pelo Prefeito Municipal, no pra
zc de 90 (noventa) dias a contar

de Canoinhas
da data do encerramento, das

inscrições.
Art. 16.° - O presente De

ereto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Canoinhas, 17 de julho de
1979.

Benedito Therézio de C. Netto

Prefeito Municipal

DE

O Senhor Prefeito Munici

pal de Canoinhas, no uso das

atribuições que lhe são couferi�
das pela atual Constituição Fe

deral, pertinente à Constituição.
Estadual, n,? 01/10/70, art. 113,
§ 1.0 e 2.° e no que dispõem, os
artigos 68, § 1.° e 2.°, arts. 69 a

73, da Lei 11.° 1.149, de 25/04/
1974 (Estatutos dos Funcionários
Públicos do Município de Ca ..

noinhas-Sfl):

D E C R-E TA:

Art. 1.0 � Ficam abertas, a

partir de 30 de julho do ano em

curso as inscrições ao Concurso
, Público Municipal destinado a

,

prover vagas existentes nos es

, tabelecimentos de Ensino Muni-

cipal de Canoinhas, à classe ini
, cial 'da carreira do Magistério
'Público Municipal.

Art. 2.° _' Após a ins�ri-,
.

ção competente, divulgados edi

tais em época hábil, uma vez'
verificada a existência de vagas,
publicadas na imprensa falada
e escrita, processar-se-á a ad
missão na ordem preferencial de
acordo com o nível cultural ou

técnico especializado no Magis-
_

tério. '

Art. 3. _ Poderão inscre

ver-se somente candidatos por
tadores de títulos de nível 81 T -

P:ERIOR de Pedagogia, PEDA

GóGICO do 2.° grau e GI!'L\
SIANOS ou congêneres, me

diante comprovação cabível pre
vista em lei vigente (Diploma.
Certificado ou fotocÓpia auten

ticada) .

Art. 4.° - O concurso de
, I'

que trata o presente Decreto
deverá ser de títulos e provas,
considerado aprovado o can.li
dato que obtiver nota 5 (cinco:

f'
em Língua Nacional, Maternáti
ca e na média geral nas provas
escritas.

Parágrafo único:' - São
eliminatórias as disciplinas de

Língua Nacional (Português) e

Matemática.

Art. 5.° - As provas serão
somente escritas e constarão :,tas

seguintes disciplinas: Língua
Nacional (Português), Matemá
tica 'e Estudos Sociais (História
oo Brasil, do Estado e da Re ..

,

gião -- Geografia' do Brasil, do
Estado e Região _' Noções de
Ciência e Higiene - Educ. 1\1(\
ral e Cívica _- O.S.P .B.), em
testes do sistema objetivo. :

Art. 6.° _. O Chefe do' Po..

der Executivo Municipal no
meará uma banca composta de,
no mínimo, três professores for-

,

mados e habilitados que, sob a

presidência da Coordenadora de
Ensino Municipal, se efetuem
os exames determinando o loca]
de inscrição e realização das

provas, que não poderá ser fora
da sede do Município.

Art. 7.° - O processo de
verá ser formulado por requeri
mérito dirigido ao Sr. Prefeito

Municipal, através da Coorde
nadoria de Ensino Municipal
que informará, instruindo os se
guintes documentos idôneos:
a) - Certidão de idade;-
L) - Carteira de identidade;
c) '_ Título de eleitor;
d) - Carteira de reservista;
e) - Quitação escolar;
f) _, Atestado de saúde e vaci-

na; ,

g) � Atestado de conduta;
h) -, Diploma ou Certificado; ,

i) - Boletim de tempo de ser-

j )
viço;
Comprovante de especia
lização.
§ 1.0 - Os supra do-,

. Dia ,10 de agosto de 1979,
'�s 8,30 'horas, início das provas
de Estudos Sociais - EMC ,_

OSPB, no mesmo local das an

teriores.
, Duração das provas == 1,30h

para Língua Nacional e Mat€-:
mática. 2,30h. para Estudos So
ciais _ EMC e OSPB.

III - DAS DISCIPLINAS

Língua Naciona} - Mate..

mática - Noções de Ciências e

PORTARIA N,? 32/79, Higiene _. História � Geogra-

�tia
-

produç.ão do Município -
_

O Senhor Prefeito .Munici- EMC e OSPB, nível 6.a a 8.a sé-
pal de Canoinhas, no uso das de e 1.a e -2.a, do 2.0 grau (anti-
atribuições que lhe confere Q go Normal).

",

lei e pertinente no Decreto n.?
IV _ PERíODO PARA

36/79, de I 7 de julho de 1979,
aprova o calendário, programa CORREÇAO E CLASSIFI-

_

e relação de vagas para o con- CAÇA0
curso de ingresso de professores A correção das provas de

do, 1.0 grau (I." a -!.a série) a se Língua Nacional e Matemática,
realizar no ano em curso. nos dias 08 e 09 de agosto de

1979.

As demais, nos ,dias 10 'e 11
do mesmo mês e ano.

No dia 13/08/79, procedida
a classificação dos candidatos
aprovados.

V - ESCOLHA DE
VAGAS
A escolha de vagas será

atendida no dia 14/08/79, das
8,30h às 12 e das 13,30 às 17 ho

,

ras, na sede da Coordenadoria
de Ensino Municipal.

Canoinhas, 17 de julho de
1979.'

-

Benedito Therézio de C. Netto
Prefeito Municipal

I CALENDARIO
INSCRIÇAO
Dia 30 de julho de 1979, às

8 horas, abertura das inscrições
na sede da ,Coordenadoria de
Ensino Municipal, CoI. Sagrado
C. de Jesus.

Dia 02 de agosto às 17 ho
ras, encerramento no mesmo

local. '

II - CALENDARIO DAS
PROVAS
Dia 08 de agosto de 1979,

às 8,30 horas, início das provas
de Língua Nacional e Matemá
tica, no G.E. "João José de
Soúza Cabral".

Prefeitura
A Comissão de Licitação da

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, leva ao conhecimento dos
interessados, que se acha aberta
a Tomada de Preço' - Edital
n.? 031/79,' para "Aquisição' de
até :5.000 (cinco mil) peças de
Meio-Fios, padrão D.N . E.R.)
com prazo de entrega até 10
(dez) horas do dia' 26 (vinte e

seis) de julho do corrente ano

de Canoinhas
(26.07; 79), no Gabíente do Vice
Prefeito. Cópia do referido
Edital e maiores esclarecimen
tos serão obtidos junto a referi..
da 'Comissão.

Canoínhas, 12 de julho de
1979.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

Leia! Assin-e! Divulgue}.

orte

Registro Civi� - E O I T A,I S
'\''Ta?or, �a�cido em Serra do Lucind», Munícípío de,

.Major Vieira, em 1.0 de maio de 1942, filho 'de Fran ..

CISCO Caetano de �buza e Izabel Teles Fragoso: Ela,
elo lar, .rias�ida em Ribeirão Raso, deste Município em
12 de janeiro de 1939, filha de Francisco Ribeiro e

Maria Ribeiro. '.

E, para que chegue ao conhecimento de a Qs,
mandei publicar o presente Edital. APresentaram· os
documentos exigidos pelo Código Civil, art. 180. Se
alguém tiver conhecimento de algum impedimento
legal, oponha-o na forma da l.ei.

Canoinhas, 18 de julho e 19'79.

NEREIDA C. CôRTE
Ofidal do Rei. Civil - CPF 222. 315 .1't�-t4

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro oi
vil de Bela Vista do Toldo - Canoínhas - santa
Catarina, ,faz saber que pretendem casar-se:

ROMEU KúCHLER com ANA DE JESUS
I SCHIESSL, brasileiros, solteiros, naturais deste Esta

do, ele lavrador, nascido em Rio Bonito aos 12 de
março de 1959 filho de: Alfredo Kúchler é Antónia
Iarrocheski Kúchler, ela doméstica nascida em Im
buia, aos 24 de dezembro dee 1958,' filha de Carlos
Schitessl e Izabel Wiginheski Schiessl. _

Se alguém tiver conhecimento de aIglÍln impe·
dinlento legal, oponha·o na forma da lei.

'

,

Bela Vista do ToldO', 17 de julho de 19'10.
LEOPOLDO PEREIRA • efiQal "

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

MILTON MOACIR SIMM e ENI DE JESUS
ambos solteiros, domiciliados e residentes em J.VIarc(: '

lio, D!as, deste Município, Ele, operário, nascido em
Canoínhas, a?s 4 de j�nho de 1960, filho de Maurity
Dallemore SlmIP. '2 Dora Reinholdt Simm. Ela do
lar, nascida em Ponte Alta do Sul, deste Estado em
18 de junho de 1962, filha de Valdevino de Je�us e

lVIarcilia Padilha de Jesus.

ANTONIO ALVES MARTINS ê MAR-LI DE
LIMA, ambos solteiros, domiciliados e residentes nes-

,

ta cidade, Ele, operário, nascido em Serra do Lucin
do, deste Município, em 20 de abril de 1959, filho de
João Alves Martins e Ondina Alves Martins. Ela, do
lar, nascida em Canoinhas, aos 10 de junho de 1960,
filha rue Avelino de Lima e Paulina Dimikovski de
Lima.

.

JORGE DE FRANÇA CARLIN e MAR:IA APA
RECIDA VARELLE ROSA, ambos solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade, Ele, operário, nasci- '

do em Barra Mansa,' deste Municfpá», em 8 de abril
de 1958, filho de Agenor de .França Carlin e .Jozefina
de França Carlin . Ela, do lar, nascida, em 'I'imbó '

Grande, Município de Santa Cecilia, deste E'stado, em
1'; de outubro de 19,62 filha de Napoleão Rosa e Edite
Varel1e R.osa.

'

JOSÉ CAETANO DE SOUZA e DURCILINA
RIBEIRO, ambos solt.eirios, domiciliados e residentes
em Campina dos Ribeiros.. deste Municipio, Ele, la-

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 21 'de julho de 1979

- HOMENAGEM AOS

Lúcio'
Colombo

operativas e conseqüentemente
na' Federação. Na foto 1, o Sr.

-,

���??777Zm"F3tt"""==__"""""""_""''''''''''''''_''''''='''='''''''''''''''''''_'''''"''''''''"'''''''''"'''''''''_
I

.

A Federação das Cooperati
-

vas de Produtores de Mate ele

Santa Catarina na sua reunião
.

.

de sábado último em Mafra. ho-

Dr. Sergio Thomaz Lange'r
É canoinhense, filho de

Walfrido e Maria 'de' Lourdes

Langer , Iniciou seus estudos no

Colégio Sagrado Coração de Je·
�iUS e Ginásio Santa Cruz. Cur
f!OU o científico no Colégio San
ta Maria em Curitiba, tendo 10-·

grado êxito em dois vestibula
res; Odontologia e Direito, OD-'
tando pelo primeiro, 'Sérgio fez
este c�lrso com grande brilhan
tismo. E, na delta de ontem, 20
de julho de 1979, recebeu no

A dite ] R '{
. .

U'.u. 1 orio ua certoria da. ni-

versidade Federal do Paraná às
20 horas, o Grau de Cirurgião
Dentista, Da coluna; seguem os

cumprimentos ao companheiro
Sérgio e os parabéns aos seus

pais.

Inscri'ções das. debutantes terminal dia 31
Recebi da Diretoria do Clube Canoinhense, eomuní

eado informando às menínas-mocas Que farão seu "debut"
em 7 de setembro, que as inscrições terminam impreteri
velmente dIa 31. de, julho. Já inscritas na Secretaria do
Clube, as jovens Claríssa Stulzer, Viviane Maria Jensura,
Izabel Cristina Budant, Regiane Correa MaChuca, Lueiane
Dalla Barba Cador, Carin RflIgina Jantseh, Cecilia Ines Bo
Uval' e Jeoneci Therezinha Dambroskí,

/

Enlace

Olsen

MAIS ANTIGOS'

menageou sete associados mais Pedro Tokarski recebendo a

antigos em suas respectivas Co- . medalha de ouro de "Honra ao

IVIérito" 'pelos seus 38 anos' de

associado. Na foto 2, o sr. To-

bias Munhoz de Lima receben

do a medalha, pelos 36 anos de

membro atuante na Cooperati
va. Na foto 3, o sr. Júlio Bu-

dant, que completou 34 anos co ..

mo participante das atividades
da Cooperativa de Canóínhas.

Jovem Engenheiro
Será hoje na Capital

do Estado, a solenidade de

Colação de Grau do jovem
canoínhense, B e n e d i t o
Therézio de Carvalho, que
recebe ó Diploma .de Enge
nheíro Civil pelo Centro
Tecnológico da Universi
dade Federal de Santa Ca
larina. Ele, é filho do

prezado casal, Prefeito Be
nedito Therézio (Lia) de
Carvalho Netto. Do pro
grama constam Missa de
Ação de Graças às 10 ho

.ras na' Igreja da' Santissi
IHa Trindade; Solenidade
de Colação de'Grau no Gi
násio Charles Moritz RS
:�O horas e Baile de Form.a
tura na Lagoa Iate Clube
às 23 horas. Do colunista,

.

. os parabéns "ao "Bene" e

congratulações aos seus fe
lizes pais.

-

.

. Recepçâo das mais alinhadas, 'foi a do casamento de Suely Terezínha
Linzmeier e Carlos Gustavo Olsen, no Clube Canoinhense no último sába
do. Presença -de damas e cavalheiros elegantes do 'mundo oficial e social
das cidades de Curitiba, Papanduva, Itaiópolis, Monte Castelo, Major Viei
ra e Canoinhas , Primeiro, tom a Matriz Cristo Rei decorada maravilho
samente, depois o jantar e a bela música dos "Irmãos Linzmeier". numa
das noitadas mais concorridas que aconteceu nos salões do Magestoso.

Dentre os muitos convidados, destaco a presença dos que foram os

padrinhos do casal, João Engelberto Linzmeier e Cirene Linzmeier Ha-
,

"
.

milton Humenhuk (Olívia). Egon Thiem (Romilda), Pedro Penteado do
Prado (Jucéial, Joaqu.im Severino de Almeida e Arílda Schadeck, Adilson
Luiz Pedro (Ana), Décio Wiese (Clio Maura), Antonio Carlos Olsen Laaz-

.

zari (Lilian), José Alinor Olsen (Margarethe) ,. Ivo LuizQlsen e Léa Olsen,
Irineu José Peters (Regina), Guido Jandyr da Silveira (Verenice), Ricardo
Uhlman e Denise Hening. .

DRA. HElOlS S. BERTO (I I

0&'!lSultório: Rua Major Vieira, 505 - LO andar

(ao lado do, Edifício Mussi)

Fone 22-0'439
L/O

� �__-=_�=� �__-= ._k� =--=�'� • � �----�

CIRURGIA·DENTD;STA
cao 1091

. Basilio Humenhuk éom. de Veicules ltda.
Departamento de Serviços

Temos balanceador de rodas eletrônico, exclu
sivo na' cidade, garantindo a máxima perfeição

de seu carro, seja qual for a marca.
'

. Estamos à sua inteira disposição. �igue para
22-0024 e fale com VALCYR .

- Rua Vídal Ram05,' 203[

Organizações R ecord '

de Luiz Milton Suchek
Rua Felipe Schtnddt, 392 - Fone: 22-0511

Seguros em todos os ramos - Fotocópias' - A:g�o
Escola - Despachante Oficial de Detran - Eltl�"
camentos - Transferência de Veículos __ e()nfee�
de

. Placas e Plaquetas - Carteira de IdentidÜe
Carteira de Motorista - Taxas Estaduais - Preen-

chimentos de Notas Promissórias e Contra"'s.
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luns
•

anoln as

o ct, 'LOTHA:RIO E-A DM. atualização de seu trabalho,'em
congressos e simpósios, debater»..
do, tanto as formas de comércio,
como de escrituração cartorária,
'-no que couber; sendo por este
fato elevados a categoria de
muito bem informados em seus

respectivos oficios. BELO BO·,
RIZONTE, terá as suas presen
ças desde 26 a 31 de agosto vin
douro, quando o VI Encontro
dos Oficiais de Registro Imobí-

liárío lá se desenvolverá, sob a

Presidência do V ice-Governa
dor do Estado, João Marques de
Vasconcellos. Acontecerá, taro

-bém, naquela oportunidade,
uma ou duas reuniões Ieonísti
cas, quando LOTHARIO � EU
LALIA representarão o nosso

clube, na terra das Esmeraldas.
Desejamos ao casal, um feliz
aniversário e que o passeio de

agosto lhes traga, novos, conhe-

,- .

EULALl��_�M FOCO

Amanhá, dia 22 de julho,
será o mais belo dia do ano pa
ra o casal CL. LOTHARIO
(DM. EULALIA) KOHLBECK,
que neste dia, irão comemorar

mais um aniversário matrimo
nial . ,O CL. 'desenvolve suas

atividades comerciais, enquan
to que a DM. tem como carne,
ser Oficial do Registro Imobi
Iíário da Comarca. Juntos, in

'gressar'am no Lions Olube de

Canoinhas, com um único obje ..

tivo, que não é senão ter a satis
fação de primar em Servir o

próximo, dentro dos príncípios
leonísticos, e bem assim ter na

comunidade, um lugar onde

possa desenvolver seus princí
pios humanos de amor, com

preensão e lealdade. Buscam a

���__' � -n _

Prefeitura M un, de Três Barras
EDITAL N.o 03/79

r..flodalidade: Tomada de Preços
Entidade Promotora: Prefeitura Municipal de Três Barras
Comissão de Licitação: Designada por Portaria do Executivo.

Objeto. ,da Licitação: Construção de prédio escolar
Local da Obra: Bairro São Cristóvão - Três Barras

Endereço da obra: Confluência trecho nova e antiga da SC-Q9 -

antiga "Dona Francisca"
Nome da obra: Escolas Reunidas São Cristóvão
Área à cónstruir: 253,23 r02 - área útil: 235,26 mZ.

Tip� de coustruçãe: em alvenaria - cobertura: cimento amianto
ondulado - paredes externas revestidas de

tijolo "à vista".
Da Inscrição: Tesouraria da Prefeitura Municipal

Taxa de expediente: Cr$ 20,00
Taxa de inscrição: Cr$ 500,00 - Total Cr$ 520,00

Horário: 2.a à 6.a feira: das 08,30 às 11,30 e das 13,30 às 16,30 horas.
Prazo: De.07 à 27 ,de julho de 1979

.

Da entrega das Propostas:
Prazo=dé '07' à. 27 de julho de 1979
Horário: conforme o 'da inscrição. ,

Local: Tesouraria da Prefeitura Municipal mediante e paa&me.:n1;'o
de: Taxa de expediente: Cr$ 20,00

.
Valor da Caução: Cr$ 10.000,00

J.ntQr:rnações e Detalhes: SeQretarfa da. Prflt�tur_.

iiI I
, 'l
,I

cimentos profissionais, asslrn
como novos conhecimentos leo
nístícos e outro tanto de amiza
de e companheirismo.

. "

Canoinhas, 17 de julho de 1979.

�ENEDITO THERÉZIO DE C. NE'lTO � Pi'e!ei1;t llU1iie-.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINBA$",
Coordenadoria de Ensino Municipal

Canoínhas, 17 de julho de 1979,

BENEDITO THER:tZIO DE O. NETTO· ....... :F:e..rt.�_í

ESTADO DE SANTA'CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOlNllA:8
Coordenadoria de Ensino Municipal

crORTARIA N.O !3/1S

O Senhor Prefeito Municipal de Canoinba.s, no dIhI,.
ções que lhe confere a lei 'Vigente e no que estall.l , »e......
10 N:o 36/79, de 17 de julho de 1979" resolve,!

NOMEAR

JENNY MARIA RIBEIRO ISPHAIR, Coardenadora 'd� ':E�j
Municipal e as professoras LAILA ISPHAIR BOSSI (Língua .Nacional),
RILDEGARD THIEM (Matemática), IRES MARIA PFAU (Estudos S0-
ciais - História - Geografia - Noções de Ciências e Higiene), ARLET.I
VOIG'I' (Educação Moral e Cívica e OSPB), para, simultaneamente, ·l9Ob
a presidência da primeira, constituírem a banca examinadora do Concur
S J ç.ê! Ingresso para Professores Municipais do 1.0 grau, a ter- lugar n,�'
("lias 0'8 e 10 de agosto de 1979, às 8,30 horas, no q..E. "João )o_sé de S"
Cabral", 'nesta cidade, sem detrimento de vencimentos de ,3eUtJ car�� ,�
ônus para o Município.

A classificação final dos candidatos, aprovados ao CQnCUJiê W'
Ingresso de professores do 1.0 grau Municipal, procederá o seguinte eri14..
rio, sempre observando a prioridade do grau de .nível cultural, :e�iali·
zação e habilitação:

Média aritmética, da média �ral das proves, + (mal.' • m.
dila final do diploma (Certificado), + (mais) um (1) ponto pOl' mêl 4..
efetivo exercício" no magistério público Municipal, sendo que l�r 0\1 m�
dias, considerado um mês, dividido por 3 (três), acrescida de 10 «(lU}
pontos por curso de.especialização ou de caráter -a�traii'f(i), !ft ma..

�jstério de 1.0 grau, com duração míníma de 120 horal.
.

FóRMULA:
MG + MD + TS

c c. ' .,_3 -+, � .. ,.'

I�EGENDA: - MG :::: Média geral das pro'yg"
MD = Média do diploma (Qll C���_.
TS = cTempo -de serviço.
CE = Cursos de especialiZll'�,.
MC = Média clasaíficatória.

Número
de

Ordem

EDITAL
Processo de Claesificacão Fin.1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINJIA;$'
Coordenadoria de Ensino Municipal

EDITAL
Concurso de Ingresso de Professores
Ensino Básico do 1,0 Grau-Municipal

f""- '

.,'

O ANIVERSARIO DA

DM. JANDIRA NAGANO
- ,

Foi no dia 18 que, ocorreu o

aníversário da DM. JANDIRA,
quando todos os elementos do
clube de Lions foram conv-ida
dos para um churrasco, na resi
dência do CL. LINCOL, lá no

quilômetro vinte do asfalto.
Foi uma recepção muito bonita,
como soem acontecer quando o

CL. 'e DM. assim o fazem, '_111

suas festividades. 'As nossas

cueridas DD.MM. tiveram mo-
� ,

mentos de muita alegria, sabo-
reando o chá que a aniversa
riante lhes ofereceu, e os CC.LL.
�e .mantíveram ao redor da bra
sa; sempre com um churrasco
muito bem temperado a se ban
quetearem. Mais uma vez, o

Lions Clube de Canoinhas, cum
primenta a aniversariante, de
sejando-lhe um "montão" de fe
licidades" junto à sua família.

Oraçãu ao Divino Espirito Santo
Espírito Santo, Tu que me es

clareces em tudo, que ilumina to
dos os meus caminhos para que eu

atinja meu ideal, Tu que me dás e

Dom Divino de perdoar e esquecer
o mau que me fazem; que em todos
oe instantes de minha vida estás
comigo, quero neste curto diálogo
agradecer-Te por tudo e confirmar
uma vez mais que não quero sepa
rar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão
material. não será o mínima da
vontade que sinto, de um dia estar
contigo e todos os meus irmãos, na
glória perpétua.

Agradeço-Te uma vez mai�."
..

'

A pessoa deverá fazer esta .'a
ção três dias seguidos sem fat� o

pedido. Dentro de três dias sua
alcançada a graça, por mais dí:fi1l.ii1
que �ja,
Publicado por ter alcançado um:a

g�ça. L.S.T. e l.F'.

Para conhecimento dos .ínteressados, expomos .b�o, ., rol i�8
vagas existentes €m estabelecimentos de ensino básíeo do 1.n atrau (1." â
'4.6 série) Municipal do Município de Canoinhas, para efeito de prQvhne1l....
to das mesmas, que se realizará segundo a$ normas prescritatJ tu� Decrete'
n.? 36/79,- de 17 de julho de 1979.

UNlDAD'ES VACANTES

UNIDAl>BI
(nonlt�)

Nffm.r.
-CMl.. Nlirure IiItl

01

02
03
04
0'5
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07
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14
15
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17
18

19
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21

22

23
24

25
2t5
�'7

08.0i8.501
08.08.5OJ
08.08.504
08.OS.5OS
08.08.501
08.08.501.
08.0.8.510
OS.08.512
08.08.111
08.08.51i
08.08.513
03.00,51G
08. 'O:} . 520
08.00.521
08.00.512
M.O�.5ft
oo,ot.i-!'
�.Oft.5:l1
08.M.5l-1
'(}S • 08 . 523
0I8.(}�.530
OtL 08. iSl

-I'

M.Oa.i�
_
0I.0!.5U
oa�03,,53'.
'oo.03.IH·,
.�\., .._'

E.I.M. - Alto da Tijucal!l
E.I.M. - Arroios .. .. .. .. ..

E.I.M. - Campina do Ribeiro
G .E.M. �- "Castelo Branco" .. COHAB
E.I.M. - Capão do Erval .. ..

EJ.M. � Cerrito .. .. .. .. .. .. ,.

E.I.M.• Coxilhão da Pacíêncíà
E.I.M. - Entre Rio•........
E.I.M. - Cachoeira .. ..

E.I.M. _ Laranieirás .. .. ..

E.I.M. - 'I'omasi .. ., .. .. .,

•

E.I.M, - Pinhalzinho .. .. ..

E.I.M. '_ Ponte do Tamanduá
E.I.M. - Rio da Ilha .. ..

E.I.M. - Rio do Tigre .. .,

E.I.M. � Rio Pretinho . ..

E.I.M. - Salão d'A. V_dê .

E.I.M. .. São Roque "
.. ..

EJ.M. - Barra Mansa . ..

E.I.M. _ 'I'aquarizal .. .. .. ..

E.I.M. - Partura de Baisio
E.I.M. - Paiol Novo .

E.I.M. - Rio da Veada .. .. ."

E.I.M. - Lageado I" ., •• •• ••

E.I.M. - Fazenda - PCd-",,,.. ..

E.I.M. - Jardim Esperança .. ..

.E.�.l4. - Tir.a-J'{),i'� '. .. .. ..

'
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. Este mesmo aspecto tam

bém pode ser observado em re

.ccnte trabalho realizado nos

Estâdos Unidos, onde cerca de
20 . "milhões' de americanos são

Hpertensos e â maioria. são ne-

.

Ainda de, acordo com, a 'Pes� . grôs, o .que traz grandes proble
qUI�a" 'que .'-�oi'-/rea�h��,d�· TI.().$" di�� .mas sociais para o governo.
v�rsos serviços de �Qntrole

-

da., ' ,
.

>'
•

'

.'4 '

hipertensão .arteríal .nos postos .'" .

O. Brasil po�u; ll!ais, ou

de "assistência' médica e em hos-. ));xenos un.s.12 milhões de híper
pit�is do INÀMpS, -de um' gru- 'tensos"; mas estes números nâ.o

. -po' de 974' casos estudados, ,276' são reeentes.: Segu�do os médí
* Docror T;uta� E;l Fraulein Goro extrecndo a argolinha' 'pa�ie:t:ites ',(28l53%�,' apresenta-r .cos, a esta ," estatístíca pode:n°s
na môo direita. Aos noivos, as fellcttcções da coluná. vam, h_íperten�ã9 a:.rterfaT':" leY�r �cre:centflr, pelo menos maIS 6

c..om. 9.°' a +99:mm/.,hg no,', �arig;qe �.. '0milho,es. de doentes, sendo que
*. Fazendo muito sucesso na' Mat-Cap, temos o ·pr.azer·

.'
, . ,

..

m s"'be que sf{o hi
. . '.' Com hipertensão arterial media'

.

a maIOrIa ne
.

ca C! ,-
, d!;} apresentar Bob Dylan; ,para os Intimos Zec,a. '" f6r�rn' ànaÍisados' 455 paciente�'" 'pertensos'. ,

.

*' Quem lembra do Mikus antigame�te com sua Monark::� (46,66%) ',àp�eseniarid6, 'de" ll0 a De '400 casos estudados em

Us Top? Quem não o viu ainda com' seu Chevette: .·120·'mm/l}g: e C9Pl' hiperte·nsão, oUtubro de 1972 nos postos de
Jeans? I .

1· arterial-"ftrave, 120, mm/hg em ��c;i�tência médica Venezuela e
. .

,diante, :243,cas'Os',o, .que 'repre�' I\1"auá, 76% apresentaratrnl algum'-li' IJToda a grande caminhada começo com umprImei� senta:25,01 pOT'-ce:nto, "'. " :ti{>o "de'hipertens�o arterial. No �

,re;> passo ...
N

' .

Hospital Universitário da UFRJ,
'Tchov�

.

ABANDONO:' �",
.'"

'(le:1 niH ·928 pacientes consulta-

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

�", 'dos ,durante.,se� -meses, 217
.'

Durante o tratamento'" iom ,�ratn,' 'hipertel1s0!, �endo. que

c,
..

h
.

,

o�: '974 :pacientes, . o� índice de ·�5:7% .. 90S' casos apresentavam
..
ano ln as- - àhanâórto foi de' 3':6% "'���, 25 -:hipertens'âo 'aguda e 14,3% hi�

pacientes não mais retornando pertens'5.o arterial secundãrla.
.' ,. Quatorze a ,15% 'do� b.iperlen�oI

;p§lra ,o cons1Jlt6rio ,médico., N.�s:- apresentavam ácido úriéo' ele..

,te grupo, a percentagem de 6bi.; vado, o (1ue complicava mate
, 'to fóí de 0,2%� com dois mortos. alinda a doença,

'

,·'Municipal de
.

..
.

'.

. � �. -

.(. '. .

.

'EDIT AL

"'
....

;-: ;
•

·'-l ", .�� :' ",' �
_,

.� 11_ Esta é minha prece Çi ti, meu senhor Com rcízes
,: êrn:;,rnEJu' coreçõo dá.:óié -forços' parei sofrer minhós

""alegrias e' tlristezas . .-;'
.. , .

.

'. �, ..... "

Dó-me forças para tornar frutífero meu amor em
.

teu serviço
. ,-.p-6�;�� ::forçq'. pd�� elevar minha mente ocimo das

�",-pe.q�uenezàs da vldo di6ria.
.

o.

;,:/ E': d8�me força 'poro sustento-los a tua 'Vontade com

:{f'i,;�todd'(:únor:
'.

'
.

':'�:j�::,J��'�' " .�. �."\,' ,',-

';�tN,éó ,.!'n.É9 ;de)x� rogar. poro: por-me a salvo dos peri-
.. ,99,�l rf.íQ1:,;par?- e�ç,alr6-los sem temor .

-.
o

Nõo me deixes implorar, para que se aliviem mi-'

. nhos penas, mas pcira que meu coração. possa
vencê-Ias.'

"

.:.;'" '�";:; :'�.
'

"

.:� • 'i; -;
J

. , ,!_ '.
.

Não me deixe aliados no meu campo de batalha,
. ,,,.oos'_'qble'-PGSsCl.,euo-ofi'ar-me -em 'minhas' próprios for

ças.
.... "'1

Não me deixe que em .cncioso temor deseje solver
me, mas que obtenha 'paciêilCia .pcro ganhar' meu

.. .
"

. reino.

Concede-me a graça ::�e que eU; não seja covarde,
·que não só sinta tua ojudo em minhas .virórios, mas

que tornbérn possa ochor a doce _pressão de Tua

mão em/fneu ft.acassb .,,-;- ./l��; ':" . o,' �. ,
"

\

�\i;�"p&'ftL'fl,�ú§, ..,�';':flOlt.�··nada"m�lhor: qú� um luqor paro,
,�bç®:Ífçli· ,9�':�ciinl'gó.s;r ,e,: a:proveitar .'os lcnces de rncls

,

:üirlà' 'boate.
_

.';� \ t. f'•. -. '� "
r

",<
'.� ,�. ..". .;_ 'J.'..., - ",,'

.
. '. "

_.
.

.'

•

.:,.
.

·;��;J'pdrc(��g"ú�ni�r.' n;'o'ii 'e�tá's n9Ües' fd�s,,'nada. melhor'
').;QQi€1Ue fódo ,Tnun'oc "reuniQo, 'E por isto, muitos mar�.

:., c_qÍ'���'�r.��eh>�":��9,'(t5?-fe!ra, p. p., 11,0 Democr�t9 pa'·
"ler um' �;fdsfós6"'ba�te,.'PQPo. " .,'

.�" ,'" ",.\ • d.·· '_',' " • �

,:11 Entre Idas e v.oltas Beto e Marla',caminb.om novamen�

:1, l\Jntos pelo Mê�mó estrado,' E issO ��SÍTlo. .

1,

_

De conformidade com o Artigo n.O 276 do.'
C6digo Tributário :ryru:r:Jçip�ll .p Departamento
.de Viação e Obras Públicas,

_

nie,çliante o' presen
te o EditaI os elementos referentes' à' -Taxá' 'de

.
Melhoria, sobre o calçamento.'a Lajota, da. Rua
n�y Barbosa, entre as,'Ruas Roberto Elke, e Ge
túlio Vargas.

.'
.

a) ORç.AMEN'F(j� 'DO CUSTO DÃ OBRA POR
METRO QUADRADO

a) Prep�'rÓ" da :b:�se ..

' .: '.'. Cr.$ 22;80'
bL.Af.!�rt9 49:le.:Ho· i _. ;. :..

,
,., " , Cr$' 24,00. '

,

d, Calçam'e.ntú .a Lajota. :;.,;,' ... '.' Cr$ _ �,90;OO.
tt}:':Mãtf'de 0hr�··'I:!.. :.': .. '

.. ';:. .. Cr'$ 31;20
,t}:-?:·�.. ::�-<.:�� A�.� ::...:;.·.. �;.;.. '�)i�.�·'-:::'.� ;:' ..,'

, .. ,._ .. , ..
.... ."

Total .. .. .. . j .. ,. •• •• ••

.

Cr$, 168;00

h) CUSTO DA OBRA '. " t -:'.;:, <"\o' .... "'- ".

.
ár:,��ep:aro·'aé"'B·á.se �. Cr$ 5,814,00
b) ,Acerto'ido'vleitcf''',::' �<'- .. ., .. Cr$< 6.120,00'
of,\C�içEtrr�e�t&'�" Lajota, ". '. , \ ,Cr$ 22.950,00
dJ Mão' ,Je' Obr'Ç)" .'.,,' '.

.

ç'�'$ ..... 7' 956 00
.

. . ,.t;L., . (.1,.0' '.':',' ••
o

'.,. •• ". ... '. ,

{:,Tota\,:-:_� " . f',��:: ��' . ,'. . Çr$, 42 . 840 OQ .

fitArea :T9ta1 dé(O�ra 318,75 metros quadrados,
:""8 ser fi1,1ancja�fl' pela 'Prefeitura Municipal de .

':.'Canoi:hllas, 63/15 metros, quadrados, corres·

,:,,:,'pondêbie a 115:'da opra, em moeda representa'
, :'

; Cr� 1�},�}10,00;
.

a _�et _
�inanciac1a pelos contr�

bU1l1t:�S, 255,00 m:�trd� quadrados, correspon··
,'dente :;� ,4;5,' "em moeda representa Cr$
,,,�f) OAlA.:no·
o',

' � to tl�'�,}� .#

De acordo com, pesquisa I Segundo, os' médicos que.
divulgada na, Semana de Car- apresentaram a 'pesquisa na Se

.díologia do Hospital de' Laran- mana de Cardiologia, a híper
jeiràs, 'do INAMPS, reahzada.- tensão arterial se manifesta cer

recentemente, no Brasil .� hiper-: ca de três vezes mais na raça
tensão arterial ataca mais a po-. 'negra do que na branca. Est�

pulação da faixa de 41 a 50 anos dado sobre a doença, eles n5.e
* Não aguentando 'às saudades da .clty, dos amigos, e com 50% de casos. O menor ín- sabem explicar o porque.

·

de alguém muito especial, voltam à terrinhc- Juce-
.

dice da doel'lça, com 3% aconte
res, Silmara, Soraia, Junior, Marc,us, entre. muitos- ce nas pessoas entre 21 a 30 anos
outros, que levam e deixam. saudades.

.

.

C, ao contrário <;lo que se ,pensa, .

,

a população de 61. a.70 anos-par-* Para muitos, as férias tem sido muito .bem _aproveita- tícípa com apenas: 7% sobre a

das, para oufros cltes estudos. Neto e Marlon, na
'. .

maioria dos' casos';
·

terra dos gaúchos enfrentando Ó. vestlbulor. E isso ',' ",'
..

'aí chê.

; Respnn�abilida��: .�. e &.
,

" .\.

* A festa do Pinho, que' contou com a presença dê, gen-
• ! r

"

te multo amiga.
.' �'. .

·

-, Cláudia. velha conhecida, velha amiga.
- Cmmem nova conhecida, n(;>va amiga.
- Dirceu, uma graça de menino,

- Bié, dispensa coment6rios. :. um' Te. ; . souro ,

-I< 'Mais dois universitários na círy.: Lélio' e Calica
trando "nesso . Parabéns.

'

en ..

", Tem gente que gosta de agourar por todos os lados,
·

dê todas ás formas a vida dos outros, mas não perce-.
, bem' que o amor vence todas as bcrrelros. Um con-

selho: Je cuida morena.
.

" '
.

I.

* Olhares pra có, olhares pra lá .. Seqredinhos doqul,
seqredinhos dali. Laercio lá, Tânia cqul e .. � flnol-
mente [untos. E Isso aí.

.

* "Gosto muito de te ver pudinzlnhc". Este é o suces
so que a Silvinha pediu.

01) BENEDITO SILVA

.Frente 15,00 metros cota' �;OO
'

90,00 rri2. a Cr$ 168;.00 '.; . o.' Cr$
meio-fio 15,00 m. a Cr$ 100, Cr$
Total ,.. .. .. Cr$

(2) ALFREDO VlERTEL
.

frente 15,00 m�tros cota 6,00
90,00 m2. a Cr$ 168,00
frênte' 15,00 metros' cota 5,00
'75,00 \mi2. a Cr$ 168,00

... Total: 165,00 m.2 .: .: .. .. Cr$
meio-fio 13,00 m. a Cr$100,OO,Cr$

. Total .. '0. •• •• •• ..'.. •• Cr$
SOMA riAs PARCELAS

15.12000" ,

1.500,00

16.6�0,OO

27: 720,00
1.300,0:0

29.020;00

,

À ser financiada pela Prefeitu-
ra Municipal de C�noinhas .. Cr$ 10.710,00
A ser financiada pelos .contribuintes:
Calçamento a Lajota .. Cr$ 42.840,00
M�io-fio .. :. ",.' .. . . Cr$ 2.800,00
Total .. :. .. .• .. '.. �'. .. '.. Cr$ 56. 35Ó,OO
(Cinquenta e seis mil e trezentos e cinquenta

cnlzeiros) .

Canoinhas, 18 de Julho de 19-79.
.

BENEDITO T. CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

J011.0 SALVADOR ANDRADE
Fiscal de 'Obras

.J

E I .AL:: o,,

'-,
.

/: ..
Documentos
Extraviados-Por não t.er 8ido po!�ível' ená

CGntrar os .ref.cr:dos r:sponsáveis,
pelo pre�e:nte il1tim('.l-o� 'para no

prazo de trê� (3). dIa:!'>, a. contar, da
publicação deste,

.

no JORNAL
CORRETO DO NORTE, virem pa

gar os meneiona,do� títulos, ou da··
rem as r�2;ões porqUê não o' fazem,
e ao mesmq tempo, nb caso de não
�er a.tendida ésta intimação, 05 no-:

. 1ii:fie� do competente protêSto."

'c. :' EncQl"ltram-�eo; em'",:Cartório, 8
�p.a VidaI. Ramos, Edifício do r.'o
!.Y,m, par,à' serem protestados' os se-

guint�s iHtilos: ".'0 .

":'. Duplicâta n.o '1t?1�5/1:'_ valo!
Cr$ 1.100�,tlO (hum: mil e cem cru�

�.�ros) 'vencimento:, 30.,06.79, emi-

tt�,a . por ;.'�{efri�e!,aç,ãó ,P,et�cho \v
,;tda, colti,,ti,ç,a JOÃO ALV�S DE LI:·

��_ 'k"/! 'o <' '. ,

.

:,,� DuphJ�'áta n.Ó·'8549'�, v�lor Crt
1:��,65,90 ';(isête. mil; oitbcento� e scs'_
s�ta e,einco crazeiros e noven�

�mt�vú�), e�itida por O,A, Mi�'5au

,�JaCu", Ltda" contra TRANSP. D:e�'i: '�'.

í�SCAS' E TO�AS LTQA. - -vcn'
... ' '..,<it.�"1,��;;it�" .. ��·

.

'

..
',

,:)-> .:',.... ','
;-

...

IZIDORO G. JARSCH:EL, de.:

,clara para. os déVidb� f.i1'l� ci�e fa,:'
r�m 'érlraviados l:!Ddo:$. os' do-

.
.'

oument,05 do veiculo de' sua ])ro-
,priedade, ano 1973, placa CA�146'l,
éÜi"":ve:rrhelha, '1�g;, gp, ''8

.

cít, e1tfl�-
: &i,5, êâ'-�A '1AMT'-Ó�6'5Ó.

'

, ,

.

.',
"

-', ....,.,':.. ; ,,.j � .. 1
,

, . ::,��. �

Os mesmos ficam 5em,· éfQ;ito

�r lI<r eitie :H<tu."uta 2.· '\/lia.

INAIPS divulga resultada
.,

de
.

pesquisa sobre' a
Hipertensão. Arterial

'NOS EEtm

'. .

"Atenção!
.

CANOINHAS 'A'CABA DE ;RECEBER, 'MEREcmAMENU�'
, , 'UMA NOVA'LOJA:

yidraçarla. Maffezzoli'
; Rua Yidal Ramos, 184 ,(�o lado do Supermercado Ouro Verde)

'COM UM COMPLETO.SOR.TIMENTO 'DE VIDRÔS LISOS

E. FANTASIA, E UMA EXCELENTE EQUIPE DE FUNCIO-
.'

_ ,�ARIOS,' A o,VIDRAÇARIA MAFFEZ-ZOLI ESTA APTA A
. : ATENDER TODA'A CIDADE E REGIôES VIZINHAS, COM:
QUALQUER' QUANTIDADE DE' VIDROS CORTADOS�

AOS MELHORES PREÇOS DO MERCADO.
�

• ',o :
• ,

'..
.

'.. �

DISPõE" TAMBÉM DE ARTIGOS PARA PRESENTES,
"

.

TAIS COMO: QUADROS, ESPELHOS, CRUCIFIXOS,
· IMAGENS "-E MIUDEZAS EM GERAL.

Faca ...no,� uma visita '8 co�pro·ve.
,Você não perderá seu tempo.

r"'ifml'J'1! ft'H?'I'I!!'li"'ft"rnrn'u'u
'I lf'rli ii il1! § In I ln � ii ii\\! i 1ft i • ij ii II i •• i i a li d • , 1)1 i 5,

eC1f l=?, lU ILEU_�1.· ,j1.-.l t',' "

'"

HOJE os 20,30: ho:ra�� Sensacional P'rogrfUDa duplo:
V.) 1.ilme: O BEl\i DOT�illO HOMEM Df; ITtr - c� iI ..

..
2.0 filme; XARATíl: NO TEMPLO DE, SHAOLIN'

'

.
'

A1vlANHÃ às 14: horas em ma.tinê:
,

ltARATE NO TEMPLO OE,SHAOLIN --J C:oloride'

AMANHA em duas l!le�sões às 19,30 e :M,30 horas:
.

Nuno Leal Maia -' Con�uelo Lean.dl"o - M�,. I+â�
, _' Crugtelli. Na maior comédia d.o ano:

a
'

. O BEM DOTADO HOMEM: nE Iro..:.:... Colorido een�w!: 1$ U0'8

E, AT:mNCAO: Este :filme reprisa,: 2.&, 3." e 4.'& feira à! .20,3(}l lt�. '

Somente 5,.a feira às 20,30 hot'as: James Cobutn � Lée Ottt::.t, _:'
MOltTE O PREÇO DA AMmQAO - C'ólml�

A p:�tir de .6,.a feira à� 20,30 hora3:
Quatro anos depois,.. Do que seré. que ela !ê lem,br'a!

EXORCISTA II: O HEREG.E._ Colorido e.n�a 18 U�,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO' DO NORTE 21 de julbo de ie71·

•

•

o Presidente da Empresa Bro

sileira de Correios e Telégrafos, en

genheir'o Adwoldo Cardoso Botto de

Barros, determinou diretamente de

Berna, na Suíça, onde se encontra,
aos Diretores Regionais da Empresa
no Brasil, que procurem entrar ime

diatamente em contato com todas as

outeridodes federais, estaduais e

municipais de suas jurisdições, a fim

de colocar à disposição dos mesmos

os serviços postais corno um dos me

ccnismos de redução no consumo de
combustíveis. O engenheiro Botto de
Barros que foi à Suíça manter con

tatos com os dirigentes da União

Postal Universal UPU visando a reo

lizoçôo no BrasiJ .entre setembro e ou-

I

urre o
tubro do corrente ano do congresso

daquela entidade, disse em ligação
telefônico para. o seu gabinete em.

Brasília, que "os serviços postais
quando bem praticados representam
uma grande economia para o país,
principalmente no consumo' de com

bus1 ível" . Segundo ele, o correio

brasileiro já atingiu lum podrôo de

cualidade que permite se responsa
bilizar por qualquer tipo de corres

pondência, seja particular ou oficial.

Depois de afirmar que a agilidade
postal brasileira está calçada' num

tripé dos mais eficientes - uma mo

cerno \ rede postal de atendimento;
pessoal altamente capacitado atra

vés de treinamentos constantes e uma

1.16' BPM lx3 4.0 BPM
CE 2x3 ,APM ClLASSIFICA'ÇAO

2.'0 lugar
PRE lx7 QCG
3.10 BPM 4:x2 3.10 BPM 1 iI). lugar 4..

10 BPM S.o lugar
"10: BPlv'f lxO APM 2.0 lugar 3.10 BPIVI
QCG lx.2 3.° BPM 4.° lugar APM
4.1� BP�1: 5x3 3.10 BFM

Domingo dia 8 de julho de 1979, partiu para a caoital

do Estado a delegação do 3.° BPIVI, chefiada pelo major Adúcio

Fernando da. Silva, a fim, de participar de mais UlTI8 Olimpíada in

terna da PIV[SCI onde reúne atletas de todas as unidades operacio-
nais da ,corporação as quais seguem discriminadas:. 1.0'BPlVI (Ita

jaí), ,2.° .BPM (Chapecó), 3.° BPM (Canoinhas), além do 4.° BPl\1,

Academia de Polícia Militar, Pelotão da Polícia Rodoviária Esta

dual, Quartel do Comando Geral da PMSC e Corpo de Bombeiros

{Todos sediados em Florianópolis) .

_J

_ Após uma semana de luta e dedicação demonstrado por
.

nossos atletas em prol do desporto do interior, regressou a comiti

va. a nossa cidade laureada de júbilo pela conquista do troféu de

eampeão geral da competição, demonstrando mais uma vez que
anualmente aqui despontam atletas de gabarito e portadores de

.

excelente nível técnico, e imbuídos de muito amor a organização
. conseguem reprisar. fatos marcantes na história, tais como: os [o
Ias preparativos para selecionar Os atletas que formariam a dele

,ação de Canoinhas para disputar QS jogos abertos, onde o 3.° BPM
conseguiu inserir a maioria de seus atletas na comitiva que repre-
sentou esta cidade nos JASC de 1975. '

'/
'

As Olimpíadas tiveram início no dia 09/07 (Segunda-
feira) as 8:00 horas com a palavrã o Coronel Comandante Geral

6!a PMSC, Romeu Landini, que declarou por iniciadas as compe
tições esportivas, e dado seqüência a cerimônia de abertura foi

,

apresentado as participantes o calendário dos jogos, bem como foi

executado o juramento dos atletas e o acendimento da Pira

Olimpica.
A partir da abertura, c01JJ.eçaralTI as cornpetições, donde

logo começou a despontar a equipe de Canoinhas comia uma fran

ela favorita ao título geral de 1979. As modalidades disputadas fo

ram as seguintes com seus e�cores e classificações finais:'

FUTEBOL DE CAMPO (entre Cabos e Soldados)
2.()o BP:M 5x4 APM
·3° BPM· 5x4 4.° BPM CLASSIFICA'ÇAO
PRE lx2 1.10 B-PM
QCG lx3 CB 1.'0 lugar 100 BPM
2.'() ,BPM 3xO o .0 BPM. 2.10 lugar 2.° BPMv.

1.'0 B{PM 4x3 CB 310 lugar CB '<,

2.'0 BPM 0:&2 LO' BPM

FUTEBOL DE SALAO (entre Sub Ten, e Sargentos)

VOLEIBOL (entre Oficiais) -

...

@CG lx2 4.° BPlvr
CE lx2 1.0 BPM CILASSIF'1CAÇAO
APM Ox2 2.1,) BPM 1.10 lugar 2.° BPM
40 BPM Ox2 1.10 BPM 2.Q lugar 1.0 BPM
2 10 BPM 2xÜ' � o. BPlVI,. 3'0 lugar ,,� 10 BPM
1.10 BPM 1:::3 ' '')' BFI\l

.).
...

BASQUETEBOL (entre Oficiais) ,

:3 G RPM 35x2:? 2.° BPM
4.° BPM 12x29 QCG CLASSiFICA:ÇAO
1 lo BPJ:I.1 33x54 APM 1,° lugar 3.° BPM
3.'° BPM 22x19 QCG 20' lugar APM
.A.PM 51xll CB 3'0 lugar QCG
3'0 BPM 66x64 }\..IPM

·TIRO D� REVÚI.�VER (entre Oficiais)
I.NDlIV)J])lUAI.

Lü lugar .: Cap Ghisi (APM) 5341Pt
2.'0 lugar - Ten CeI Gevared 528Ft
ii 'o lugar ._ Tt211 Paterno (LO' BPM)

511
4.° lugal' � Cef Francisco (Q C G)

507
B.O luga;r ..: Tén Beneval (4.° BPM)

SQl

EQUIPE (4 A'!'lRADOP..ES)
1.'0 lugar - QCG
2,° ,lugar - 4.° BPM
3.10 lugar - LO' BPM

4.° lugar - 3.'0' BPlVI
5.° lugar - CB

1935iPt

1878
1797

1745
1660'

or

,

frota de veículos em perfeitas condi.

ções dé funcionamento" .Q presidente
da Empresa Brasileira de Correios e

Telégrafos disse que ainda se, fez
distribuição de correspondência en

tI e os órgãos da Administração dire

tas e indiretas através de funclonó

rios despreporodos para tal tipo de
. serviço causando, com isso snormes

prejulzos à nação. Através da ECT
essa correspqndência passaria a' ter
um tratamento técnico e sua entrego
seria feita através de carteiros, pes
soal normalmente treinado com esse

objetivo. Botto de Barros disse, oin

da, que bostorlo a todos os órqôcs
pcssor para Empresa Brasileira de
Cor. eios e Telégrafos a missôo de

entrego a chamado correspondêncio :

r.ão "imediata", ou seio. aquela que
J.

! rão necessita de resposta despacho.

I no mesmo dic, pOIi·O cue o país f zes
�e uma grande economia de CO:TiQu:;
tivel e hora/homem.

..

JlAECANJSMO C�E ENTREGA

OFERECIDO PELO CORREIQ

O engenheiro Adwaldo Corda
so Botto de Barros revelou, também,
que o papel dos serviços postofs

é

facilitar as .operações comere ais 1'lU

país e que no Brasil, por suas gran
des dimensões, a função dos Correios
é preponderante no processo de ba
rateamento de custos.' Disse que a

ECT tem hoje sistemas exclusivos de
atendiment.o tanto para pessocs ffsi
cas como hurídicas. Para ás iurldicos,
que movimenta o maior volume' pos
tai no país (cerca de 85 por cento

da correspondência é procedente de
pessoas jurídicas) a ECT mantém um

serviço especial no qual o cliente é

que determina qual a horo que os

cbjetos postais devem ser recolhidos
e qual a hora que devem ser entre

gues. Segundo Botto de Barros, esse

sistema é muito eficiente para a t Q,

co de' documentos entre os órgãos
públicos ou até mesmo grandes em.

presas privadas que possuem insta

lações em diferentes pontos da cida
de. Além disso o Correio tem o Ser.
viço de Malotes oom o qual os ór
gãos poderão .fechor contratos. lem
brou, o ençenhel-o Adwa!do Cardo.
so Botto de Barros que os órgãos pú
blicos terõo ainda à disposição em

caso de não se interessarem por con
tratos especiais de recepção e en •

n ego de correspondênclo, o serviço
postal convencionol . Para isso basta
que postem suas cartas no final I

Gado expediente (o ideal é até às
17 horas) para que elas sejam rnon: ..

puladas a noite e entregues no des.
tino pela manhã do dia seguinte.

TIRO DE FUZIL (geral)
!NHIVIDVAL Ef'?UII'E (4 A'T':S:RA.DOR,:E�)

1 Q Iug - QCG 7C8 pont
:2 C> lug - APM 687 pont
3.10 lug - 4.1Q1 BPrvr 592 pont
1,'o.lug - 3:::) BPlvl h�.n nont

f.? lug - 1.10 BPIVI 574 pont

Espirita Santo, Tu que me es

clareces em tudo, que ilumina to
dos os meus caminhos para que eu

atinja meu ideal, Tu que me dás o

Dom Divino de perdoar e esquecer
o mau que me fazem; .que em todos
os instantes de minha vida estás

comigo, quero neste curto diálogo
ugradecer-Te por'. tudo e confirmar
uma vez mais que não quero sepa
rar-me de Ti.

,

II 'i o 1"o, - r,F�J' Kleis (CB\....... .J·"�b .• .J..C.. _ .... l:J. . /

2,'S. lug - 'I'cn Negri (QCG)
I 2.'J lug - Cap Ghisi (APM)

.14() lug
-

Z1�'I�)ldessa:d
! 5.'0 lug - CeI Luiz (QCG)

211Ft
204,pt
191Pt

185Pt
180Pt

Por maior que seja a ilusão

material, não será o mínimo da

vontade que .sinto, de um dia estar,
contigo e todos os meus irmãos. na
glória perpétua.

Agradeço-Te uma vee mail ...

A pessoa deverá faZei" e8ta ..a

ção três dias seguidos sem fazer e

pedido. Dentro de três dias será.

alcançada a iP'aça, POl' m.ais di:tíoi1
.

que !!eja.

Publicado por tn alcQJlç..·do �8

�B9a. WM.Â JIi),EVGTA

ATLETISMO (participação geral)
ATLETA UNIDADE

100 METROS RASOS

COLO
CAJÇAO

TEMPO

1.10 lugar Sd Lauro
2.10 lugar AI Of Pedrini
3.° lugar sa Martins

1.0 BPM
APM
CB

11.5 seg
11. 7 seg
11.9 seg

,
. '

200 METROS RASOS
1.'0. lugar .sa Lauro 1.0 BPM
2,'0 lugar Sgt Wilson CB
8.10 lugar Sd Martins CB

400 METROS RASOS

23.8 seg
24.7 &2g
25.4 seg

1.0' lugar Sd Launo
2,10 luígar AI Sgt Gosch
3'0 lugar Cb Francisco

1.10 BPM
APM
CE �

56.02 seg
56.04 seg
57.00 seg

800 METROS RASOS

1.10 lugar Sd Altino
2 o lugar Sd Ademir
8.° lugar Sd Airton

4.13 BPM
3.° BPM
2.° BPM

2.0'8.6 seg
2.10.0 seg
2'.14.08 seg

1500 METROS

1.10 lugar Sd Altino
2:.) lugar Sd Ademir
3.0 lugar Sd Tavares

4.° BPlVI
2.° BPM
4.0 BP.lVr

4.12.3 seg
4.16.2 seg
4.30.2 seg

5000 METROS
1.'0 lugar Sd Altino
�.�� lul.:;ar Sd Ademir
3° Iugar . Sd Tavares

4° BPM
3.0 BPM
4.° BPM

16.0'5.9 seg •

16.11.0 seg
16.53.9 seg

.:1 X 100 J'ifETROS
L° lugar Sd Lauro - Ten Mor'211i

Sd Nicácio - Cb Maci-
neiro 1.10 BPM
Ten Mário - Asp Celso
Sd Hoffmann - Sd Veiga 3:0 BPM,
Sd Martins - Sgt Wilsbn
Sd Dalmir - Sd Batuel CB

4 X 400 METROS

1.1Q lugar Sd Dalmir - Sd Pedro
P.aulo
Sgt Wilson - Sd Francis-
co . CB
Sd Lauro - Cb Macineir'o
Sd Airton - Sd Alfredo 1.")' BPM
AI Oi Quadros - AI Of
Albanir
AI E/g;t Gosch - AI Of
Broering APM

. ,

2:'0 lugar
48-.00 seg

48.09 seg
3.0 lugar

49.00 seg

3.44.0 seg

$ .52 ..2 seg

�.OO,8 seg

ARREMESSO DE PESO

I 1.'0 lugar Cap Anton
2.0 lugar Sd Gerson
3.'0 lugar Sd Borges

P..PM
CB
3.10 BEM'

13.02 metr
10.93 metr
10.69 metr

ARREMESSO DE DISCO

1.0 lugar Cap Anton
2.'0 lugar Sd Ii Jrges
3.° lugar Sd 'Gerson

APM
3.tO BPM
CB

�6 .18 mctr
30.10 m

29.44 In

ARREM�.S�O DE DARDO

1.10 lugar Ten Herdt 15) BPM
2:° lugar Sgt Wilson CB
3.'0 lugar Cb Vitalino 2.° BPM

SALTO EM ALTURA'
1,° lugar Asp Celso 3.° BPM
2.10 lugar AI Sgt Ingo APM
3.10 lugar AI or Alves APlVI

SALTO DISTANCIA

1.70 m

1.59 m

1,56 111

39.76 m

39.26 111

87.27 m

3.° BPM
2.10 BPM
CB

1.0 lugar Ten Mário
2.° h1gar Cb Vitalino
3.'° lugar Sd Martins

3.tn m

5.58 m

5.06 In

SALTO mlPLO
1.0 BPM
3.10 BPM
2 o BPI\<[

"'11.90 m

11.87 m

:U.st ..

1.o lugar Ten MoreUi
2.° lugar Asp Celso
�.o l� Ten Mário,
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CORREIO DO NORTE
-------

Rox para banll�iro e fechamento de
problema em tanuinhas

,

area já não é

in farm a çÕ 3S:

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

Endereço residência: 'Rua 3 de �v1aio, 798 ": Fone (0477) 22-0467

-:- SERVIÇO ,RAPIDO E GARANTIDO - .
-_-

Registrada no CRECI sob n,? 204
• I

ti SICÓL CORRETORA DE Il\'1ÓVEIS TEM PARA VENDA

A PREÇO D� OCASIÃO:
_. Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivável com

máquina, em Caita, perto de São Mateus do Sul.

- Um terreno urbano localizado no alto da Rua 12 de Setembro,
com 800 m2.

- 01 Terreno urbano c/ área de 16.00 m2 com casa mista- e um de
pósito com 2 fornos e maquinários, para padaria, sita na Rua
Duque <te, Caxias em frente ao Supermercado Real de Wilson
Pereira.

- 1 terreno urbano medindo à área de 16010 m2 com benfeitorias lo,
calizado na esquina Barão do Rio Branco com Ma]or Vieira.

- 1 lote urbano com 800 mz, com casa, na Rua Curitibanos.
- 6 lotes de terreno com 1 barracão de madeira, próprio para ofi-

cina ou tfábr\:ca de móveis, no alto da Xarqueada - Bairro São
Cristóvão - Três Barras.

TEM AINDA PARA VENDA:
- 1 Kombi Standart, ano 1971, com motor novo.
- 1 Veraneio Chevrolet, ano 1971, em perfeito estado.
__. 1 Pick-Up Ford F-75, ano 1976, tração dupla.

I

COMPRA.SE:
- 1 área acima de 5Ó alqueires, para florestamento ,

...... 1 área de 150 alqueires, ou acima) para agricultura mecanizada.

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

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE

l\UGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOCÊ ENCON�RARA PARA PRONTA ENTREGA:

l\iarca

1 Kombi VW ..

1 Kombi VW ..

.

1 Kombi VVV ..

2 Chevette SL .. .. .. .. .. .. ., ... ..

1 .Chevette luxo .. .. .. .. .. ..

1 Chevette .

1 Pick-Up Chevrolet ., .. .'. ., ..

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

1 'Opala coupê .. .. .. .. .. ..'.. ..

1 Opala coupê .. ., .. .. .. .. .. ..

1 Volkswagen 1 300 . .. ..

1 Volkswagen 1 300 . .. ..

1 Brasília

Ano

1972
... 1974

1976
1977
1977
197ft
1976
1976
197G
1974
1973
197(:i
1978

MIGUEL PROCOP1AK COM. DE VEj(UlOS LTDA,
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos L tda.

� �1=-tI tiffi��!!'9ihT......fiti!i5.í.Y'Ke::rvreeranezv;r7i§fiii?2C?i7� rm,zee ii

I Revendedor FORD I
�.#I'��

19 31 ANOS 97
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos I;"'ORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 F-4000 - beje com branco .. .. .. .. 197õ

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

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

RUà Vidal Ramo"s, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 .e 22-0024

.1
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Juízo de Direito da Comarca de Canolnhas -

Edital ,com o prazo de\ vi'nte -(20)
EDITAL DE CITAÇAO

o Doutor Orli de Ataíde gir outro ponto daí,. quebra em

Rodrigues, Juiz de Direito da ângulo reto a direita e' segue ru-
° 00' N E dí ""1

2.a Vara Cível da Comarca de mo 58 . ., numa lS ...an-

Canoinhas, Estado de Santa Ca- da de 1.220 metros até atingir
tarina, na forma da Lei, etc.

�

um ponto na margem do Rio

Negro; daí quebra um ângulo a

direita e segue com rumo' 4°
, 00' N.E ') na distância de 620·
metros até atingir outro p01LO,;
daí quebra e segue em direção
ao ponto' de partida, no rumo

LHON, brasileiros, casados en- 500 00' S. O ., na distância de 630
tre si, ele agricultor, e ela do metros; referida . gleba diviIe
,1[1r, residentes e domiciliados nas três primeiras linhas com

em Maringá, Estado do Paraná, 'Guilherme Bacalchuk, e, nas' úl
foi requerida uma ação de Usu:,· timas margeia com o Rio Ne-
capiâo do seguinte imóvel a se- gro. Tendo pelo MM. Juíz de
guir transcrito: - uma área de Direito sido designado o proxi
terras, com mais ou menos} 112 mo dia 09 de outubro de 1979, .

hectares e 1.781 metros quadra- 'às 14:30 horas, para a audíêncía
dos, situado nos locais denomí- de Justificação Liminar de Pos
nados Terra Boa, da Piedade, se e para que chegue ao conhe-.
Papuan, Camabará Papuan, cimento de todos, mandou expe
Terra Boa, Lagoa, Boa Vista e dir o competente edital que se-

Piedade, no município de Ca- rá. afixado, em lugar dê costu-
noinhas, SC., a qual assim se me e publicado na forma da

�'descreve
e caracteriza: Parte de .leí . Dado e passado ·nesta cída

um ponto situado· na margem de de Canoínhas, Estado de
do Rio Negro e segue com o ru- Santa Catarina aos doze diasdo
1110 58° OO'S.O. I numa distância ,Im,ês de julho de mil, novecentos
de 1.030 metros até atingir ou- e setenta e nove» Eu Zaiden E.
tro ponto; daí, quebra um ân- Selerne. Escrivão o subscrevi."

. guIo reto a direita e segue com
-

o rumo 32° 00' N.O ., numa dis�'
tâncía de 1.100 metros até atln-

QUE
ciedade Escolar", primeira escola

ps-rticular instalada em Canoínhas.
Em 1907, Emilio Gothardt Wendt,
foi também coajutor da criação
du 1. a Escola, em nossa cidade,
através da Sociedade Escolar. Exis

tindo até 1916, após o que foi dis
solvida.

Como era um homem de bas
tante inteligência e visando o futu
ro em 1911, organizou a 1. a Ban
d� de Musica, da cidade" chamada

"Lyra Canoinhense", 'sendo um dos
n.úsicos da mesma.

, I�ualmente seu, fod' a monta

-glt'm em nossa cidade, do primeiro
cinema quando ainda, nem eletri
cidade 'havia. Projetada os filmes,
com o auxílio de um pequeno mo

tor. O cinema achava-se situado
bem ne entrada da cidade, à Rua
Coronel Albuquerque, nas proxi- '

midades da atual praça, com o mo

numento aos pioneiros. Para co

nhecimento de todos, o cinema cha

mava-se "Fênix":

O primeiro bar e bilhar, bem
cerno uma gasosaria, aqui monta

dos foram seus. Quando rádio ain-
'da riem existia, e a novidade da

época era a gravação falada, trou

xe para aqui o primeiro gramofone
e alguns discos. Cobrava, pela au

dição de uma hora de discos, a' im

portância de Rs$ 20,0 (duzentos
réis) .

./'

Por ouvir dizer, sabemos que
lá para o lado da Água Verde ou

Campo da Agua Verde, não temos
conhecimento exato, existe uma

Rua com o nome de Emílio Go
thardt Wendt. Certamente ignora
dr) pelos familiares do mesmo, pois
na época, quando o mesmo aqui vi
veu e trabalhou, por certo, nem

conhecia aqueles lados, pois era

sertão, razão pela qual, seus fami
liares ignoram o fato.

21 de julh,o de 19'19

FAZ SABER, aos que' o

presente edital virem, ou conhe
'cimento dele tiverem, que por
parte de DORIVAL AGULHON
E: JEANETE LACERDA AGU-

ENFIM
Hoje, graças ao Conselho Mu

nicipal de CUltura, tendo a Câmara
de Vereadores decretado e o Sr.
Dr. Benedito Therézio de Carvalho
Netto, d:i(gníssimo Prefeito Municí
pal, sancionado a Lei n.? 1490 de
02/07/1979, foi instituído o troféu
"EMILIO GOTHARDT.. WENDT",

. que será entregue, pelo referido
Conselho Municipal de Cultura,
por ocasião do Concurso -"Poética
Canoinhense", ao primeiro coloca
do..

Apesar dos anos decorridos,
agora, podemos dizer, até que en

fim, pois foi dado ao pioneiro Emí
lio Gothardt Wendt, alguma coisa,
pelo muito que fez, por este torrão
canoinhense, não medindo esforços,'
dando muito de si, para o bem de'
uma coletividade, sem visar lucros,
mas somente com a finalidade de
implantar algo para o progresso da
cidade que amou como sua terra
"verdadeira.

Residem aqui em Canoinhas, .

três filhas do falecido oe netos, ten
do uma filha residente em Curitiba

Paraná, bem como netas.

Hoje, Eroilio Gothardt Wen<1tf
descansa em paz, no Cemitério Mu

nicipal, desta cidade, e por certo.
estará satisfeito e agradecendo pela
lembrança de darem seu nome ao

troféu que será entregue àquele.
que melhor trabalho de poesia fi

zer. devendo constar nas poesias, a

verdadeira imagem desta terra,
tanto urbano, como campestre.

Muitas pessoas, por certo, estai.
rão a se perguntar, por que tanto
interesse da pessoa que escreve es

ta, deixando aqui o esclarecímentor
o homenageado é meu avô.

Como costumamos dizer:
.

as

coisas tardam mas não falham, ra

zão do título desta crônica, até que
enfim.

Há tempos quando escrevemos
11..."'11 artigo intitulado "Minha Rua",
entre outras coisas, mencionamos o

nome de um pioneiro, que na histó
ria da cidade havia sido esquecido:

No entanto, agora, através do
Conselho Municipal de Cultura,
desta cidade, por seus componentes,
tendo os mesmos por meio de pes
quisas, tirado dentre os pioneiros
dos nossa cidade, o nome de "EMI
LIO GOTHARD'l' WENDT", sem

dúvida, um baluarte da cultura,
nesta terra canoinhense, para dar
o nome ao troféu que será entre

gue a pessoa que melhor trabalho
de poesia fizer, para concorrer a

"Poética Canoinhense".
'

Sim" Emilio Gothardt Wendt,
foi um homem que lutou pelo pro
gresso da terra que adotou corno

sua. Embora, tenha nascido na ci
dade de Campo Largo, Estado do
Paraná, no dia 05 de maio de 1880,
viveu os primeiros anos de sua ví-.'
dá, na cidade da Lapa, também no

Paraná, se deslocando para Canoi

nhas, em 1900.

Aqui chegando, não mediu es

forços, trabalhando de mangas
arregaçadas, procurando empregar
sua cultura e sabedoria, no lança
mento de algo que pudesse trazer

benefícios à pequena população da
época.

Assim começaram seus em

j.reendímentos. Já em 1902, fundou
a imprensa canoinhense, mandan
do imprimir o primeiro jornal da
cidade, intitulado "O Canoinhas",
clrculando mensalmente, e do qual,
segundo pessoas da família, sairam
uns 4 ou 5 números, isto devido as

dificuldades, tanto monetária, co

mo mão de obra escassa, com re

ferência a confecção do jornal.

No ano de 1906, juntou-se a

outras pessoas e fundaram a "So-

Canoinhas, julho de 1979" '

IVANITA SCHlVlNSKI

se

dias

Orli de Ataíde Rodrigues
Juíz de Direito} :l.a Vara

2 o Ofício de Nots s

Edit.�1 de not�fi(d(ão
,

de protestos
Por não ter sido encontrado no

endereço fornecido, ou por recusar

a tomar ciência, faço saber a quem
o presente EDITAL, vir ou dele ti
ver conhecimento que doeu entrada
neste Ofício, para ser protestado
.contra o responsável dentro do

prazo legal o título com a seguinte
característica:

DP N.o 109 526, vencida em

30. 'Ü6 . '79, no valor de Cr$ 1.000,00
emitida por Denelar Comércio -de
Eletro Domésticos Ltda. Contra:
BRONISLAU LEONEL ZELA
ZOV1SKI.

Cahoinhas, 18 de julho de 1979.

ALCIDES SCHUMACHER

Oficial Maior
CPF 005.589.669-34

�--------------�------�-------------

PreFeitura Municipal de (anoinhas
Aviso de Licitação.
A Comissão de Licitação da

prefeitura Municipal de Caríoí

nhas, leva ao conhecimento dos

interessados,' que se acha aberta
a Tomada de Preço ;._. Edital
n.o 032/79, para "Aquisição de
até 1. 000 (Mil) Tubos de' Con ..:

ereto de 0,50 cm. X 1,00 metro",
com prazo de entrega até às 10 Iídez) horas do dia 27 de Julho

.

do corrente ano (27.07.79); no

Gabinete do Vice Prefeito; Có

pia do referido Edital e maiores

esclarecimentos serão obtidos

junto
�

a referida Comissão.

Canoinhas, 12 dê julhõ de
1979.

Jacó, João Cararo & ela. s.ft
A V.I S o

Hugo Antonio Peixoto
. Presidente da Comissão

JACó, JOÃO CARARO & crx.
S/A., avisa ao Sr. JUVENCIO MI�
RANDA DE SOUZA, portador da
carteira profissional n.? 1760, série
1e7. a apresentar-se na empresa, no
rl!'a'7�) de 3 (três) dias para regula
rizar sua situação.

.o não comparecimento implica
rá na rescisão do contrato de tra
balho por abandono de serviço, nos

termos do artigo 482, da C. L . T .

Jacó, João Cararo s tia. S.B
A v I 8"'0

JACó, JOÃO CARARO & Cia .

SIA., avisa ao Sr, JOÃO CARLOS
MIRANDA DE SOUZA, portador
da carteira profissional n.? 69254,
série 510, a apresentar-se na e:rn�

presa no prazo de 3 (três) dias pa·,
1 a regularizar sua situaç�o.

O não comparecimento implica
rá na rescisão do contrato de tra·
balho por abandono de serviço, nos

termos do artigo 482 da C. L . l' .
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INOOSTRI - COMÊ ·10 "

- EXPORTAÇÃO'
. '.

TELEFONES: Escritório 23-1770· - Loja 23,.2014

Distribuidores da ",' LinhaExclusivos'

dos . Motores
.

-

.'� !�r!�.,/ Completa
.� -"�'--' (#

•

«WEG»

Esquadrias
de

uma variadíssima secção

profissionais compe

colocação.

de ferro e

vidros, com equipe de

tentes .para sua

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Waldernar Knlippel

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

i' Para pronta entrega.
É só chegar no balcão e pedir.
Não há porca nem parafuso que a gente

não guarde em estoque.
E, comprando no nosso departamento

de peças, você compra as qenuínas.
-

. Aquelas que passaram por um setor de
controle de qualidade que, só na Mercedes

Benz. ocupa 1.200 pessoas e equipamentos
de precisão.

Então é claro que a peça chega às suas
mãos em plena forma a, o que é melhor, de
.torrns gentil. .' "_

O pessoal aqui da casa sabe que tem

um bom produto nas mãos e trata você
rápido - e bem. '.

Tanto faz que você compre porca ou

parafuso, farol ou farolete, coroa ou pinhão, \

O serviço é limpo.
E um serviço que está todo montado

, ',_J'

tão grande que acaba fazendc'de você mais
um amigo.

Amigo, til casa é sua.

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

de tempo quando ele está nas nossas oficinas.
. E para atender todos os frótistas que,
embora tenham seu próprio estoque de

peças, preferem recorrer regularmente a nós

para não imobilizar desnecessariamente o

seu cagital..
.

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 I!'J

necessário.
Para que você esteja sempre indo pra

onde a estrada levar.
'

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

E a nossa vontade de atender bem é

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon

.
-
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Notícias de

.

ESMERALDINO M. ALMEIDA

FORA DE DÚVIDA, FIM DOS ATUAIS PARTIDOS

"A reformulacão partidária, entrará na
'

fase de de

cisão depois que o projeto da anistia for aprovado. Até lá

o Ministro da Justica, Petrônio Portela e o presidente da

Arena Senador José Sarney, vão fazer as avaliações sobre

o que 'vai acontecer'" declarou ontem, o secretário-geral da

Arena, deputado Prisco Viana. Está fora de dúvida a extín

ção dos atuais partidos - disse. - em fac� da mens�g�m
do Presidente Figueiredo, relativa ao projeto de a:rustI�1
onde deixou claro que vai patrocinar a reformulação parti
dária. Segundo Prisco Viana, o compromisso do Presidente

Figueiredo é no sentido de que o bipartidarismo tenha se

esgotado e agora os coordenadores políticos do Governo te-

irão de encontrar fórmulas pelas quais se chegou ao pluri
partidarismo. (G.P. )

CASA MILITAR COM NOVO TITULAR

A Casa Militar do Governador do Estado está com

novo titular conforme expediente recebido por este colu

nista na qu�lidade de Presidente da
.

Arena. Eis o tópico:
Exmo. Sr. Esmeraldino Maia de Almeida - DD. Presíden

tle da ARENA - Papanduva . Senhor Presidente da ARE

NA. Sensibilizado, recebi o chamamento do Exmo. Gover

nador do Estado Doutor Jorge Konder Bornhausen, através

do DD. Coronel Décio José do Lago, para participar do seu

.. governo no exercício de minhas funções, junto a Casa Mili

�ar, em atenção a indicação do meu nome -pelos mu.nic�P!os
«la AMPLA. Procurarei desempenhar minhas atribuições
·,t!.a melhor forma possível, como penhor da confiança em

mim depositada e, aqui na Casa Militar, coloco-me a intei

ra disposição de V. Excia ,
Atenciosamente. Emmanuel

Bittencourt.

BRASIL E PETRlóLEO

Atualmente nosso país consome 1 milhão de barris de

petróleo por dia, mas, deste montante, apenas 170 mil são

produzidos aqui. Os outros 830 mil barris têm de ser im

portados, o que acarreta ao Brasil uma despesa anual ;de
4 bilhões de dólares. Numa tentativa de contrabalançar a

situação, a Petrobrás está intensificando cada vez mais as

perfuraçóes
.

em nossa plataforma submarina, onde 32 son

das andam à cata de petróleo. A Bacia de Campos, uma
das mais promissoras do país, já está contribuindo com

uma produção diária de 5 mil barris, e antes de um ano

deverá elevar esse índice para 45 barris por dia. Com isso,
'.
continuam os esforços para tornar o Brasil auto-suficiente
na produção de petróleo. (NOTíCIAS)

CONV:tNIOS FORAM ASSINADOS

Em nossa edição do dia 30/06/79 sobre o titulo: IIVi�
sitantes -Ilustres em Papanduva", nas pessoas do Secretário

dos Transportes e' Obras, deputado federal, Esperidião
Amin Elou Filho acompanhado do deputado estadual e

.

Presidente da Assembléia Moacir Bertoli, os quais manti

veram contatos com o Diretório da ARENA, e presidente
da Câmara inclusive de lideranças políticas. Na ocasião

foram focados 5 petições afim de serem firmados convê
nios com a Prefeitura Municipal. Agora, com satisfação,
divulgamos que os mesmos foram assinados entre os depar
tarnentos competentes e.o Sr. Prefeito Municipal Nataniel
Resende Rfbas, contando também com o aval do Diretório

Municipal da ARENA na pessoa do seu Presidente, Esme
raldino Maia de Almeida, e Presidente da Câmara Munici

pal, Sr. Silvino Chichocka . Os convênios são: Construção
da Ponte Lageado dos Grein, .Convênio com a Patrulha Me

canizada, Convênio para combustível, para a Cancha de

Esportes no valor de 'Cr$ 600.000,00, "Cobertura e recinto

fechado", foi também, abordado a vinda com brevidade do
Posto avançado do Banco do Brasil para Papanduva, e ele-'

trificação rural para a localidade São Thomaz, ambos os

pedidos com parecer favorável.

SlINAL DOS TEMPOS ...

COFRE CAI E MATA O ASSALTANTE -, Sérgio
Romeo Balli, chefe de uma poderosa quadrilha de assal
tantes que vinha agindo no Norte do Paraná, morreu ontem

após sofrer um acidente de trânsito e ser esmagado por um

pesado cofre que havia roubado momentos antes. O mar-

, .ginal havia assaltado o posto de gasolina Vesba, localizado
r
na cidade de Campo Mourão, juntamente com outros seis

I elementos e roubado um cofre contendo Cr$ 200 mil que
por infelicidade causou sua morte. (G . P . )

,

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 24 é .dia de cumprimentos para a srta. CLEbNI�
CE, �ilha do casal Manoel (Maria Avelina) Furtado, que
estará extreando idade nova. .

Dia 25 completando mais um aniversário o garoto

OLIMPIO, filho do casal, Olímpio (Hulda) Cardoso' F.".
turminha amiga na pauta do dia para homenagens.

Dia 26 extreando troca de idade nova o Dr. JOS.J

RUTRES, Bioquímico, com laboratório montado em Santa
Cecília, genro do Sr.. João M. de Almeida, nosso assinanteí
Cumprimentos pontificando em alto estilo para o jovem

. senhor. .

Dia 27' completando mais um feliz �niversário o pres

tativo cidadão sr . ROGÉRIO MARQUES. Na festiva data
&.S mais justas e merecidas homenag.ens lhe serão presta.
das.

-

UM POR SEMANA

�
!RAQUE:ZA -. O ódi_o, a maldade, a grosseria, a dnto

l�rancla e a desconfiança sao frutos de fraqueza. O ressen
timento do� frac�s nao brota de nenhuma parte injusta qu
lhe tenha SIdo feita, mas SIm, de seu próprio sentimento d
insuficiência e incapacidade... (Eric Hoffer)
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Associacão de Pais e
, ,

Amisos dos Excepcionais
de Canoinhas
,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria da Associação

de Pais e Amigos dos Excepcio
nais '_' 'APAE de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, con

voca seus associados para uma

Assembléia Geral a ser realiza
da no dia 31 de julho de 1979, às

20,00 horas, nas dependências
de sua sede, à rua Senador Fe

lipe Schmídt, n.? 658, nesta ci

dade,' para discutirem e delibe
rar sobre os seguintes assuntos
ca Ordem do Dia:

1) - Alteração dos Estatutos;
2) _ Eleição da Diretoria;
3) '_ Assuntos de interesse' ge

ral.

Decorridos trinta minutos
sem que haja quorum legal será
realizada a Assembléia com

qualquer número, segundo dis

posição estatutária.

Canoinhas, 16 de julho de
1979.

Paula S. Carvalho
Presidente

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

LUIZ FERNANDO FUCK, declaro
para os devidos fins que forem ex-

tI aviados todos os documentos do,
veículo' de' sua propriedade,. marca
FIAT 147-L, placa CA-1903, cor orno

re!o .

Os mesmos ficam sem efe;to

por ter sido requerido '2.a via.

P-"'K'" PC 2" ri-. n;
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"".,I:,,}�ARMACIA DE PLANTA0: de sábado (21) a sexta-feira (27) _

ALLAGE - Rua Vidal Ramos, 684

Fone: 22-0614

MÉDICOS DE PLANTA0: Hoje: Dr., Antonio Luiz Dequech Selem€'
Fone: 22-0033 .

Amanhã: Dr. Wilson Erzinger
Fone: 22--0033

"

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

LAURO ELOY MÜLLER, declara

para os devidos fins que extraviou os

seguintes documentos: Carteira Na

. cional de Habilitação modelo "C",
Título de Eleitor, Certficcdo de Dis-

L/C pensa do Serviço Militar, Certidõo de
Nascimento e Carteira de Identidade,

Os mesmos ficam sem efeto

por ter sido requerido segundas vias,

CN SERVICOS
�

Comerei,al Hirt Ltd'a.

Fa�a-nos uma visita e ,comprove DOS-SOS preços
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Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

Os melhores preços e condições da

Crediário próprio e entrega na

Dormitórios - Refrigeradores - Conjuntos Estofados' ..
\ Ele

trofones Faqueiros Bicicletas Aparelhos da - Som

Aparelhos de Porcelana - Conjunto em Alumínio - Tapetes
, .

Rádios - Toca-Fitas - Fogões à Gás e a, Lenha. Copas a

cozinhas em Fórmica - Máquinas de Costura
\

� Máquinas
de Cortar Grama - Produtos BRl��3'TEIV1P ., Camas - Beli-

.'

"

' RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOtORRO: Fone: 192, •

, ,ESTAIÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�-()179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

RADIO êaNTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas..

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába-

Idos até às 16:00 horas.

._-

regiao

110ra

ches - Carrinhos e Berços - Estantes - TV Preto e Branco

e a Córes e urna infinidade de outros artigos para o seu lar.

Dirschnabel.
,

DIA 25: o sr. Rubens Stul

zer; o jovem Ingo Rolf Todt .

DIA 26: a sra. Ana, esposa
do sr. Nicolau Burgardt; o sr.

Nivaldo Burgardt; o· jovem
Guido Gilmar Michel.

DIA 27: as sras: Luiza, es

posa do sr. Argemiro Rosa e Ne

reida, esposa do sr. Jair Côrte;
o sr. Viegando Knopp.

i ANIVERSARIAM-SE

.
'

Aos' aniversariantes, nosso"

cumprimentos ..

Ancora
.

Tratores-

Na n085a rEl!Qião, não só os Tratores Ford 4600 li 6600,
a�m tomo a linha completa de implernentos Bluli L1ne,

.. -a eelheltadelra e o conjunto de fenação New Holland, -;

• es :ti,� metálicos Silogranel, tem realmente uni endersço NrtO.
A Ancora Tratores. '

por isso. não se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
Gil Ancora Trator�_ Vendas, peças e assistência tQcni�.

rvl -
�.nJt"Qra .%;íol'eJ$do. l1li

NA COMPRA DE SEU DORMI'lÓRI0 LEVE DE llRINl)E UM DE5P,ER TADOR;

_ DE UM CONJUNTO ESTOFADO; UMA MESA DE CENTRO;
,

.

_ DE UM TELEVISOR, UMA ANTENA ,COM INSTALAÇAO;
_ ·DE UM FOGÃO A GAS OU A LENHA, UIVI JOGO DE COLOREX.

HOJE: O sr. Waldomíro
Schulka; ri srta. Irnelda Watzko;
,0 jovem Roberto Brauhardt.

, AMANHÃ: o sr. Rodolfo
Bolauff; a srta. Marilda Neu

'burger; o menino 'Walmor Ênio,
filho do sr. Waldomíro Novack.

DIA 23: a sra. vva. Rosa
Seleme. residente em Curitiba.

J

I

DIA 24: o sr. Ludovico
Dambroski; a srta. Rosângela

otS'TJdBVlDOR EXtlUSNO EM CURmBA. L1!$R. 00 PAItAN,A f NOmE OE SANl'A e.,ATAFUNA.
, '

,

'

Matriz em Curitiba, SR 116, Km 8B, FeAe 52-4821
'

,��: a Trav� 7d,,��mtl,o, 248· "0"" 22-ll54S 8y,pa, �(ja,earíiQçlQ 810 Branco, '1800- !:Ol'\e 22,126:3,

Indústria
Três

de Papel em

arras /C
EM FASE FINAL DE INSTALAÇÃO, NECESSITA DF

ELEIV[ENTO COM' PROFUNDO CONHECIMENTO ElVI

MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

,PARA FABRICAÇAO DE PAPEL.

CURRICVLUIVJ: VITAE - contato e pretensões salariais na

SAFELCA CANOINHAS S/A - INDÚSTRIA DE PAPEL .:

sit_a na BR-280 S/N - Canoinhas-SC -. Caixa Postal 27:-D;

ou na SAFELCA S/A INDúSTRIA DE PAPEL'-. Avenida

Otávio Braga de Mesquita, 3.700 - Guarulhos-Sl".

Guardamos Sigilo.

.Canoinhas e Região Norte já,
tem .Hevendedor « C BT»
MAVEQUIP - Máquinas Veiculos e Equip. Ltda.

(Provisoriamente anexo ao Posto ESSO)

E E RO MPER AL
. 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;

"om 6 meses de garantia da Fábrica.
Atendimento a domicílio pelo FONE 22-0198

Rua Marechal Deodoro, 1.120 - Água Verde.

..

ue

______R_=_==- -J

cor ,r- to es
NECESSITA DE ELEIVIENTO COM EXPERI:tN

elA COMPROVADA EM SECÃO DE PECAS. DAMOS
.

J ,�

PREFERÊNCIA QUE TENHA CONHECIMENTOS DE PE-

ÇAS DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRíCOLAS.

ENTREVISTAS COM JOÃO KRAUSS A TRA·

vESSA 7 DE SETEMBRO, 248.

np :slilas para concurso do

Banco do Brasil, com

·luis· Scheuer

«BOM-DIA»

OMPADRE»·«

A melhor erva mate produ
zida em toda região ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Ano XXXIII

Foi quinta-feira em Major
Vieira a solenidade de inaugu
ração da cancha de Esportes
Polivalente e respectiva ílumí

naçâo. Do ato participaram o

Prefeito Claudio Gadotti, auto

ridades, escolares e o público
em geral.

x x x

A assessoria de Imprensa
da Prefeitura Municipal, infor
mou ao C.N., o recebimento és-

x x x

No dia 2 de agosto, Três
'narras receberá a visita do Se
cretário de Transportes ·e Obras,
Esperidião Amin - oportumda
àe que assinará contrato com a

eonstrutora BETA) para a im-

plantação do asfalto no acesso

da BR-280 até a RIGESA, numa
extensão de 8 quilômetros, no

v-alor de Cr$ 11. 000.000,00.
x x x

\.

X' X X

o Sr. Gilberto Zaziski, ex

Presidente da LEC, foi convi
dado para assumir o. cargo de
técnico da equipe de futebol de
salão da CME,

-

que se prepara
para os jogos regionais de Cam

pos Novos.

Banco do Brasil institui
A I

premio para
alternativa•

energia
FLORIANóPOLIS (AI/CN)

- o Presidente do Banco do

Brasil, Oswaldo Collín, anun

ciou na semana passada na Ca

pital do Estado, que participan
do do esforço do Governo Fe
deral em busca de alternativas

energéticas, o Banco do Brasil
vai instituir um 'prêmio de ârn
bito nacional, para o. melhor
trabalho de pesquisa de

,
novas

fontes de energia.

de energia - CNE.

. Disse ainda o Presidente
do BB que no caso de Santa Ca

tarina, esta decisão do Banco
tem uma conotação toda espe
cial, pela criação, através do
Governo do Estado, da Comis
são Especial de Energia do Es
tado e pelas potencialidades que
o carvão pode oferecer nesse es

Terço em busca de novas fontes
de energia. Como se sabe, San
ta Catarina possui uma das
maiores reservas carboníferas
do país, estimada em 1.200 mi
lhões de toneladas.

Este prêmio será concedido
através do fundo de incentivo
a pesquisa técnico-científica -

FIPEC; sem prejuízo das apli
cações normais de recursos des
te fundo a outros programas . .

O
r

anúncio do pr�mi� a ser

técnico-científicos. instituído pelo BB foi feito por
.

.

c .
I ocasião da visita do Sr. Oswal-

.
�a�lentou o ?r. Collm,. que I d6 Collin a Florianópolis" para

� decisão do Banco do Brasl�_ re ! H� reunir com. todos 03 gerente:
íntegra ao. esforço das a�torlda- «o Banco do Brasil em Santa
des federais para solucionar o

. _.
r t .

problema. energético, fato que Catanna, manter contatos com

adquire relevância com a recen- empresários c assinar convênios
te criação da comissão nacional com o Governo Estadual.

CANOINHAS (CN) - O

Botafogo impôs uma goleada de
7xO sobra o Wai Ken Ké em jo
go realizado domingo último no

Estádio Municipal, passando à
condição de líder junto com o

São Bernardo, arrnbos com 8

pontos ganhos. O trio' de arbi
tragem esteve à cargo de Mario
Müller, auxiliado por Lauro
Dobrochinski e Adernar Brey.

Na ordem' de classificação
o Campeonato de Amadores da
1.a Divisão, tem na segunda co

locação o Três Barras com 7

pontos ganhos. Em 3.° lugar I
IMAZA com 4; em 4.° - Santa
Cruz com 3; em 5.° - Palmei
ras com 2; em 6.° e últirrio lugar,
c Wai Ken Ké com Zero ponto.

culino, as seleções empataram
em 16 x 16, destacando-se ape
Las a seleção de Voleibol Iemi
nino, que venceu a de Caçador
por 2 "sets" a zero.

Para mais uma expedição I
de caça e pesca no Mato Grosso,
viajaram na quarta-feira os

Srs. Heínz Fischer, Silvestre

Kuminek, Ivo Muhlmann,
.

Ha
milton Humenhuk,' Antonio
Erehmer e Waldemar Dam-

ta semana de uma parcela de
b ki

' r

Cr$ 200.00'0,00, provenien te do
ros 1.

Projeto Pró-Município, aSSina-Ido recentemente com o Gover- Esteve em Canoinhas esta
.no do Estado. semana o Diretor das Organi-

x
.

x x zações Aroldo Carvalho, Amil-

Canoinhas participará dos car Cruz Foez Lima, para pro ..

jogos regionais de Campos No- cessar uma reestruturação na

vos na modalidade de bocha programação da Rádio Santa

com os seguintes atletas: Adil- Catarina. Na ,terça-feira, o Sr.

son Voigt, Wilson Voigt, Flávio Amilcar participou de um jan

Gapskí, Danilo Gapski, Antonio tal' de confraternização com os

Scopel, Rogério Treml, Miguel funcionários da emissora na

_ Herdat, José Nunes, Waldernar Churrascaria Pampas.
Albanoz ê Hans Kanzler . x x x

No último final de semana,
as seleções da Comissão Muni

cipal de Esportes receberam a

visita da C.M.E. da cidade de

Caçador, realizando jogos no

sábado e domingo no Ginásio de
.

Esportes do Colégio- Estadual
Santa Cruz. A nossa seleção de
futebol de salão sofreu uma go
leada pela contagem de 7x1. Na

I
1.0

modalidade de handebol mas-

C.M.E.

O Presidente da CME, Sr.
Eloi Bona, seguiu no início da
semana para F'lorianópelis, com
a finalidade de inscrever nossos

atletas para os jogos regionais
de Campos Novos a realizar-se
em agosto próximo.

CAMPEONATO

DO INTERIOR

A equipe do Juventude é o

campeão da "chave B" pelo
Campeonato do Interior com 9
pontos ganhos e apenas 1 perdi
do , Pela "chave A�', as equipes
do Caxias e Mirassol, decidirão
a liderança em mais três parti
das, de acordo com resolução da
LEC.

CLASSIFICAÇAO
DO l.ó TURNO

"CHAVE A"

Caxias e Mirassol, 8' pon
tos ganhos e 2 perdidos.

2.0 _ Parado, com 6 pontos ga
nhos e 4 perdidos.

3.0 _..... União, com 4 pontos g.�
nhos e 6 perdidos.

4:Q - São José, com 3 ponto.
ganhos e 7 perdidos.

5.0 _ Palmeiras,
-

com 1 ponto
ganho e 9 perdidos

"CHAVE B"

1.0 __ Juventude, com ',9 pontos
ganhos 'e 1 perdido.

2.o _ Cruzeiro, com '6 pontos
ganhos e 2 perdidos �

3.0 ........ Nova Aliança, com �

pontos ganhos e 2 perdi
dos.

�.0 São José, 'com;� pontos
ganhos e 6 perdidos.

5.° Santo Antônio, com S

pontos ganhos e ;5 perdi
dos.

e o _. Inte-rnacional, com zero

ponto ganho f.' 10 perdi
dos.

.'O jogo ehtre - Cruzeiro 'e

Nova Aliança, que havia' sido
transferido, será realizado ama- .

nhâ às 10 horas. A equipe que
deixar de comparecer ao campo,
poderá levar multa da Liga Es..

portíva Canoinhense ,

OS ANIVERSARIANTES

I

nOln as
Estiveram em festa os lares

elos seguintes membros da farní
lia rotariana: no dia 11 foi co
memorado o aniversário de ca

samento do casal Frederico e

Ires Kohler, completando 15
.

anos de feliz união matrimonial
Também dia 11, o casal Oswal
de: e Ana MariaWrublevski fes
tejaram mais um aniversário de
casamento. Na mesma data,' cir
culou os parabéns por mais um

ano de vida ao companheiro Fá
bio Nabor Fuck, Vice-Prefeito
desta cidade. Dia 15, a Sra.

Adelaide Maria Iagher ínaugu..
rou idade nova. Ela é esposa do
Sr. Antonio Iagher , 'Também
no dia 15, o garoto Luciano 'I'o
karskí recebeu homenagens de

r

Sf'US pais, Inocente e Suely To-.
karski pela passagem de seu

aniversário. Dia 16, foi a vez da
menina Carolina receber O! ps
rabéns de amiguinhos e farnílía..

ers pela data natalícia, Ela, é fi...
lha do casal Oswaldo e Ana Ma
ria Wrublevski , No dia 17, ter
ça-feira, inaugurou idade nova:
o companheiro Alírío Dias, -que
recebeu felicitações de inúme
ras amizades e familiares.

o Conselho Diretor do Ro

tary Clube de Canoinhas e de

mais associados, em reuniao

realizada na semana passada
sob a Presidência do Sr. Olávio

Soares receberam a visita dos
, .

Srs. Romeu Vier, José Benedito
Bittencourt e Edson Eras Man

zi . Na ocasião, foram debatidos
diversos assuntos referentes às

próximas campanhas do Clube

para o início de gestão da nova

diretoria junto à comunidade

canoinhense .

FUNPLO.Q
programa

CANOINHAS (CN) As
matrículas para o ingresso e

reingresso na Faculdade de
Ciências Administrativas de
Canoinhas estarão abertas até o

dia'25 deste mês.

A informação é do Presi
dente daquele educandário, Dr
Paulo Dequech ao C.N. acres

centando que as matrículas são
para o primeiro e segundo pe
ríodos, devendo os interessados

divulga
matrículasde

recolherem a taxa respectiva no

Banco Brasileiro' de Descontos,
agência desta cidade - para de

pois apanhar o respectivo re

querimento na secretaria da Fa
culdade.

o Sr. Dequ.ech deu a co-.

r.hecer ainda, os melhoramentos
que estão sendo processados na

quele estabelecimento .. Esta se

mana, chegaram mais' 100 car

teiras . destinadas aos novos

dunas que ingressam na Facul...
dade no segundo semestre do
ano . Em breve, serão iniciados
os trabalhos de construção de
em

.

novo bloco que abrigará
mais 4 salas de aula . Uma can

cha de esportes está na pauta
de trabalhos para os melhora
mentes da FUNPLOC, contando
CÜ'fi1 a colaboração da Prefeitu
ra Municipal na parte de mão
de obra e material, além de
mais Cr$ 60.000,00.
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REFLEXO (anexo a ·ÓTIC�A CONFIANÇA)

Praça Lauro lv.i'üHer, 5�2 CANOINHAS ... S C
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