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CANOINHAS (CN) _- Fir
'memente empenhados em con

.eeguir boa classífíeação nos :r0-
,ps Regionais de Campos Novos
:qUe 'iniciam' na semana que
vem, 51 atletas estão na reta, fi
nal de seus intensos treinamen
tos nas cinco modalidades de

esporte que irão disputar . São
- elas: .Bocha, Futebol de, Salão,
'���debol Masculino, Tênis de

Mesa Masculino e'Voleybol Fe
minino.

Esperidião
Barras dia

•

assinar
CANOINHAS (CN) , o

Secretário dos Transportes, Es
peridião Amim Helou F'ilho, es

tará no Município de Três Bar
ras, na tarde do próximo dia
23, pará assinar um contrato
com a Empreiteira Beta de
Construções, para a implanta
ção do acesso que .liga aquela
cidade com a ' Rodovia B'R-280,
numa extensão de 'oito quilô
metros.

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

'\ . ,"
,

No dia 15 as 14 horas na cí..
dade de Campos Novos, terá lu
gar o Congresso Técnico com a

.

participação do Presidente da'
CME. de Canoinhas, Sr. Eloi
Bona e os demais Presidentes de
CMEs e a Comissão Central Or
ganizadora, -- CCO . Nesta reu-

S,ecretari a
, .

de Se:
ded

mao, será determinada a hora,
local e o primeiro adversário de
nossa delegação.

O Sr. Eloi Bona, falou à
reportagem I dó C . N . nesta

quarta-feira, e informou que os

atletas cánoinhenses seguirão
110 dia 15 às 12 horas em qnibus
especial para Campos

. Novos,

(ÚLTIMA PAGINA)

da Educa'cão
,

promove
esenho

concurso

infantil
. CANOINHAS (CN) A

.

Supervísora Local de Educação
Fléride Bittencourt deu a co

nheeer esta semana, à reporta
gem do C . N. o programa e as

normas do Concurso de Dese
nho Infantil que ora está em

andamento no Estado de Santa
Catarina' .

,O Concurso instituído tem,
pôr 'objetivo sensibilizar' (alunos
,de 7 a lO .anos de idade, para o'

'Valor da -árvore, de seus produ
tos e utilidade, bem como da
impor.tância da .preservaçâo dos
l'ecursos naturais renováveis
do País.

,

"

Participarão alunos de '1 a

10 anos de. idade, das redes ofi-
. ,'1ia� e' partículas de ensino, sob

,

o tema básico "Desenvolvimen-
, to

.

se .faz também Plantando e

Conservando Arvores" . Estão
sendo mobilizadas 14 Unidades
C90rdenadoras' Regionais e· 159

�upervisores . Locais, atingindo
a rede. escolar' no Estado de San-

. t� Catarina! . com aproximada
mente 630 mil alunos e 40 mil
funcionários. As escolas inicia
ram seus trabalhos no dia 1.0

de agosto' e concluirão no dia

15� atingindo todos os alunos
com a .idade de 7 a 10 anos, em

papel de desenho simples, cuja
La seleção será feita por comis
são Escolar, constituída do Sr.
Diretor e Professores seleciona

dos, observando religiosamente
o prazo mencionado à seleção.

-tas, 197 medalhas e 197 livros
(10 Menino do

\

Dedo Verde",
distribuídos aos primeiros colo
cados Municipais, um em cada
Munícipío, além 'de mais 197
Diplomas de Honra ao Mérito
ás Escolas, - unia escola em ca

da
. município, correspondentes

aos alunos premiados.

Culminando a' comemora

ção da Festa Anual das Arvores!
q Secretaria da Agricultura. e do
Abastecimento, farão a distri
buição de 200 mudas de essên
da florestal por município, teta
Iízando aproximadamente 40
mil mudas que serão distribuí
das pelas Prefeituras Munici
pais aos Supervisores Locais -.
para serem plantadas nas Esco
las ou Logradouros Públicos na

Festa Anual das Árvores.

Papanduva

OS PRÊMIOS

Os prêmios aos três melho
res trabalhos serão três bicicle-

.

tem Advogado Hesidente
o Dr. Danilo Villa .Sanches, Ramos, 3007,. para atendimento

recém chegado de Santo Ange- do público em geral.

.lo-RS, fixou' residência em Pa- \
.

panduva, onde montou escritó-
tio de Advocacia à Rua' Nereu

é
, '"

É uma demonstração de

confiança na terra e. no povo
'papenduvense, uma vez que é.

o primeiro causídico que se es-'
í abelece em definitivo naquela
cidade, prova também, que P

,

panduva está crescendo e tem
perspectivas de' " tornar-se co-

marca muito em breve.
..------�---------------- ----------------------------

Santa
3 X

. Cruz vence

2 sobre
o clássico:
Botafogo

, ,CANOlNHAS -(CN) .

'_ o

tiadi.Cwnal :elásfi'ie<l do futebol
. '.IJQQjllbellS�1 ae�te.•e.ui" Jnais

,I. ,,�,

o
uma vez 1'10 último domingo; .

,

reunindo os velhos rívats Santa

Crúz e, Botafogo . nUlll8 das pa:r�

se •• ;"0"_

tidas !?ais espetaculares do

Campeonato Amador da La di
visão (ÚLTIMA PAGINA)

O custo da obra, que ligará
a BR-280 até a Avenida Rigesa,
no Centro de Três "Barras, está
orçado em 11 milhões de cruzei-
1'OS. Depois de assinar o contra
to, Esperidião Amín Helou Fi
lho seguirá para Mafra, onde no

dia seguinte, se reunirá com a

. .,.

Ira Três
para

contrato
comitiva do

.

Governador. Jurge
Bornhausen - '.� que, instalará
'seu Governo, para' ouvir as rei
vindicações dos prefeitos per
tencentes a AMPLA e a Asso
ciação dos Municípios do Vale
Canoinhas ,

Por outro lado, a Secretaria
dos Transportes, já atendeu .o

pedido do Prefeito de Três Bar
ras, 'Odilon .Pazda, construindo
um bueiro ármico, na Rodovia
BR-280, na propriedade de João
Mariano de Oliveira. Os ani
mais da 'fazenda estavam pre
judicando-o tráfego naquela ec: ..

trada, o que agora ficou solu
danado'com

,
a - construção do

bueiro, ' que: custou aproximada-
'

mente 200 mil cruzeiros aos co

fres estaduais.
,

"

'ldministraeão Dinâmica
eODclui calçamento· �e
acesso ao C.I.S.C.

CANOINHAS (CN) - o
Colégio Estadual Santa Cruz,
sua Direção, corpo docente e

, discente têm agora concretizada
sua antiga aspiração, que vêm
desde os tempos dos Irmãos
Maristas, fundadores' daquele
educandário. Trata-se do calça
mento do acesso para pedestres
.e veículos - .obra executada

, sob convênio firmado entre' o

Governo do Estado, Prefeitura,

Municipal de Canoínhas e . o

CESC.

Para, a consumação do pro
jeto, foram calçados, à paralele
pípedos, dóis mil. e trinta e seis
metros quadrados, em 339 me-.

,tros lineares. A pista de rola
mento possui ,6 metros de larzu-
,r a, e, nela foram empregadas
668 de meio-fio em concreto. O,
custo total da obra foi de Cr$
3'67.304,00, dos quais Cr$
85.000,00 representam a parti-
cipação da P.M.C. no convênio.
As obras I estruturais foram íní
dadas em março e concluídos

, todos os serviços no mês de ju-
, lho último. '

.Agora, o C.E.S .. C., com o

'éJpoi.o da Prefeitura Municipal,

está providenciando a constru
ção .de passeios e a execução .de
.óbras de paisagismo, com a im
plantação de árvores ,e grámí- .'

neas em toda a extensão' do
acesso ao estabelecimento . ,..:

que os próprios alunos' chamam
de- "Dona' Francisquinha" em'

t ,

alusão a velha Estrada, Dona
Francisca,

.

que demanda �'do li-'
toral �m 'direção ao Planalto'
Norte, �:ue tem as mesmas ca-,
racterísticas: desníveis e curvas
errojadas.

També'm estão sendo ínícia-. '

dos ?S, t�abalhos de. arbcrízaçâo'
e ajardinamento da pequena
praça defronte ao Ginásio' de
Esportes e arredores. "da grande
Cruz de Pedra - símbolo do
educandário que, congrega o

maior número de '. alunos em
toda a região.

"

Toda a família SANTA
CRUZ, transmite através do
C . N ., a sua imensa gratidão em

nome da comunidade ao Pref'ei
to Municipal de 'Canoinhas, B�
nedito Therézio de Carvalho
Netto - referindo-se ao êxito
almejado, provavelmente ína
tingível sem sua ADMINIS
TRAÇÃO DINÂMICA.'

e====-uu
.

IF .....

em

Os primeiros colocados '-,

um em cada escola _' terão seus Os resultados serão divul-
desenhos infantis encaminhado gados' pelas Comissões Escola-
aos Supervisores Locais, no pra- 1'€S - Comunitária e Estadual
zo compreendido de 16 a 20 de ._-- que j�lg_ar:m. os t�ab�lh.os_
agosto, impreterivelmente. . ,Das suas respectivas jurisdições,

.

.' durante a Festa Anual das Ar-
. Serão selecionados em todo vores de 21 a' 27 de setembro.

o Estado, 197 trabalhos a Secre
taria da Educação, entregará os

Desenhos Infantis ao IBDF' _ .

Delegacia Estadual, e :a m�sma
.

. entregará à Comissão Julgado
ra que escolherá os três melho
I"2S trabalhos encaminhando-os
em seguida para Brasília, onde
concorrerão a um outro prêmio

.

Nacional.
.

'_

, ,
.,'
"

,
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AGORA PARA CANOINHAS E

TODA REGIAO
PROJETOS

EXECUÇAO (

,RUA FREI MENANDRO KAMPS, 340 - FONE (0477) 22-0832 - CANOINHAS - se .

,
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- ADMINISTRAÇAO
C O N SUL T'O R I A

-

SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA

13enedito qfi.erézÍo

I

I
I'

ENG'ENHEIRO CIVIL

Volkswagen' Passat
-

-, O PASSAT ofarece!muito mais que um simples carro
,

pode ofereeer!

- A tranqüilidade mecânica do PASSAT. com seu motor

avançado. Revolucionário!
"

P
.

I8ssat. Ele por .direito . �.
. I

,
PAPANDUVA: Esmeraldina Maia de Almeida

,
TRÊS BARRAs: Paulo A. Franl..: \

...

'

. ',' '.
,MAJOR yIEI�f\: Francisco Krdsan '

",' .r.:
.

C�NÚTI�,nfÀS': 'Jqun�ertp ,l{ãi�l:npa/Ivanit�',,'Schivil�$'ki'�, :F,e!�,.",
, .. ,. '.". . "nando LUiz 'T6karskI:"'"

',.. ,.' ... .1. .... , '"" • '" " • -'-..,.
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'\l!I MALLON & elA.
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UNGER & elA. LTDA.

Revendedor
Autorizado

CANOINHAS

INDÚSTRIA COMÉRCIO· - EXPORTAÇAO-

.

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

Distribuidores Exclusi vos

Completa dos Motores

da
I

Linha

«WEG»\
I'

Esquadrias de ferro' e uma variadíssima secção
.

\

'. de vidros, com .equipe de profissionais cornpe-
, ,

·tentes para sua colocação.
.

"/
.

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

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Waldernar Knüppel
mM r-r��JUI�meameM'" !WW"''''_''''

Rua Major Vieira, 360 - FOTle (0477) 22 -03U6 - CANOINH;A:S .-, . Santa ,Cata�ina
.

I ., .... , .!,

/

" ,
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Terrenos' centrais -

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

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

'

TRATAR PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.

80x para banheiro e fechamento de área já não 'e
problema em taRDinhas

, \ '

','

�,
", ,,:'-

l,
'

Informações: . DAIS.
:",
,.

,

RUA WOLF FILHO, 25 - FONE (0477) 22�0507' .' ", ""(

,�
. .'

-.
.' .. ,

, :�.� �t ',��...._,"�;.'
Endereço residência: Rua 3 de Maio, 798 - Fone (0477) 22 ..0467

-:-

" ',;,

DISCOS
,

.Ultirnas novidades
.i : r:

/I" •• ".� _. �

asa.
I "

Rua Paula Pereira, 648
.

.

"

Praça Lauro Müller, 54Q

\

'Farmácia e· Drogaria
. V I T A L· ... L.:: ',: i

•

.'
•

• '. •
� .". � • r') ",' 1

PRODUTOS ,YARDLEY OF,LONDON"- MYRURGíA'· :)

E OUTRAS'PERFUMAIÚAS
.

",,"
, ::"."

•

•

' ', •• ,,: J,' ", '.. �,,, '.

Aberta das 08:00;. às' 19:00 hor-as··'···,.'·:· ,.
. "

� ... ,"
.' .

... _.,., ..... ,:' '.
'.

RUA PAULA PEREIRA 542" _

.. ,. FONE 22-0640':'··' \,""
.... .,

,._
�

�� .�� :'<'" "v .

'

.... , .:' '1:., ,.

, : �

'\
. . \

c:_� ��. .__.

,_:tt:::::.::::"'�-
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�.-r""__,,":, _

..

Dral' Zoé \\(alkyrla ':HatiVida,de·:",Séleme:>;;';
; : ..

' "" - CIR.URGIÃ DENTISTA' .: .�:'
. ., p,., "

.
- ,CIC üÜ'5589159jDEP -" .,,' .p, .. '.' '.' .; ..

! '. " "-.' j' :":,' 0-' -. •••. " ,�.

Clínica dentária desenhoras e crianças.,: ",

.

,,'.1 "." ';';;,;

,
.

_" Especi�lizaç·ao. em Odontopediatría-c-c 'r", ' : i

UOHA JVIARCADA ., p'ça. :Lauro' Mü1.1�r; 494'-:" Fone 22�O�6f""
'. �.

,'" ,

.
.
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:.0(>*.:
••• .. 0. •• • •••

.

. .
.
.....�..... -

I ••••v•••... . '" ....
• .' I

-:- EXPEDIENTE --:

Proprietário: AROLDO CARNEIRO DE CA,RVALHO
"

Diretor (de 13-10-62 a 07-·09 ..78): RUBENS a. DA "SILVA
.

Diretor atual: GLAUCO r. BUENO'
.

'. Redator: LUCIO COLONIBO

ADMINISTRAÇÃO: ',,:

Rua Getúlio "Vargas, 527 -..,- Fone. (0477) 2'2:..0971.
'

"

Caixa Postal, 242" "

COMPOSIÇÃO e 'IMPRESSÃO;'
Impressora Ouro Verde Ltd�. . ;.",

,

., • " • _. • ...' '.. " I
• "I �. ,i-",

Rua Paula Pereira, 765 _" Fone (0477) 22-0379
Caixa. .Postal,' 2�D'

c,'�"
_

.,"

COLABORADORES:, . " ,'o .".

�I, � i"
,

.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



: CORREIO DO NORTE 11 de agosto de. 1979
-_....---------------_._----------------------------------_._-----------,.

.... ,.,.'_. ....................._-,........_---_

f�'iI •.•••
i ii � a i r. i1J"fi 1111 ii ii i ii i n ti ii II i I i • n 1111111 • ii i a & • 11 • Ollllll ií í d ü .,0J ii Ili

iTIl'1I1iI1TIrTÔJ'1n'�1i

AUTOMÓVEIS-VENDE-SE i
CHEVETE � SL .. .. .. . 1978

. BRASILIA : '.. .. 1976

RURAL - 4x4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... 1965
MOTOCICLETA YAMAHA - 200C

VENDE OU TROCA POR TERRENO URBANO

Posto ATL4NTIC - Osmar H. Scbolze
(Em frente ao Banco do Brasil) - Fones 22-0004 ou 22-.0104

Registrada no CRECI sob n.? 204

A SICÓL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA VENDA
.

À PREÇO D� OCASIÃO:
- Um terreno rural com área de 57 alqueires todo cultivável com \

máquina, em Caita, perto de São Mateu/s de? Sul.
- Um terreno urbano localizado no alto da Rua 12 de Setembro

com 800 mz .

'

- 01 Terreno urbano c/ área de 1600 m2 com casa mista e um de
. pósíto com 2 fornos e maquinários, para padaria, sita na Rua

Duque de Caxias em frente ao Supermercado Real de Wilson
Pereira.

- 1 terreno. urbano medindo à área de 1600 m2 com benfeitorias lo
ealizado na esquina Barão do Rio Branco com Major Vieira.

- 1 lote urbano com 800 m2, com casa, na Rua Curitibanos.
- 6 lotes de terreno com 1 barracão de madeira próprio para ofi-

cina ou fábrica de móveis, no alto da Xarqu�ada - 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 Píck-Up Ford F-75, ano 1976, tração dupla.

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

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

Executa ainda o serviço e' venda de loleameÍ1t�s.
. Procure a SICÓL à rua Getúlio yargas, 857 - Telefone 22�0039

----CliC.: .....

ZWW!4"fWMMM A-H

I NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS .DE

l\UGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOCíl.' ENCONTRARÁ PARA PRONTA ENTREGA:

Marca

1 Kombi VW
1 Kombi VW

2 Kombi VW

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

Ano

. 1972

1974

1976

1977..

.. 1976

1976·
.

. . 1974

1 Opala 4 portas ..

1 Volkswagen '1 300
1 Volkswagen •••• ii. ..

'

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

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

���:ol!&'��"'&;g.�,m��;lo.J
. .

'

r.'\I'!����"(Wa""1!�i�t.:r::_����j\�:,.r,lf;���.S\1tJ��'''t)I�!�Il!ltt:..\,;_:w..;;;5:lt!W�1.5GZ,t!S."�1:�I����';{.��

Basilio HuroenhukComércio
de V eículos Ltda.

�����-:._��., ,-���

I. Revendedor FORD I
1945--3wos. -197
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos .FORD

.

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES' DA SEMANA:

1 Volkswagen - 1500 - azul .. .. ., ., '1973

1

. Adquira seu veículo com a mínima entrada.

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

_1 Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

ACO TECENDO ...
ReSD nS:lbiLd �de:
� '*1!""-

1.
';

e ,
..r. '

.

".' :

* "É necessario lutar por todas as

coisas que podem nos tornar feli
zes. É importante erguer a cabe
ca sempre, mesmo que muitos
'não possam compreender a im-

portância de tê-la, "sempre em

pé ...."
.

* Hoje muitos marcando presença
no Clube Canoinhense, e aprovei
tando os lances de uma boate
que promete muito.

* Depois de um bom chá de sumiço
Ivan. volta a agitar. Muita mina
de olho.

.

* Miriam Miranda extreando ida
de nova desde o dia 7. E para co

memorar esta data 'reuniu um

grupo de amigos em .sua residên
cia. A você Mimi tudo de bom.

*, Também Debora extreando idade
nova desde ontem. Parabéns.

* Gildo e Ariovaldo agitando mui
tíssimo a city . Ah se as escadas
da praça falassem.

* Cuca e Bata dando um toque
aqui na Mat-Cap, É isso aí.

,

* "Não sei", palavra' simples, que
cria tanta confusão nê Dulce.
Decida-se garota.

* Regina e Nino, parzinho que faz
um bem incrível para os olhos da
gente. Cheguem mais.

* Silvaria, quando o amor 'bater no
seu coração novamente, não re

cuse-o, pois -um dia esse moreni
nho pode se cansar. Ê só um con-

, selho.
ti< Sônia e Paulo novamente juntos.

.

Isso prova que muito amor existe
.

entre eles. Continuem.

2.° Ofício de Notas

Edital· de Hotificacáo
,

de Protestos
Por não terem sido encontrados

nos endereços fornecidos, ou por
recusarem a 'tomar ciência, faço sa

ber aos que o presente, "É'DITAL",
virem ou dele tiverem conhecimen
to que deram entrada neste "OFí
CIO;', para serem protestados con

tra os responsáveis dentro do prazo
legal os títulos com as seguintes
características:

DP N.o 3550, vencimento
20.07.79, no valor de Cr$ 7.865,90,
emitida por O. A. Missau & Cia .

Ltda., contra TRANSPORTES DE
I lASCAS E TORAS LTDA.

Cheque n.? 691.130 K-651
BRADESCO - no valor de Cr$
4.400,00, emitido por .

OSVALDO'
FERNANDES, em favor de Choiti
Uemura, em data de 20.04.79.

Canoinhas, 08 de agosto de 1979.
\

Alcides Sehumacher
Oficial Maior

DOCUMENTOS
.

.

EXTRAVIADOS

EDVINO CORDEIRO declara
para os devidos fins que extraviou
cs seguintes documentos: Carteira
dr- Identidade, 'I'ítulo de Eleitor,.
CPF e Certificado de Dispensa do
Serviço Militar.

Os mesmos ficam sem efeito
ror ter requerido 2.as vias.

�\

1 :x

DOCUMENT'OS'
EXTRAVIADOS

NE:LIDE. MARIA. ANDRADE
IIIGUEIREDO, residente em Três
Barras,· declara para os devidos
fins que foi extraviado o Certifica
cIG de Propriedade 'e demais do
cumentos do veículo marca CHE··
VETTE 8L, ano 1978" cor prateada,
placa TR-ü609, 68 HP, chassis
f>DllAHC-128571 ..

0'S mesmos ficam sem efeito.
j.or' ter sido requerido 2:a via.

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS
KAZUNORI

. KOGA, declara
para os devidos fins que foram
extraviados todos 05 documentos do
veículo Volkswagen 1300:..L, ano
1977" chassis: BJ608.478, cor ama
relo.

Os mssmós fícam Sem efeito
por ter si® requerido 2" a .vía .

2:x

1 X

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

�'. Já muito próximo o tão esperado
Baile das Debutantes de 79, onde
serão aprsentadas à nossa socie
'dade 15 meninas-moças. Entre as

quais destaca-se Luciane Cador.

* Adriana agora curtindo altos es

tudos em Floripa, muitos já sen

tem tua falta.
.

* Bolha, Marlon, Brands e Nato

agora entrando para o rol dos
universitários. Muito bem.

* Para alegrar o nosso fim de se

mana, J'uceres dando um chego
aqui na terrinha. Mais.alegre que
nós, .só o Neto mesmo.

>!< "Aquilo que se' encontra a, nossa

frente, e atrás de nós é muito in"

significante ao que se encontra
dentro de nós ... "

Tchau!

=--" ---=----------------oI!d ... �J,IIIat�-.

onv'te-Missa
A FAMíLIA DE

I

umen u
CONVIDA PARENTES E,AMIGOS PARA ASSISTIREM A

MISSA D� UM ANO DE FALECIMENTO, QUE SERA CÊ·
LEBRADA AIVIANHA (DIA 12), AS 18,30 HORAS, NA MA

'fRIZ CRISTO REI.

ANTECIPADAMENTE AGRADECEM.

t (�O N V IT E - M ISS A
A família de

Leonel Barcelos
convida parentes e amigos para assistirem a Missa de um ano

de falecimento, que será celebrada em sua memória, ·dia 12

de agosto de 1979, as 18,30 horas, na Matriz Cristo Rei.

Antecipadamente agradece a família.

t CON VITE-.M ISS�
Os familiares do saudoso

J •

r I n.
profundamente consternados- com seu falecimento ocorrido
dia 4 de agosto último' em Curitiba, vem por intermédio -des-

.

te externar seu reconhecimento, às autoridades, parentes" e
.

vizinhos; a todos enfim, pelas palavras de conforto, e 'sóli(b:"�'; ,

riedade
.

dispensados nesse doloroso momento.

Outrossim, convidam a todos para a' Missa de 7.°
dia, que farão celebrar dia 12 do', corrente (domingo),' na
Igreja Matriz "São. João Batista ".

Três Barras, agosto'. de 1979.

�i\tenção!
CANOINHAS ACABA DE RECEBER, MER�CIDAMENTE,

UMA NOVA LOJA:

Vid Maffezzoli
..

acar a
�

Rua Vidal Ramos, 184 (ao lado do Supermercado Ouro Verde)--
COIV[ UM COl\1:PLETO SORTIMENTO DE VIDROS LISOS

'; '.'

E FANTASI�, E UMA EXCELENTE EQUIPE DE FUNC'IO':' .

;\JARrOS, A VIDRAÇARIA MAFlt'EZZOLI ESTA APTA ;A;'.·'
ATENDER TODA A CIDADE E REGIôES VIZINHAS, COi\I
QUALQUER QUANTIDADE DE VIDROS CORTADOS

•
. 1

AOS MELHORES PREÇOS DO MERCADO. _ , !

DISPÕE TAMBÉM DE ARTIGOS PARA PRESENTES;'·
TAIS COMO: QUADROS, ESPELHOS CRUCIFIXOS, ..

. . , ,

IMAGENS E MIUDEZAS EM GERAL .. �
I ,

Faça-nos . u�a visita e· comprove,
,Você não perderá seu -tsmpo. '.;

I
.

" ,.;

'. l
..

··.

'H 'r .... ,..

-. '. � !J'
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de
),

Direito - Santà Catarinada

Edital de
Comarca- de Canoinhas

Arrematacão
1

La PRAÇA: Dia 03 de setembro de .1979, às 14,30
horas

,2.• PRAÇA: Dia 25 de setembro de 1979, às 14,30
horas

LOCAL: Edifício do Forum Ruben Moritz da

'Costa, sita à Rua Vidal Ramos S/n -
Canoínhas-SC.

PROCESSO: EXECUÇAO n.? 1.166
·

EXEQUENTE: BANCO REGIONAL DE' DESEN
VOLVIMENTO DO EXTREMO SUL
- BRDE

,EXECUTADO: ABRAMO MUSSI SIA. INDÚS-
,

TRIA E COMÉRCIO

BENS: ,1) Um prédio de alvenaria e 'estrutu
rá de cimento armado destinado à

fábríca de compensado, medindo 43,50 m x 109,50 m,
,

perfazendo à área total de 4.763,25 m2, avaliado em

'Cr$ 651.95�,00.
,2}. Urrrprédío de alvenaria e estrutura de cimento
armado destinado à casa das caldeiras medindo

•

·
l5,50 m x 15,30 in perfazendo' à área total de 237,15
"m2, avaliado em Cr$ 76.040,00.
3)- Um prédio de alvenaria e estrutura de cimento ar-

"

mado destinado à fábrica de laminados- medindo
22,00 m x 50,20 m mais dois anexos em estrutura de
cimento armado destinados aos tanques de cosímen-

· to de toros medindo o primeiro deles 7,05 m x 23,40 m
.

.e, o segundo, 6,60 x 20,20 m, perfazendo o prédio com

: seus dois anexos as áreas parciais de 1.104,40 m2,
',: J 64,97 m2 e 133, 32 m2 respectivamente e com a área
global de 1.402,69,m2, avaliado em Cr$' 100.000,00.

. 4\ Um prédio de madeira constante de um pavimento
térreo e mais três (3) pavimentos sobrepostos, co-

berto com telhas de alumínio, destinado à secagem de '

.lâminas de madeira, medindo cada pavimento 52,50 :m

.x 16,10 m e tendo como área 845,25 m2 avaliado em.
.

Cr$ 150.000,00.
5) Uma tesoura guilhotina marca OMECO, de madei ..

ra, .na medida de 2.600 mm, com motor de 1 hp,
avaliada em Cr$ 6.300,00.

f\
.

6) .Uma chave compensadora de 60 CV avaliada eU1

Cr$ 1. 687,50.
,

_ 7)' Um transformador marca TRAFO, modelo
225/15.60 Hz, com capacidade de 225 Kw., avalia

do em Cr$ 8.148,00; Uma chave compensadora WA
TIN 75 vi, 380 V. 60 Hz, avaliada em Cr$ 2.280,00.
9) Uma prensa hidráulica a quente,· marca INDU-

MEC; com medida útil de 1.800 x 8.550 mm, força
total do 600.000 kg, com quatro cilindros, com 18 cha
'pas aquecedoras a 17 vaos de pensagem, com OS at

mosferas de pressão, avaliada em Cr$ 209. 790,00 .

l()) Duas talhas elétricas de elevação para 05 tonela-
.

das, com motor elétrico de 7,5 CV avaliadas em

C:r;$ 8.400,00.
11) Uma plaina moldureíra marca RAIMANN,

,

" com 05 motores, modo DS4m n.? 46752, avaliada
oro Cr$ 46.200,0'0.

.

12) Uma lixadeira invicta, com motor de' 03 HP ava-
. liada em Cr$ 2.300,00.

"

.

,13) Dois carregadores mecânicos com curso de 2.200
mm com motor marca OMECO avaliados em Cr$

21.000/00.
'

(Extrato art. 687 CPC)
14) Dois exaustores marca SOMMEL com motores

elétricos avaliados em Cr$ 4.132,00.

15) Uma serra circular esquadrejadeira quádrupla de
marca OMECO com quatro motores de cinco HP,

com comando automático, avaliada em Cr$ 14._. 070:00.

16) Duas passadeiras de cola de 1.750 mm, motoriza
das marca INDUMEC, avaliadas, em C:ç$ 26.870,00.

17) Um secador marca OMECO de dez câmaras com'

capacidade de 2,5 m 3/h, para lâminas molhadas,
avaliado em Cr$ 550.000,00.

;,8) Um torno automático, hidráulico, marca THOMS
, & BENATO, avaliado para madeira, avaliado em

Cr$ 200.000,00.
'

19) Dois caminhões marca MERCEDES BENS sendo \

um' deles de fábrica' i973, de cores azul e preto!
com chassi n.o 344 133 170 0038, com 6 cilindros e 145
BP e, o outro caminhão, de fabricação 1973, da cor

azul M. com chassi n.? 344133170005.77, com 6 cilin
dros e 145 HP, ambos com capacidade de 12.000 Kg.
e com placas DA-0531 e DA-0711, avaliados em Cr$
185.570,00, CRV n.? �79368 e 0034295, respectivamen
te,

20) Uma camionete Pick-Up FORD F-75 de fabrica-
ção 1973, de cor Verde Angra, com chassi n.? '"

LA-:-3BMY-06895, com seis cilindros e 90 HP, com ca

pacidade para 1.000 Kg e placas CA-1418, CRV n.?
379369 avaliada em Cr$ 22.758,00.

I

21) Um lote de terras de propriedade da firma
ABRAHÃO MUSSI SIA, INDÚST-RIA E . co

MÉRCIO, situado no lugar Xarqueada, município de
Três Barras e Comarca de Canoínhas, SC designado
por lote rural n.? 01 com área de 115.896,00 m2, con
frontando por um lado com terras de João P. da Sil
va, por outro lado nas de Ana P. Ferrari, pela fren
te na estrada de Três Barras, por outro lado com o

lote n.? 2 de Sinésio P. da Silva e fundos com o Rio
Canoinhas, transcrito no registro de imóveis da Co
marca de Canoinhas (SC), sob n.? 37.942, fls. 175 do
livro 3-AL, gravado com onus real em primeira e es

pecial hipotéca ao BRDE e avaliado em Cr$ 50.000,00.

22) Um terreno de propriedade da firma ABRAHAO
MUSSI SIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, situado

118. Serra do Lucindo, município de Major Vieira e

Comarca de Canoinhas (SC), com: a área de ..... ,.

I 1.841.573,8981 m2, transcrito no registro de imóveis
de Canoinhas (SC), sob n.? 41. 0'68, fls 130 do livro
3-AO. Direitos hereditários sobre a superfície res

tante da gleba transacionada, recaindo esses direitos
sobre uma área.12. 316.638,2300 m2, regularizando no

INCRA e assim caracterizado um imóvel n.? .

52.06001-70014, com 1.600 Ha, 35,55 módulos e 102)
ha, corno fração mínima de parcelamento, a área ad
quirida por compra e venda e a área adquirida por

; cessão total de 24.158.212, m2 avaliado globalmente
f.!D1 Cr$ 2.200.000,00, gravado de ônus real em pri
meira e especial hipoteca ao BRDE.

23) Um
.

terreno rural de propriedade da .firma .

ABRAHÃO MUSSI SIA INDÚSTRIA E COMÉR
CIO, situado no lugar Campina do Tamanduá, muni
cípio de Major Vieira e Comarca de Canoinhas (SC':,
área de 2.147.127,30 m2, extremando ao norte com

terras de João Ferraz e João Sguário, ao sul de Lou
renço, digo Leonardo Vieleski, a leste nas de Frede
iico Grein e a oeste nas de Pedro Alcântara Schmitt.
transcrito no Registro de Imóveis desta Comarca de
Canoinhas (Se) sob n.? 37.394, fls. 20 do livro 3�AL)

,
'

Juízo de 'Direito da Comarca de Canoinhas
JUíZO'CíVEL - 2.a VARA

Edital de Citação com o prazo de trin'ta (30) dias
guir transcrito: - um terreno

.urbano, situado à rua Curitiba
nos, nesta cidade, com' a área de

.

800 m2 (oitocentos metros. qua-

drados), que. obedece atualmen
te as seguintes divisas: - pela
frente, na extenção de 20 me

tros lineares, com a rua Curití

'banos; de outro lado co;n terras

pertencentes a João Kerscher ;

de outro lado com a própria Re

querente; e pelos fundos com

sucessores de Vitor Soares de

Carvalho. Tendo pelo MM. Juíz
. de Direito sido designado o pró
xímo dia 27 di setembro de

o Doutor Orli de Ataíde

Rodrigues, JuÍz de Direito da
'2.a Vara Cível da Comarca de

Cancínhas, Estado de 'Santa
. Catarina, na forma da Lei etc.

FAZ SABER� aos que o

presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por
parte de MARIA DE LOURDES
.KRAILINK SIDORAK, brasi

leíra, viúva, doméstica, residen
te e domiciliada em Canoínhas-

,Santa Catarina, nesta Comarca
.

f0i requerida uma, ação de Usu

t�Plã9
.

49 seguinte. imóvel a �e-

Santa Catarina

1979, às 14:30 horas, para a au

diência de Justificação Liminar
de Posse e para que chegue ao

conhecimento 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 k

Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, aos trinta dias do mês
de julho de mil, novecentos e

setenta e nove. Eu, Zaiden "f.

Seleme, Escrivão o subscrevi.

Orli de Ataide Rodrigues'
Juíz der Direi'oJ�.:a Vara

1 x
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CANOINHAS JA '.lfEM MECANICO ,AUTORIZADO PELO
,INPM PARA CONSERTOS DE BALANÇAS COMERCIAIS.

SE SUA BALANÇA APRESENTA.R QUALQUER DEFEITO,
PROCUItE IMEDIATAMENTE O SR.

'

gravado de ônus real em primeira e especial hípoté-
cu ao BRDE e avaliado em Çr$ 185.000,00. .

24) Um terreno rural com a área de 4.885.420 m2, si-
tuado' em Paciência,· Fazenda São Sebastião do

Bom Retiro ou Valões município de Canoinhas (Se),
'dividido em dua's gleb'as a' saber: uma área de .....
4.401.420,00 m2 devidamente demarcada e confron
t ando co;m herdeiros de Inacio Oliscovicz, João Bur

gardt, Cipriano Neves, Francisco Pires Batista, Au

gusto Neves, João Neves de Barros, Fidencio Rodri

gues, Juvencio Leite, herdeiros de Cristóvão Funck, Jo
sé Antonio Fernandes, Luiz Scholze, José Luiz, Cecilia
Luiz, Salvador Cardoso, Sebastião Ferreira, Joaquim
Cardozo e Nicolau Leite, e outra área, com 484.000
m2, devidamente demarcada e confrontando com a

estrada dos neves e Santa Leocádia, .
Rio Paciência

acima, transcrito no Registro de Imóveis' da Comar
ca de Canoinhas (SC) sob n.? 41.152, fls. 155 do livro

3-AO, gravado de ônus real em primeira e especial
hipoteca ao BRDE e avaliado em Cr$ 385.000,00.

25) Um terreno rural, com área de 150 alqueires
aproximadamente ou seja, 3.630.000,00 m2,. situa

do no lugar denominado Rio d'Areia Campina do Ce

dro, município de Major Vieira, e comarca de Ca
noinhas (Se), devidamente demarcado e confrontan
do de um lado com terras de João Sguariom., de outro
lado com as de Alfredo João, Antonio e Alberto An
tonio Ferreira ou quem de direito; de outro lado com

as de Alfredo, João Antonio, ditas do Estado, ocupa
das por Alberto Antonio Ferreira; de outro lado com

as de Antonio Corrêa, João Porcidônio, Tomaz Woz
niak 'e herdeiros de Carlos Licin ou quem de direito;
transcrito no Registro de Imóveis da Comarca de Ca
noinhas (SC) sob n.? 41.494, fls. 254 do Livro 3-AO,
gravado de ônus real em primeira e especial hipote
ca ao BRDE e avaliado em Cr$ 435.000,00; um terre
no rural localizado no lugar denominado Serra do
Lucindo, município de Major Vieira, Comarca de
Canoinhas (SC), com 2.710.400 an2, dividido em duas :

áreas: a primeira com 1.452.000 m2, equivalentes a

60 alqueires, devidamente demarcadas e confrontan
do de um lado com terras de Amadeu Bueno até o pa
trão do perímetro, e por este com 'terras de não legi
tímados até a divisa de Francisco Alves de Almeida,
e por uma linha seca até o Rio D'Areia e por este até
o perímetro; e a segunda com área de i. 258 . 400 m2,
compreendidos nas seguintes confrontações: - par
tindo de um marco .à margem do rio d'Areia, s-eguin
do até este a estrada geral, seguindo por esta até a

margem do Arroio Pilãozinho e seguindo em linha
reta até encontrar divisas da posse de 'Amador de
Deus Bueno, seguindo por esta até '300 metros e daí
segue procurando o Rio Bonito até completar a área
acima, transcrita do Registro de Imóveis da Comar
.ca de Canoinhas (Se), sob n.? 42.535,' fls. 235 do lÍ\TO
n.? 3-AP, gravado com ônus real em primeira e espe-

, cial hipoteca ao BRDE, avaliadas 'a primeira área em

Cr$ 363.000,00, e; a segunda área em Cr$ 314.600,00 e,
que globalmente foram avaliadas em Cr$ 677.600,00;
Os 'bens acima encontram matriculados no livro 2-A,
fls. 76 e 77, sob n.? 76 e 77. Dado e passado nesta ci
dade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos

'dois (2) dias do mês de agosto de mil, novecentos é
setenta e nove (,1979). Eu Zaiden E. Seleme, Escri
vão, ,o subscrevi.

ORLI DE ATArDE RODRIGUES

Juíz de Direito da 2.a Vara Judicial
,

'

2 x

NORBERTO TADRA
.

Rua Alais Stüber, 528 - Bairro Alto das Palmeiras
Fone 22-0714

,

DR. 'ZENO 'AMARAL ,FILHO
- CIRURGIAO DENTISTA - _

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro - ,esquina C0m tra
,

vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial) .

Fone 22-0960

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Gisele

Indressa

•

amver-

sário

Com uma bonita festinha no último do-

.rníngo. a linda menina Gisele Andressa Bur-'

� gardt comemorou o seu primeiro aninho de vi-

,

da. E:1a, é filha do prezado casal Nivaldo e Ana

,Maria Burgardt, que recebem os cumprimentos
: da�'oo'1un'a [de .hoje 'com um, abraço e flores à, ani-

,

: versarfanre. ,

o Líons- Clube de Canoínhas está elaborando
a realização do Concurso "Rainha do Mate" em cc

laboração com o Conselho Municipal de Cultura nos

festejos do aniversário de Canoinhas, Do certame,
participarão' jovens representando as entidades pú
blicas e partículares ligadas r o cetor de 21'V2 mat -.

No dia 12 'de setembro, as cand.c.atas derfilarâo pel.:z
ruas da cidade em carro aberto, culminando a Pf0-
moção no dia 15 com o Baile da Rainha do Mate na

Socíedade Beneficente Operária, ocasião em que se
,

dará a escolha. Logo mais voltarei com mais deta
lhes sobre o assunto.

,Artigos para senhoras e crianças.
Calças JEANS - agasalhos - calçados e

artigos para presentes.

Orga�ilacõe� Nivaldo 8ur'gardt
Rua, Paula Pereira (em frente no Supermercado

Cereal) .

�=,.,."",==========�=-=-- --- --- --

, '

1.a REUNIAO DE MULHERES

DE PREFEITOS

A primeira Dama do Município, sra. Lia de

Carvalho, acompanhada da sra. Haydée de Oliveira.

participou nos dias 7 e 8 em Florianópolis, da La
Reunião de Senhoras de Prefeitos - que reuniu pri
meiras-damas de 21 municípios Catarinenses, promo
vida pela Liga de Apoio ao Desenvolvimento Social,
presidida pela esposa do Governador do Estado,
Déa Bornhausen. "

O objetivo da reunião das.Senhoras de Prefei
los, .daa.Associações de ,Municípios das Micro-Regiões
elo :mstado é O' de integrar as experiências re1ativas à
ação soCial desenvolvida a nível municipal, tentando
uma sistematização. e' levantamento 'dos principais
meios visando:!a prom�ção humana.

r==========='='====:===================-=-=-=-=,,========

Departamento de Serviços

Temos, balanceadot' de rodas eletrônico, exdu
siv\o:" ná*',cidade,' gar3ntindc � máxima perfeição

.. , ,de ,seu carro, seja ql',al for a marca.

Estamós à sua inteira dispO'siçãO'. ,
Ligue pa�a

,22�OO,24: e, fale' tom:�VALCYR .

'c' ,Rua Vid-al' Ram'os, 20Sf
'. f

CHORINHO NOVO

Muito feliz e de parabéns, está o casal Dorva
Iino e Catarina Alves Elias, com o nascimento no

...
dia

:2 de um". Iirda menina, que receberá na Pia Batis
mal O' nrme de Ka'La. ' Da coluna, os cumprimentos

, ::to jovem, casal"

CURse DE VOGA

A novi.lade para quem cuiser relaxar às ner

vos c manter ',Joa forma física, já está funcionando o

Curso de Yogi a cargo da sra. Valcy Tormena . Ins

crições na "Scholla Cantorum Santa Cecília". à rua

José Boiteux TI.Q 136.
,

.

CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA,

.

O Conselho Municipal de Cultura está comuní- ,

i, cando 'que foi prorrogado o. prazo para a entrega dos
.

trabalhos referentes ao "Concurso Poética Canoi-
nhense" até 5 de setemb.ro próximo. Os partícipan
tes estarão concorrendo ao Troféu "Emílio Gothar
do Wendt" e mais prêmios de ."incentivo" em (Ü-

,

.nheiro ,

A CMC está elaborando a programação pará
cem�mora�' o Aniversário da Cidade que será em 12
de setembro. Em! pauta, desfile com alunos de 1.0
grau e as escolas movimentam-ss na preparação dos
temas escolhidos para representar 'a Cultura do. Pas:·
sado e Presente' do nosso município. Também fará
'parte da programação de aniversário, a apresentação
da Retreta na Praça Lauro Müller durante a sema

na alusiva com a presença da "Banda Wíegando
Olsen" .

�-- =====--=�c=--=,_======,-=-=-= _

GARDENIA
RECEBEU VESTIDOS PARA MEIA ESTAÇAO

E :J3LUSAS DE SEDA

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

PARAB'ÉNS ANHRÉIA
,

'

A menina Andréia Magalhães Telles recebeu
,

' ,

esta semana" um grande número de amizades mirins
para festejar seu aniversário na residência de seus

pais, Vasco Magalhães Telles' e Tercia Consuelo Ro-,
drigues Magalhães Telles. Do colunista, as felicita
<;ões com votos de muitas felicidàdes.

CANOINHAS' NA FRENTE

,A Secretaria da Fazenda do Estado, com O'

Grupo de Trabalho que determinam os índices atri-'
buidos aos municípios na 'participação do ICM Esta
dual concluirarru recentemente os seus' trabalhos. r

,

Prefeito Therézio de Carvalho ao tomar conhecimen-
1:0 dos resultados, informou à coluna que o nosso m<

nicípio encontra-se em 1.'0 lugar na Reg,ião da AM

PLA, e o 14.° entre os 197 municípios catarinenses.

NIVER NA AGENDA

Hoje circulam os parabéns à srta, Regina Ma
ria Mayer pela passagem de seu aniversário 'nesta
data. Logo mais, ela recebe amigos e familiares ém
sua residência para comemorar. CUlnprimentos à
prezada Regina com um "bouquê" simbólico de, rO'sas
àesta coluna. .

'

I

DRA. HELOISA S. BERTONC!Nl' ·1,

J

CIRURGIA-DENTISTA
CRO 1091

,
Consultório: Rua ,Major ViE::ii;ra,' 505 -,' 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussi)
, J
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Os filhos da muito, estimada -senhora-":
Perolina Goby Díttrích: Aline, Avany;,:\ Aldo;:�:;:
Adair e Amaury - reunem-se com OS" demais:
familíares e amigos para festejar no dia. 14 em ,�
Marcílio Dias, os' 86 alias d� vida de sua querida :,,1,

mãe , Dona Nena, corno é conhecida portodos �,:
que a admiram e gozam do privilégio de: sua'!'
.amízade: é uma dama de grandes virtudes e por' ', .

\�ste motivo será homenageada em grandé'esfí- ,;"
, to. NO' Ano Internacional da Mulher, transcorri..;-:'':c
/do em 1975, ela foi homenageada pela ex-Colu- �,
nista Suely Bertão .com a mesma foto .que hoje ,,<
ilustro esta' coluna como uni dos Destaques. .,A ::'
ela o nosso agradecimento pela oportunidade �- .:

podermos oferecer nossa parcela nesta hornena- t:
gem à Dona Nena,

,

"
"

'" :�",
,:.; .

. . ,�.f,:.:..
r-.

..

;'
..

AGRADECIMENTO ESPECIAL;

A coluna de hoje presta homenagem eSp'ecfâl�
de agradecímento ao Companheiro, João Credos Vi��::
ra do Jornal "A Notícia" de Joínville; pela' 'vaHo��.
colaboração e o apoio prestado à minha .promoção

.. '- ',. .
...

.

com o Shaw de Per la no último dia 27. Também, nã,o
". . '.

poderia 'ficar no esquecimento, o apoio do, .ex-colegâ
de: Rádio, meu dileto amigo'Alaor Fernandes, .

' "(ff�
exercendo a função de Delegado �ra'Ordem-dos 'Mii�
�;lcOs' nesta região - que deu atenção e élPóiá"'in��ii,�
máveis ao sucesso que foi o; Show de 'Perla-nesta "d�:

. l I·'

dade , Jo soi mui grato. ,

" ';' "o;
'"

."'-·?':,V

REUNIÃO FESTIVA

Está de parabéns .o RotaryClube de,Tr.ês"B��]
ras. que na quinta-feira em concorrido jantar'. fe�ll\
\'0, recebeu a- Carta Constitutiva de seu" Padr:in.ho,�:

.
. . "

. . \��

Rotary Clube de, São .Máteus do Sul,': o' que f§.ignifi�êt
o reconhecimento do novo Clube Pé�Q �RotqTIy'" Int�f::"":

; nacional. O evento aconteceu na' Sociedaq€ :Uniãd:
Operária" com a presença de' diversas, autoridades �§:".",
pecialmente convidadas, além de personalidades ,(l;:à
família rotária da região. o. assunto' será' déstaque.
da próxima coluna.

"
'.

" ::"::,'
I

"

'

DOIS �NIVERSÁRIOS "

.. ,. -', .,. \

, I,. _ : :,,;:_:..
� ,

Antecipo neste sábado os parabéns ao compà
,nheiro da Impressora Ouro Verde Carlos' Bockor.

, "
, ,

que completa idade nova na segunda-feira. Amanhã
será a vez' dO' garotão Reinaldo, sobrinho- de CarloS';:',
comemorar o seu" primeiro aniversário . juntamente�;
com seus pais Laura e Tereza Bockor. Via 'cO'.luna1 se:. �

guem os' cumprünentas com um abra'ço. .;,,',

,
"

Orga nizações,
"

oe Luiz f\liilton Suche k,:' "";;�;
)\.

"

Rua Felipe Schrrnidt, 392�- Fone: 22-0511 '

Seguros em todos os ramos _ Fnt('lc.õpias _..::.. Auto
. �Ji: ,o:'

I
"
Escola -- Desplachal1t�, Ofici3:1 de Jl)dran -. "Enlpla ..

,

eament6s - Transferencia de,Veiculos '_ Ccn "ec,.ção : ';
�le Pl.ac�s 'e r'laqt�etas - Carteira· de· 'Idel'iH�cte ., :::
qarteIra • de. �otorlsta -. Taxas ��taduais - Pr(fe:rl.o: J"

chinientos de: Notas' Pi'omissôi'ias" e' ContratosT' ,. -

"

. ,�, .'. :.
• '.,:.,:,� •• :,'.- "t' ,';'�"':

,I ,
"

: .:(;,',J.'
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,E O I T A 'L
Dr. Benedito Therézio -de Carvalho Netto,' Prefeito Mu

nicipal de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, no uso

de suas âtribuições .faz saber:

-a) Para conhecimento Público que de' conformidade
eom o Decreto n.o 36/79 de 17-7-79 e Portaria n.? 32/79 de 17-7-79,
inscreveram-se os candidatos abaixo relacionados; para a Classe,
inicial da Carreira do Magistério Público Municipal;

b) Ficam .em conseqüência deferidos os pedidos de ins

crições dos mesmos, .portanto habilitados ao Concurso em pauta.

VL �n

61 - Rosemar Angela Ribeiro da Silva Normalista

62 - Luíza Ivone 'M�chado Normalista
.

03 - Efigênia Badaz Alves Normalista

�._ Maria Luiza Moreschi Normalista,

05 - Senhorinha 'I'eíxeira dos Anjos Reg. E. Primário
96 - Silvana Regina Hoppem Gonzaga Normalista
0'1 - Elvira Licéria Bosa dos Santos Normalista
f)8 - .Lení de Almeida Rossato Normalista
09 - María Gertrudes Hoppen Gonzaga

'

Normalista
1'0 - Tereza Leoni 'de Barros Normalista
11 -, Tereza Matioskí Normalista

,12 -- Roselí Terezínha Lisboa Normalista
lS ..:- Relindes Terezinha Artner Normalista
" ;-. Gladys Bayestorff .

Normalísta
15 - Paula Maria Haensch Pecharka Normalista
16 - Terezinha Santana Torquato Normalista
17 � Ana Rita Haensch Normalista,
,18 _;. Silvia Maria do Prado Normalista
19 --:- Diomara Doroty de Souza Ferreira Normalista
20 ,......;. J:u�te Artner Normalista
,21 - Âmadeus José dos Santos Ginasiano
22 _;_ Cristiane Sabbagh

'

Normalista
'23 ..;_ Norberto Schroeder Ginasiano
24 _', Walquiria Theodorovitz Normalista
25 � Marili Postol :Normalista

,�6 =r:
. Jussara Maria Santos, Ginasíana

:17'- Iraeí Luiza Ríske Normalista
;28 ._ Maria Ivone Artner Normalista
29 . ..:.:_ Louríeí de Fátima Fuek Norrrialista
30 - Solange Terezinha Gatz Normalista
31 '-. Vera Lúcia Gatz Normalista
:12 ,- Mar.ia Herta Artner Tadra Normalista
33 ,� Edenir Ladislau Morantí Ginasiano � (Indeferido)
34 - Regina de Fátima Luiza GaRski' Normalist�
'35 .- Clarice Aparecida Duarte Cavalheiro Ginasiana
3� � Esmeralda dê Fátima Correa Normalista
31 - Terezinha Knob da Silva Normalista
38 -, -Iuraci Vilma Artner Heuko .Normalista
39 � Elizabeth Zorek Normalista
40 "";"':, Cirlei Tereza dos, Santos
41 �, Jrene 'Dias dos Santos

. �2 �'. Izolete Lourdes Weber
43 �. Claudete Finta

" ,

�4 ......:: sà�i Matós

Gínasíana
Normalista
Normalista
Normalista

Ginasiano
Normalista
Normalista
Normalista

Ginasiana

Ginasiana
, 3.a série Normal

Ginasiana
.

2.a 'série Normal
GinaSiaI1a
Normalista

4S ...;..;..' Migu�lina Salemc Karvat Krueger
4CJ �. Círlene Maria Dorniniak Knop

. 47 -'OrliTerezinha de Oliveira
.

,

48 _;;. Margarida Jacin�a'Wzorek de Almeida
49 _;_ Maria Helena de .Olíveíra
�O _.:. .. Ne.l�zinha Haensch

51 '-J::Mara 'Angela Komoch�
.
52 -::... 'Maria'Antonia Kuminelc'"
53 _, Nilda. Vieira Schereiner
54 - Cl�céria Baluta

Canoinhas, 07 de agosto', de 1979.

Dr. BENEDITO THER�ZIO DE CARVALHO NETTO
Pr�feitó Municipal

Este Edital foi registrado e publicado no Departamento
Administrativo na d�ta supra.

'

.

Dr. FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Chá Bazar Beneficente .-

PORTA�IA N.o 37/79
Dr. Benedito 'I'herézío de

Carvalho Netto, Prefeito Muni

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

atribuições legais, resolve:
, NOMEAR OOMISSÃO

Constituida pelos Srs. Fá
bio Nabor Fuck, Vice Prefeito

Municipal, Dr.: Paulo Eduardo
Rocha Faria, Presidente da Câ
mara de Vereadores, Osvaldo
Conrado Narloeh, Capitão Dele

gado da 13.a DRM, e as Coorde
nadoras Esmeralda S.' Buch

mann, Juci R. Seleme, Fléríde
I. Bittencourt, Jenny Maria R.

Isphair e José Ganen F'ilho,
membro do Conselho Munici
pal de Cultura, para sob a pre
sidência do Vice Prefeito Muni

cipal, organizarem o desfile do
dia 12 de setembro vindouro.

Gabinete do' Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, em

06/08/79.
Dr. Benedito Therézio de

Carvalho. Netto.
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
é publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio. Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

.
,

anOln as

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

Aviso de tioitaoão 'viso de Licitação
A Comissão de Licitação da

Prefeiturá MUnicipal de' Caru.í

nhas, leva' ao conhecimento dos

interessados, que se acha aber
ta a Tomada de Preço - Edital
n.? 034/79, para "Fornecimento
de Paralelepípedos (pedras para
calçamento), para diversas ruas

desta Cidade com as seguintes, ,-

dimensões (em média): 0,18 x

0,16 x 0,15 metros", com prazo
de entrega até as 10 (dez) .horas
do dia 22 (vinte e dois) de agos
to do corrente ano (22.08.79),
no Gabinete do Vice Prefeito

Municipal. Cópia do referido
Edital e maiores esclarecimen

tos, serão obtidos junto a referi-
da Comissão.

.

Canoinhas, 08 de agosto de 1979.

Hugo Antonio Peixoto.

Presidente da Comissão

, A Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, leva ao conhecimento
dos interessados, que se acha
aberta aa �ToJn.açla ,de Preço -
Edital n.? 033/79, para "Aquisi..

ção de 700 (setecentas) sacas de

Cimento, para aplicação na

Ponte sobre o Rio Paciência",
com prazo de entrega até às 10

(dez) horas do dia 21 (vinte- e

um) de agosto do corrente ano,

(21.08'.79), no Gabinete, do Vice
.

Prefeito. Cópia do referido Edi

tal e maiores esclarecimentos

serão obtidos junto a referida
Comissão.

. EDJTAL'

Canoinhas, 07 de agosto de 1�7.9.
• ••.•.'. '#'.

Hugo. Antonio. Peixoto ,

Presidente' da Comissão

RIO DE
.

JANEIRO (AI
MPAS) -.·Em recente Congres
so que reuniu a equipe médica
e paramédica do Hospital das

Laranjeiras, do INAMPS, Rio
de Janeiro, os cardiologistas
presentes afirmaram que. o
stress e o fumo, aliados às alte

rações psicosociais que atingem
Gl mulher moderna, farão com

que, 'num futuro próximo, a in
cidência de doenças cardíacas;
que hoje, de acordo com as es

tatísticas nacionais e mundiais,
É' muito maior entre os homens.

seja igual para ambos os sexos.

De acordo com os cardiolo

gistas, a incidência de doença
.

cardíaca no homem está aliada
à luta pela. subsistência, agora

aderida pela .mulher, que ainda
acumula funções de dona-de-ca
sa e mãe, além de cons'\lmir'
mais cigarros.

Impressora Ouro

Encontram-se em Cartório, à
Rua '-Vidal Ramos, EdifíciO' do FO'
rum, para serem protestados os se

guintes títulos:

Duplicata n.? 16906 _ valor Cr$
7.700,00 (sete mil e setecentos cru

zeiros) vencimento: 10.07.79', emi
tida por Mafra Veículos Ltda., con

tra: NERY JOSÉ GRANEMANN
MELO.

Duplicata n.? 30531 _'
.

valO'r
�,180,00 (dois mil e centO' e oiten
ta cruzeiros),. vencimento: 15.07.79,
emitida por Formicopa Ltda.
Ind. � C0m. de; Móveis em Plástico
e Refrigeraçâo Comercial' em ge
rs l, contra: ALINOR VOTCOSKI.

" .

Duplicata n.? PA/555-3 - va

ler Cr$ 900,00 (novecentos cruzei
ros), vencimento: 18-07-79, emitida
por Mallon & Cia., contra MORA-
cr DE PAULA. I

Duplicata n.? PA/555-2 _ va

IO'r Cr$ 900,00 (novecentos cruzei

ros), vencimento: 18-06-79, emitida
por Mallon & Cia., contra MORA
CI DEl PAULA.

Nota Promissória n.? (não
consta) -.valor Cr$ 2.500,00 (dois
mil e quinhentos cruzeiros), venci
mentO': 23 de maiO' de 1979" credor:
JO'ãO' Alves Miranda, devedO'r: JO
SÉ PAULO CALIXTO .

Por nãO' ter sidO' pO'ssível en

cO'ntrar O's referidO's respO'nsáveis,
pelO' p,resente intimo-O's para nO'

prazO' de três (3) dias,' a cO'ntar- da

publicaçãO' deste, no JORNAL
CORREIO DO NORTE, virem pa-

.

gar O'S menciO'nados títulos, O'U da
rem as razões pO'rque não O' fazem,
e aO' mesmO' tempO', nO' caso de nãq
ser atendida esta intimaçãO', O'S no

tificO' dO' cO'mpetente prO'testO'.
CanO'inhas, 0'9 de agO'stO' de 1979.

Ivanita Schivinslki
Escrevente Juramentada

em exerciciO'

ALTERAÇÕES I

. Segundo os médicos, a mu

Iher moderna vem sofrendo al
terações psicosociais importan
tes que provocam ansiedade e,
em conseqüência, o "stress" .

Isto porque, tanto pelas difí
culdades sócio-econômicas co
mo pela necessidade de auto
realização, aderiu. ao' mercado
.do trabalho,' sem ter, contudo,
uma estrutura social de apoio,
estando ainda muito ligada a

antigos condicionamentos ele
'que deve permanecer no' lar.

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

Verde Ltda.

Clube

MATERIAL ESCOLAR

o menor preço da região
[)8Scontos especiais para ata'cadistas

,
.

i '1"1.11'. i di. ilíl ••• i •• ii ••• 1 •• i i.fim I i. íi d Iii il8 ii ii í. li. i li. (II iI1 U li'iI í 11 illl. t1Y�bU:JY,.1IJ 11..11R.', El ii. ":\\,Il,r'-u'_'u..!!-' R !li A II [I' llÍ J!.!"lI PJ 1IJ1�1.,��·u.I1:!:_:;�rn'lflI iii II,. b 811 � II tl ilBI'; íi'fiiT1nIlIT" III íi di II!. "
.

. , I

«Semana Nacional da Criança Excepcional» I
De 21\ a 28 de' ag,Qsta

de Mães:

Dia 22 de ag'�:'sto, às 15,00,' horas, no Clube Canoinhense
r:::::. :=:: __

/

I
.

- I ngressos no local

cc Você que' tem a' felicidade de naJ precisar da A P 'A E, expei'imente a 'felicidade de ajudá·la,)_ Colabore
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,

11 de agosto de 1979

Notícias
de

«Papanduva »

Esmeraldina M. Almeida

1.1{) CAMPEONATO DE FUTEBOL HE SALÃO

. E,st.e l.� evento esportivo realizado pelo Grupo "JAC",
reve micro dia 29 p.p., prossegumdo-se no dia 0'5/08 e fi
nalizará dia 12/08 com 'um fechamento a "chave de ouro"

'

à noite na S. H. R. Papanduvense quando será efetuada a,

entrega de belí�simo� troféus aos. 4 (quatro) colocados. O
rE:lgulamento fOI aSSIm estabe lecido: Dia 09/07 - início
às 13,30 hs. na QUADRA MUNICIPAL DE: ESPORTES
"LEONARDO BRE:Y", Lin. LE'SLIE (2) x SeI. Monte Cas
telo (5), CENTENARIO (6) x GAúCHOS (1) BOlA0
(Pap.) (4) x RANCHO q�ANDE (1) A.A. BESe (PV)
(7) A.A.B. BRASIL (Itaióp.) (2). Entrementes realizou-
se uma pa,rtida de fundo entre: SeI. 'IJAC" 10' x MATI
NHOS (2). Dia. 0'5/08 as equipes acima citadas jogaram
as mesmas partidas, 'apenas com horários alternados. Dia
12/08, as 4 (quatro) equipes classificadas serão sorteadas
para disputarem em dois jogos buscando � l.0, 2.0, 3.0 e '4.0
l�&,ar. O Grupo "J��" agradece aos colaboradores e par
ticipantes que prestígíaram o Salonismo Papanduvense ,

SARN:E;Y: ARENISTAS QUEREI"!
DISSOLUÇÃO DOS PARTIDOS

. Ei� o que colheu e� todo .0 Brasil sobre permanên-
c,la ou dissolução dos atuais parttdos . Damos a posição de
Sarney prtmeíramanto: 1.0 - ainda não há def'inicão al
guma; 2) a maioria quer extinção dos partidos; 3) não há
prazo para a reformulação; 4) não há número definido de

I partidos; 5) nenhuma hipótese r:ode ser excluída. As po
siçoes dos aremstas: 1) dOIS partidos de apoio ao governo;
2) todos. os governadores e prefeitos com Figueiredo; 3)
um partido ideológico; 4� Implantação do voto distrital;
5) hora de esquecer o egoísmo. Nota da coluna: a última
é válida e sua filosofia é proveitosa.

DIA 18 BAILE DO CTG "OS VAQUEANOS"
9 CTG "OS VAQUEANOS" estão convidando todos

os afeiçoados ao esporte e suas exmas. famílias para hon
rarem com suas presenças no baile da posse da nova dire
toria que será realizado no dia 18 do corrente com início
r�arcado para às 22,00 hs., no Salão Paroquial'. A anima
çao do fandango está sob a responsabilidade do famoso
conjunto musical gaúcho da cidade de Vacaria "OS CUE
RAS". Reina grande espectativa para a grandiosa noita-'
da dançante que marcará mais um ponto nos já famosos
programas. realizados dessa natureza ..

o RECURSO ]'i; APERTAR O CINTO
O presidente João Figueiredo admitiu ontem, em

conw�;sa informal, ?�m alguns jornalistas, que os preços
cl,os generos alimentícios e de utilidade de primeira neces ..

�:lda�e ell2 geral "es�ão ,d�::,os", .acr�scentando .

a seguir que
� situaçâo nao esta fácil . Figueiredo explicava aos :re-

pórteres, numa
....galeria. de arte,. onde for� assistir a expo

SIÇ�O de um artista amigo do Ministro Said. Farhat, que há
muito teI?pe tem a mania de entrar nos supermercados
para ver ificar os preços dir-etarnerrts- nas prateleiras. La
mentando que agora está se tornando difícil em funcão da
presidência seguir com seu hábito.

' �

TROFÉU DO "LIONS" PARA HUNO ALMEIDA
Em jantar do Lions Clube Internacional na cidade

. �� Paranagu,á,. que �ontou com a presença de mais de mil
"-11011S: O médico Kit Abdala entregou ao colunista Dino
Almeídn o troféu, de "Jornalista do Ano", eleito pelo Lions,
em comemoração ao 15.0 niver de coluna "Dino Almeida
I!lforma". Na coluna social do jornal, Gazeta do Povo I�P
Curitiba.

.'--�

BOA NOVA PARA A CI'I''Y

Acompanhando o ritmo crescente da cidade, foi :re�·
�entemente inaugurada na rua 'I'te. Ary Rauen n.? 167,
�r�,n�e do Cartório", um modelar escritório no ramo Imo
biliário. O mesmo conta com profissional competente a

t�st� da nova empresa, inclusive com uma equipe de fun
CIOn<:ir!OS que atenderão. com presteza e solicitude, todo '2

qua1quer serviço correlato a sua funeão especztíca. Assim,
sendo, '� interessados poderão se dir'igir ao endereço acima
�u� serao pront8.ment� atendidos, ou ainda pelo fone
v3-",0'17. Passe lá para conferir.

�!l')ROCES§O REVOLUCIONARIO
PODE SER R.J:�':rOrtlAIDO"

.t: •

O ex-deputado Anibal Khury fez ontem uma adver ..

t:l�cla aos politicos para que compreendam a realidade no
li.bca nacional e, conseqüentemente, ajam de acordo com
�;la para evitar um retorno do processo revolucionário
I,mpla�tado em 1964. "Deixem Ü' presidente Jnão Figuei-
1 edo lIvre, não o encurralem, caso contrário lele pode rem

p�r .0 muro" _, adverte o ex-parlamentar que 'teve seus
dIreitos políticos recuperados após 10. anos. Com sua Ion
�:t experiência política que o tornaram uma espécie de
g.uru e centro polarizador da política paranaense, ele con
tInua sendo considerado um dos. bons analistas do cotidia-
1".0 político. (G . P. )

PASSARE.lLA DA SOCIED�DE

�
Dia 14 .do corrente quem estará aniversariando é o

�r. ROBERTO HORLIANA alto funcionário da ALBA
u/A., residente em Santos�S;P. Cumprimentos circulando
em alta rotação.

.

,

pia 16, niver do Dr. PAULO DE TARSO CAMAR
, GOt"l dll�'etar do Canal 21. 'Felicitacões pontificarão em alto
�l �

o para o natalicíante.
" Dia 19 estará extreando troca ide idade' nova a bon

��osa, e prestativa Sra. D.a DÉA COSTA BRANDES, virtuo ..

'dd consorte do Dr. Heins Curt Brandes. As. mais merecidas
�rnonstrações de amizade e carinho receberá a aniversa-
l'Iante.

.

SINAL DOS TEMPOS

d
A situaç,ão atual em que as pessoas são arrastadas

"e;.enfreadamente Pêlos prazeres, orgias e drogas, mostra

b 1m a $tue chega o mundo dominado pela visão de que o
.omem e apenas· 'matéria. (Filooofia de Scicho-No-Ie),

UM POR SEMANA

E só :�ar conselh�s é :fáç;il Q difi6il ·é dar -exemplos ...

n()�Jhda dor aquele,: que J1:Uhq.a foi ferido. (L. RáJ:n,a-

A Divisão de Informações, Econômico-Fiscais
da Delegacia da Receita Fed�ral em Joinville, para
fins de melhor orientação aos contribuintes interes
sados, tendo em vista o determinado na PORTARIA
N.? MF-533; de 12 de junho de 1979, publicada no

Diário Oficial da União de 15 seguinte, esclarece que
as informações sobre o Imposto retido na fonte rela
tivo ao ano civil anterior deverão, doravante, ser

apresentadas, uma única vez, até o dia 28 de fevereí-

1'0 de cada ano, posto que ficou assim revogada a

Portaria n.? MF-581 de 14-11-78 que determinava a

vpresentação semestral dessas informações. .

.

Acrescenta aquele órgão que a modificação .em
referência objetiva simplificar a apresentação .das
mencionadas informações, estabelecendo uma só in

formação anual; reduzindo assim à metade o volume. \
de documentos a ser preenchido pelas empresas

.

e

manipulado pelo fisco.

����----------=-------------------------------------------------------------------------------

PREFEITUR A ,M (J NICIPAL DE (�ANOINHAS.,
•I

,

PORTARIA N.o· 36/79

Dr. Benedito 'I'herézlo de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas. Estado de San
ta Catarina, no uso de suas atribuições legais,
resolve:

desta data.

G�binete do Prefeito Municipal de Canoínhas,'.
03/08/1979.

"

"

,

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto·'
Prefeito Municipal

EXONERAR FUNCIONARIO A PEDIDO
"

"
..

'

Esta Portaria foi registrada e publicada no de- ,.:; .

partamento administrativo, na data supra., ; ,

Dr. Fábio Nabor 'Fuek
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Munícípal

Conforme art. 92 § 1.° item I letra a da Lei
n.
o 1.149 de 25/04/74. I •

o Sr. Dr. Luiz Fernando Fuck, do cargo em

comissão de Assessor Técnico do D.M . E . R ., a partir

','
.

;.
.

AAris idesMallon
temumcaminhãode peças genuínaspara

se. Merce es=- enz. .

,

Para pronta entrega.
E 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 às genuínas.

Aquelas que passaram por um setor de
controle de qualidade que, só na Mercedes
Benz. ocupa 1.200 pessoas e equipamentos
de precisão,

Então é claro que a peca chega às suas
mãos em plena forma e, o que é melhor, de
forma gentil.

O pessoal aqui da casa sabe que tem
um bom produto nas' mãos e trata você
rápido - e bem.

Tanto faz que você compre porca ou
parafuso, farol ou farolete, coroa ou pihhão,
o sel'\(iço é lil1}po.

E um serviço q�e está todo montado

para atender você, '

E para atender o seu veículo sem perda
de tempo quando ele está nas nossas oficinas.

E para atender todos os frotistas que,
embora tenham seu próprio estoque de
peças, preferem recorrer regularmente a nós
para não imobilizar desnecessariarnenteo
seu capital.

.

, Nós temos todas as peças' principais
de qualquer Mercedes-Benz, paradinhas,
esperando por você,

Para que yocê não corra o �isco de ficar.
na estrada,

Para que você não pare mais que o
necessário. ,

.

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

'

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

E a nossa vontade de atender bem é

tão grande que acaba fazendo'ds você rnals:
um amigo.

.

Amigo, a casa é sua.
j,
"

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides �lanolt
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N"EREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Ci

."ii. fio 1.· Distrito 'de Canoinhas, Santa Catarina faz

,alter que pretendem casar-se:
"\

ANTONIO FERREIRA DE LIMA com MAR-'
GARIDA VIEIRA, brasileiros, solteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade; ele lavrador, nascido em

Gralha .dl Município aos 17 de novembro de 1924,
filho de Salvador Ferreira de Lima e de Marcolina
Munhoz de Lima; ela do' lar, nascida em Rio de
Areia n/ Município aos 17 de fevereiro de 1927, fi
lha de Manoel Vieira Sobrinho e de Olinda Ferreira
de Chaves.

JOSÉ CEDIVAL RIBEIRO, e NEREIDA DE

SOUZA, ambos solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade" Ele, auxiliar de contabilidade, nascido
em Agudos, deste Município, em 21 de agosto de

1955, filho de Walfrido Ribeiro e Antoninha Caitano
Ribeiro. Ela, do lar, nascida em Fartura, deste Mu

nicípio. em 26 de setembro de 1959, filha de José
Lauríndo de S.OUZíl e Maria Joana de Souza.

JOÃO MARIA DE PAULA e ZILMA APARE
CIDA ÇIRIACO, ambos solteiros. Ele, lavrador, rias
cído em Canoinhas, deste Município, em 9 de julho
de 1953, residente em Cachoeira, deste Município,
filbo de Margarida de Paula. Ela, do lar, nascida em

Paula "Pereira, deste Município, em 5' de abril de

1961, residente. em Anta Gorda, deste Município, fi
lha de Iracema Ciriaco.

OSNI GASPAR e ZILMA TEREZINHA FRANZ,
ambos solteiros. Ele, lubrificador, nascido em Colo
nía Ouro Verde, Município de Major Vieira, deste

Estado, em 20 de janeiro de 1958, residente em AI
to . das Palmeiras, desta cidade, filho de Augusto
Gaspar e Estefana Wiginévski. Ela, do lar, nascida
em Encruzilhada, deste Município em 27 de agosto
de 1957," domiciliada e residente em Encruzilhada,
filha de· Waldemar Franz e Zenilde Munhoz Franz.

OSMAR BECKERT JUNIOR e JUSSARA RE
GIS ENGEL, ambos solteiros, domiciliados e resi
dentes nesta cidade. Ele, comerciante, nascido em

Rio Negro, Estado do Paraná, em 4 de fevereiro de
.

1'007, filho de Osmar Veiga Bec.kert e Idair Dias Be
ekert. Ela, recepcionista, nascida em Paula Pereira,
deste Município, em 10 de março de 1952, filha de
Carlito Engel e' Maria Glaba Engel.

o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins

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

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

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

co em Canoinhas a confecção de circulares para empresas,
J ,�

.I'

FOTOCOPIAS�R,e,g i 5 t ro

ED T

• •

IV

I •
-

JOÃO LUIS MOREIRA e MARIA MADALE
NA SCHIESSL, ambos solteiros. Ele, auxiliar de
escritório, nascido em Rio dos Poços, deste Municí
pio, em 12 de fevereiro de 1952, domiciliado e resi
dente nesta Cidade, filho de Pedro Barboza Moreira
e Davina Pereira Moreira. Ela, professora, nascida
em Campo da Agua Verde, desta 'cidade, em 4 de
julho de 1956, residente nesta cidade, filha de Miguel
Schiessl Sobrinho e Angela Kondras Schiessl.

FRANCISCO DE ALMEIDA e MARIA DE
LOURDES DOS SANTOS, ambos solteiros, domici
liados e residentes em Boa Vista, deste Município.
Ele, lavrador, nascido em Paula Pereira, deste Mu- .

nicípio, em 27 de outubro de 1955, filho de Joana
Batista de Almeida. Ela, 'do lar, nascida em Paula
Pereira, em 26 de dezembro de 1955, filha de José
dos Santos e Zulmira Soares dos Santos.'

'PEDRO PAULO SOARES DE CARTjALHO e

ARILDA DE JESUS DA SILVA CASTRO, ambos
solteiros, domiciliados e residentes no Bairro São
Cristóvão, desta Comarca. Ele, operário, nascido em,

Salseiro, destoe Município, em 29 de junho de 1958,
filho de Maria Francisca Soares de Carvalho. Ela,'
do lar, nascida' em Fartura, deste Município, em 15
de janeiro de 1960, filha de Alfredo Carlos de Cas
tro é Cecilia da Silva Castro.

VALMIR RUCHINSKI e NITA LISBôA, am

bos solteiros.." Ele; lavrador, nascido em Felipe Sch
midt, deste Município, em. 29 de agosto de 1958, re

sidente em Herval Bonito, neste Município, filho de
Antonio Ruchinski e Rosa Mereiglod Ruchinski .

Ela, do lar, nascida em Felipe Schmidt, deste muni
cípio, em 13 de setembro de 1959, residente em Pa
ciência dos Neves deste Município, filha de Porfirio
Lisbôa e Elizabeta Fudal Lisbôa .

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

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

Canoinhas, OS de agosto de 1979.

NEREIDA C. CÔR.TE
Oficial dó Registro Civil

-

...�UUl..l!�Y
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FABRICAMOS TELAS DE ARAME SOB l\1EDIDA, MON
TAIVIOS ALAMBRADOS COM PALANQUES E TABUAS

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS

�I
.

DIFERENTES DE CERCAS.
.

r.��TVCB�Ga •• ,aVTT�W��DbUIQQHDW�Dwus.mI5ii�I.Tfiiu.al1��

-r
.s

Seo problema é. cercIs ou alambrados 1
SOLICITE ORCAMENTO·NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,

"

�88 - FONE 22-0748, OU NA PRóPRIA FABRICA (CIMEN-
TELA) EM MARCíLIO DIAS.

.Ficou ainda malhar .
.

Agora você troca o "seu veículo usado. de qualquer ano ou marca, por um novo Dodge Polara-Gran Luxo

Aproveite esta nova oferta especial de MERHY SELEME,'

DODG
PAG./

Duca

JU
MUDE-SE PARA ESTE INTERIOR.DODGE POLARA 79

iIII,,_�••f"B.!I_"EIIIIEII1·__Mllmllll__Ill!.\tiIlmlBlDlmDllllIlli!lIiZlJl_�"ilEr.í:B_Dli:\UIEll�!iBl:BIl!l::ElRm1;."8 IDl'J'1Al'I.I!IDll!IDY5Em�UWiíDWl·!Il;!i!l!ml.fIII4M���.Im_IIW!J_rMimlmBll!!l_m··m-!&'.I!!'I!I'
..

!!!!...._y�
':1' .•

-

, .,

M y
-.
__

RUA .PAULA P:a:;p�R.A., ,736
FOm'S: .22-0882 e 22��15.B

CANOIN!-IAS"SC

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

'�:FARMA.(j;tA DE. PLANTA0': de Sábado '(11) a s�xta-feira (17) _

:- ,

'I I,

MACHADO ._ Rua Vidal Ramos 464
,.",:

'
.,

Fone: 22-0825.

�lCOS' DE PLANTA0: Hoje: Marcelo Jacob Fuck
Fone: 22-0033

Amanhã:' 'Dr.' . Dalmo Batista Soares

Fone: 22-0033'"
I" 'fi.. �� ....

:..1 .' \

)' RA.I>.IO.p'ATRUL'HA: Fone: 190
J,

.l-PRONTO SOCORRO:' Fone: 192
.

, .

':,"E.S±iÇAO 1t{)I)OVIARIA: Fone: 2�-8179
..�:,

..

: .. '�:!,. .. _, .•.

'

. .

.

_

I, -'., .�.

) P:LA�tA.O'CELESC: Fone: ·22-0490
,"

. - '. I

J., �:: . .. ",' .:: .••. '

", :,.' "', ....

RADIO SANTA. CATAR�A: Divulgações das 08:00 .às 12:00 horas .. �

. ,_.'"

. e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába-, .1dos até às 16:00. horas.
, ..

.... ;','
a:c::.ad:;sa • w -.,.,.. ?'IIi

-A;' .:
, .

"Ancora
.,. ',' .

Tratores, "

.1'

,lo' •

. J

..
" ENDEREço

.' CElrrO.. ···

Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa de implementos Blue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holtand,

e os silos metálicos Silpgranel, tem realmente um endereço certo.
.

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

, �o. �
·····;��..mara'�,�$� .'
I, �'.

�

..

DlSTAlBUIOOA O:�1JSIVO EM CURmBA. LESTE 00 PARANÃ ENCfITE Di SAN'l'"A C,"TARINÁ.

.. " .' Matriz em Curitiba, BR 116, Km 88, Fone ·52-4821
canoinhàs. TI'3illi6sa7 de Seterpbro, 248- F9ni! 22-0548 • Lapa, Flua Barão do Rio Branco" l&lO. I'OI'lf! 22·1283

, I
.. ,

..

r/cl,',�'" I. ' ';. "

"

:.

________________'.1 ••· -. --
f ,

:', I

HOJE: as sras.: Susana, es
posa do sr. Vitor Borges e Cla-

Um terreno' urbano, sito à ra; esposa' do sr. Orlando DIA'15: o sr':'VItor'-:Péreirti{
. Rua. João Allage, esquina c/ Frohener; o. sr. Walter Prust; a a srta. Maria Luiza Y{)i� ..�.) ",:',�::',
Emilio : Scholtz medindo

srta. Regina Maria Mayer; o [o- ,

DIA 16: a sra..Evelína.' es-
" vem Mauricio Partala; as meni-

20x33.· Tratar com .Jakson . no ..

nas: Vivíane Elenice, filhai do posa do Pastor . Guenher í, .Rue-

Clube
"

Canoinhense, ou pelo .'

sr, Valdomiro Novak e Simone, ckert; o jovem Basílio- Szene-
filh d A zuk; a menina Jacilene .de Fát,�:-, .

FONE: 22":0761. '

L/C
1 a o sr. rtur Milbratz.

ma, filha do sr. ;J;o�q Szczyg��lh
DIA 17: o sr. Alfredo Gross

kopf; os jovens Luiz �GustávÓ···
Prübe, Isac Edir Melo, e Alínor:
Milbratz.

VENDE-SE ou

'··TRO'CA-SE
por lote urbano - um terreno
contendo 29 alqueires, próprio
para reflorestamento ou fruti

cultura _' .... contendo amplas
. perspectivas de futuras aquisi

. ções confrontantes _.
. situado

em Toldo de Cima", Município
de Major Vieira ,- Valor Cr$
140.000,00. Estuda-se -possibilí
dads de pagamento.

. J

Tratar pelo FONE: 22..0971
\ eom LÚcio Colombo.

ü/C

Vende-se'

=

·D oc li M E N,T o S
,E X T R;A,V,l A nos

MARIO 'SIZCZYGIELi declara po
ro 'os devidos: fins. que' foram' extro
viodos todos os documentos do ve!
cuia marco Kombi VW, placa ... ,

Os mesmos ficorn sem efeito
por ter sido requerido segundas v'os .

-úA-1307, ano 1975, cor. verde e

branca, chassis BH-416819.

.............. "CIJIl4 __

1 x

D O C U M' E N TOS

EXTRAVIADOS

EUCLIDES GABARDO, declara
,

para os .devldos .fins que forcrrr ex
traviados todos os documentos do
veículo de �ua propriedade, marca

Brosílío VW, placa CA-2869, ano

1978, cor vermelha, 65 HP, chaSSIS
BA-544 . 737 .

-,

.

.

Os ..
mesmos fi�am sem I efeÚo

por ter sido, requerido segundas vias.

1 x
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Ltda.
<,:�OS! melhores preços e condições da

,.
_

"

-t. '.
"

".
"

..:'

.

Crediário próprio e ... entrega na
.�.

" I Oi

• •

\� I t

..

,: Tudo para seu lar em móveis e eletro-domésticos

E 'aqui est.ão·algumas ofertas:'
,

__

'

CON�JUNTO ESTOFADO EM CHENIL - 8 PE'ÇAS

Cr$ 12 100,00.'.

. CONJUNTOS ESTOFADOS, 'A PARTIR DE Cr$ 1.750,00 A yISTA.

,BICICLETAS MONAiRK rARA AD'QLTOS, A PARTIR DE Cr$

2.970,00 A,VISTA

TELEVISOR PHILIPS 24" ., LUXO. c-s 6.570,00 A VISTA E DE
. I .

BRINDE VOCÊ RECEBE A ANTENA E INSTAItAÇAO GRATIS.

MOTOwRADIO 3 FAIXAS, Cr$ 900,00 A VISTA

Fa�a�DOS .

uma· visita 8 comprove nossos pre�os
,

., '.

RUA CÂETÁNO COSTA 495 - FONE ,22-055'5 - CANOINHAS - se.
•

'. •

,
"0 ,

I' ,

,
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regiao
hora

AVISTA
. \

.' ,

Aniversariantes da semana
ANIVERSARIARAM-SE

DIA 08: a srta. Mariane Art
ner Gonçalves; . a garota MÔni
ca, filha do sr. Pedro Artner
Gonçalves.

rtcío, filho do sr. Xavier KqJp.Q:",
chena.

.

';')

DIA 14: as sras.: Estefânia,
esposa do sr. Antonio Sconhetz
ki e Madalena, esposa. do, SI,i�;
Kaíssar Sakr; .OS srs.: Waldemar
Hauffe e ,Moacir de Souza; o

jovem Angelo Alberto Tokars-,
ki.,

ANIVERSARIAM";SE

AMANHÃ: a srta. Maria:
Evani Borges. de Souza.

DIA 13: a sra. Leondina,
esposa: do sr. Arthur Milbratz;
o sr. Márcio Blosfeld; a srta.

Cristina Lemke; o garoto' Mau-
Aos aniversariantes,

sos cumprimentos .. ',

.

nos-
<,

elV!lII""'IIIIL

a ••• lbIIUI •• I •••••• IIIII.lilimli

·CINE J,UBILEU
HOJE às 20,30 horas: Sensacional Programa duplo:
1.0 filme: A ÚÚflMA NEVE nA PRIMAVERA

2.° filme: NO COR�ÇAO DA TERRA

Participe da mais aterradora viagem de sua vida.

AMANHÃ às 14 horas em matinê:

NO CORAÇAO DA TERRA - Colorido
6.500 quilômetros rumo ao centro da terra. Um outro mundo dentro

de nosso próprio mundo.
.

. ,

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

Um filme que deixará você sensibilizado:
A ÚLTIMA NEVE nA PRIMAVERA - Colorido - Censura livre

Um filme comovente, terno oe :::-Iumano. Recomendado para a

família inteira.

4.0., 5.0. e 6.0. feira às 20,30 horas:
PESADELO SEXUAL DE,UM VIRGEM - Colorido - Censura 18 anos

Aluga-se
t.. �

escnrono v-ice encon-

tra na loja da,

ImpleS.��Ja ()uro, Verde

Materi.al
.

escolar e deSALA PARA ESCRITó

RIO, SITUADA NA RUA PAU

LA PEREIRA,
.

404 .

Tratar no local ou
.

nesta

redação .

2 x

'. '

Cauoinhas e Região Norte já
tem Hevendedor «(� B �l�»
MAVEQUIP - Máquinas Veícuh,$ e Equip,� Ltda •

(Provisoriamente anexo ao Posto ESSO)
L/O

-- ·P.... • .._".,,,"w_· ,.,;.". ....

-,

tELETRO
Especializada em reforma e serviços em geral ide

refrigeradores domésticos e comerciais - Eletrodomésticos _
Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores e transfor
madores. Temos motores para geladeiras pelo menor preço,
«omf meses de garantia da Fábrica. .

.

.Atendimento a domicílío pelo' FONE ��6i:9a "........ ;

Ru� Marechal Deodoro, 1.120 - Agua Verde.· '

...
'

,

.

1:�
,L)d ,

. • J''' '.,''' � -..", .� � .".... t"" ·'1' ,': .' ' ...
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atas
E spa r s ai s

A Firma Irmãos Procopiak
está executando o projeto de
construção .de um autêntico
"BARBAQUA" em estilo típico
de nossa região, que será colo-'
cado na. Praça .Míguel Proco
píak, provavelmente como atra

.ção dos festejos do aniversário
da cidade em 12 de setembro.

x li a

Provavelmente para o dia
,28 no Estádio Municipal, have- I

Tá um jogo entre as equipes Ju
venis do Valmet F. C. e Atléti
co Paranaense. O técnico Ivo
Il'ernandes e a Direção da

.

Fir
ma Pedrassaní, estão ultimando
os contatos para a 'concretiza
ção do encontro.

xxx

Registramos esta semana, o

recebimento da primeira edí
çãodo Jornal "A .Ponte" de Flo

ri�6pplis, editado pela .Empre
sa Editora Lunardelli. Este no

vo órgão de imprensa, terá cír
eulação semanal em todo o Es
tado de Santa Catarina.

A Associação dos Municí

pios do Planalto Norte Catari
nense - AMPLA, reuniu-se'
nesta quinta-feira em Papandu
va , Com a presença do Dr,
Francisco Cyrillo Correa,

.

Téc-
,

nico da Secretaria da Fazenda,
foram discutidos assuntos refe
rentes aos índices de retorno de
ICM.

xxx

( Foi confirmada para o pró
ximo dia 19 de outubro vindou
ro, a inauguração da TV Santa
Catarina, 'Canal 5 de' Joinville,
já inclusive com seu novo trans
missor "Acrodyne" com 6 KW
- 60 vezes a potência do atual).
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Repercutiu favoravelmen
te em todo o país, a decisão do
Governo Federal -de suspender
definitivamente o depósito com

pulsório de Cr$ 22.000,00 para
brasileiros que viajam para o

exterior
x x x
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O, Curso e formação de
.·i: O Sr. Eioi ,Bon,a, 'Presiden-

te' da Comissão Municipal de Supervisores de Segurança que

Esportes e o sr, Altamiro Ricar- está sendo desenvolvido na

do, Chefe de Alojamento dos FUNPLOC, recebeu esta sema

atletas que irão a Campos No- na a visita do sr. António Gus
vos disputar os Jogos Regionais tavo George, Diretor da Divisão
-" estiveram ontem naquela ci- de Treinamento do SENAI de'
dade para verificar () local e

f
.,. ._

condições da
.

t I
-

d Florianópolis - ocasiao em que
....'. s ms a açoes on e '.

.

ficará alojada a nossa delega- proferiu palestra ,sobre Segu-
ção. rança do Trabalho.

Sllpervisões de·· Educação
coordenam

Concurso de Folclore
-

CANOINHAS (CN) -. As

Supervisoras de Educação, 06,
07, e 08, congregando os muni

" cípios de Canoinhas, Três Bar-

ras, Major Vieira e Irineópolis,
reuniram-se na quarta-feira
com os professores de Educação
'Física, com as Diretoras dos Es
tabelecimentos locais de Ensino,
sob à presidência da Coordena

; dora Regional de Educação F'í
: síca, Estefana Terezinha Pinto
:
_. Divisão de Educação Física e

, Desportos - DIFID.

O objetivo da reunião com

a visita da Sra. Estefana, foi de
, coordenar a realização do Con
curso de Folclóre Típicos, Ita-

Iiano, Polonês, Português e·

Brasileiro a ter lugar no próxi
mo dia 24 às 20 horas, no 'Giná-
sio de Esportes do C. E. S . C ..

O Concurso terá a partici
pação exclusiva de alunos. do
1.0 grau de 1.a à 4.a séries de 12
estabelecimentos de Ensino. O
Grupo Folclórico que for classi
Iicado em 1.0 lugar, representa
rá Canoinhas e Região no Con
curso Regional que será realiza-

,

do no dia 28 deste mês na cida
ce ,de Mafra, onde estarão con

correndo os vencedores das de
mais regiões que compõem a 8.a
TJCRE, com um número de oito
municípios.

í

'Os atletas e respectivas mo

dalidades são os seguintes: BO
CHA _ Antonio Scopel, Adil ...

son Voigt, Flavio Gapski, Mi
chael Erhardt, Rogério Treml,
Danilo Gapski, Heinz Kanzler,

.

Waldemar Albanaz � Wilson

Voigt.
FUTEBOL DE SALÃO: AI ..

ceu Vicente Gonçalves, José Al
fredo da Fonseca, Hilario Her

hardt, Carlos Roberto Koslow,
Mario Cesar Pereira, Gerson
Dobrochinski, Alceu Schavalla,
Alfredo Milbratz, Roberto Jacó

Cruz x3 2Santa
O encontro aconteceu no

"Ditâo" reunindo excelente pú
blico, que deixou nas bilhete
rias aproximadamente Cr$ 10
mil. Após noventa minutos de
excelente futebol técnico e tá
tico, o Santa Cruz saiu vence ..

dor pela contagem de 3x2 sobre
o Botafogo. A arbitragem foi
das mais corretas, formando o

trio de juízes: João iVIaria Gui
marães, auxiliado por Mario
Müller e Wilanir Luiz Anchau.

As equipes jogaram ássim:
Santa Cruz - Palaoro, Tico

(Mafra), Jadír, João, Cabacica,
Silvio,

.

Nelinho, João Carlos,
Izaías, Orley e Renato,

.
Botafogo _' Allage, Eraldo,

Milton, Schavalla e Jair, Fonse
ca e Zezão, Gibi (Mario), Alceu,
Jarchel e Celso.

O próximo compromisso do
Santa Cruz será amanhã diante
do São Bernardo, quando pre
tende manter o mesmo nível
de jogo com que. enfrentou o

Botafogo.

2;a DIVISA0

O Campeonato da 2.a Divi
são de Amadores, teve a reali
zação de duas partidas no últi
mo domingo, ambas levadas a

Bota fogo
, .

efeito no Campo do AREP. N1)
primeiro jogo, o Fricasa � P"'n.
mavera empataram. .em 2 g()1s\.
Na partida de fundo, o Juven,
tus venceu o G.E. Agua Verde
por 5x4.

INTERIOR

O Caxias tomou-se Cam
peão do' 1.0 Turno do Campeo
nato do Interior, derrotando Q

Mirassol por lxO. O gol que d�
terminou a vitória do . Caxias.
foi marcado por Luiz Soares,
Arbitragem de Alceu Mülbrab,
auxiliado por Leonídas RO!a'�
José -Víeira,

-

.
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J-OGOS REG ION A,IS ,;.

reaj ustes serão
semestrais

Os

Fuck, Darcy Gubert Filho,
. Joalberto Kalernpa, Pedro Mar
tins Filho e Sérgio Luiz Kanz
ler.

Os reajustes salariais serão
semestrais e terão por base o ín
dice do custo de vida. Esta'mo

dificação da política salarial foi
.

anunciada 5.a feira pelo minis
tro Murilo Macedo, do Traba

lho, após reunião com os minis
tros da Fazenda, Karlos Risch

bieter, e do Planejamento, Má
do Henrique Simonsen. Prova
velmente esta semana o antepro-
jeto de lei .incluindo essas mo

dificações na política salarial
será encaminhado ao presiden
te João Figueiredo. Em segui- .

da, deverá tramitar, em regime
de urgência, no Congresso Na

cionaI.
,

A opção pelo reajuste se

mestral teve por principal cau

sa. á escolha de uma alternativa
.

que trouxesse menor influência
sobre a inflação. A opção pelo
índice do custo de vida, em

substituição a atual fórmula de.

reajuste salarial, com todos os

seus. índices ' obscuros de produ
tividade e relação de troca, te
ve por objetivo a simplificação·
e a clareza. O Ministro do Tra
balho deverá optar por um dos
índices de custo de vida que já
são 'calculados

.

no País pela
Fundação Getulio Vargas, pelo

HANDEBOL MASCULI
NO: Ricardo Pereira Martins,
Astrogildo Costa Furtado, Egon
Vanildo Jarschel, Ricardo En
nes, Edumar Ricardo da Silva,
Sérgio Godofredo, João Zattar
Junior, Nery Frederico Sardá,
Régís Olimpio Schadeck, Osval
do Fernando Voigt, Derby Fon
tana Neto, Cláudio A. Dreveck,
Sérgio Antonio Scopel, Carlos

IBGE ou índice a ser calculado

pelo próprio Ministério.

A modificação 'da política
salarial poderá trazer grandes
problemas no que se refere ao

salário mínimo. De acordo com'

a proposta ministerial, serão be
neficiados todos os trabalhado
res ou aqueles que ganham até
dez salários, inclusive os que
recebem um salário mínimo.

O anteprojeto de lei não
modificará, no entanto, o valor
do salário mínimo. Este conti
nuará sendo o mínimo regional,
conforme o último decreto as-

.
sinado pelo presidente da Re-

"

pública. Caso .o presidente não
assine decretos a cada seis me

ses, reajustando salário mínimo,
os trabalhadores. beneficiados
com o reajuste semestral pode-'
rão ser dispensados e, no seu

lugar, contratados trabalhado
res pelo valor do salário mínimo
em vigor.

Está decidido, também, que
os reajustes semestrais não be
neficiarão os funcionários pú
blicos federais, estaduais e mu ..

nicipais. Para esses, o Dasp de-'

verá elaborar legislação espe
cial.

,
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Roberto Koslow, Celson :por,ia
de Oliveira, Teodoro Boreek
Filho e Jo�é Aríovaldo Ozól'io
Cordeiro.

TENIS DE MESA MAS:
CULINO:' Guido Gonchoroskí,
Elsio Antonio Crestani, Rufino
Kuhnen e Luiz Carlos Werka.

VOLEYBOL FEMININO:
Mirian Jarschel, Laura Dobro

chinskí, Ieda Maria . Dobro
chinskí, Divete Wagner, Marcia
Maria Bueno, Marcia' Regina
Nascimento, R o s e l i Dobro
chinski e Asta Jarschel ,

Ao anunciar os reajusfes
semestrais, o ministro Murilo
Macedo deverá explicar como

será o seu mecanismo e o início
de sua 'aplicação para' as diver
sas categorias com diferentes
datas-bases de renegociação de
seus contratos de trabalho.

Q,UALIDADE

:. ,

PRIETO '.,

o ex-ministro do' Tfcabalho,
Arnaldo Prieto, declarou-se fa
vorável a reajustes mais fre...

qüentes de salário, ao, depor,
quinta-feira, na Comissão de,
Trabalho e Legislação Social da
Câmara dos Deputados, . Ele
lembrou que o anteprojeto de

Consolidação das Leis do 'I'ra
balho, elaborado durante sua

administração e atualmente em

discussão nas duas Casas. do
Congresso Nacional, j á prevê
,reajustes semestrais, sempre
que a inflação ultrapassar a

15%.

O ex-ministro do Trabalho
admitiu que,

.

apesar de os rea

justes serem sempre inflacio
nánios, "não, é justo que a clas
se trabalhadora continue arcan
do sozinha com os aumentos do
índice do custo de vida".
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- seguros contra quebras até u�. ,ano. "

Praça Lauro
.
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