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LUCIO COLOMBO -- 33 anos a serviço da comunidade ..:.

Assinatura Anual Cr$ 250.00 - N.o Avulso Cr$ 6,00N.O 1534 - ANO XXXIII CANOINHAS (Se), 18 DE AGOSTO DE '1979

do C E 'S :C,
�

,

'fábrica' da
de Curitiba

Alunos
,

visitaram
BRAHMA

•

..

•

CANOINHAS (CN) - A- Ismoso e sempre, atrativo Pas
Mer�antil Industrial de Bebidas seio Público.
Catarinense Ltda. patrocinou
esta semana uma viagem com
todas as despesas pagas para - os

alunos das 8.a séries do Colégio
Estadual Santa Cruz para a

Capital do Paraná com a finali
dade de conhecerem as instala

ções e o funcionamento da Fá
brica BEAHMA daquela .cidade.

,

Após tomarem conheci
mento de como se fabricam os

, produtos Brahma e entrarem"
em contato com dirigentes e

funcionários daquela Fábrica,
os alunos farão um trabalho ,es

colar falando sobre a assunto.
Todas as redações serão. examí-
n adas e classificadas pelo Dire-.
tor do CESC, Sr. Eloi Bona que
escolherá o melhor trabalhó , O
aluno classificado em primeiro
lugar, receberá um prêmio espe
'cial da Mercantil 'de Bebidas
Catarínense, que será 'entregue
pelos Diretores, Eraldo, e Décio.

FLORIANÓPOLIS (AN/
CN) - O Conselho Administra
tivo do

/

Departamento Nado
nal de Estradas de Rodagem -

DNER, já homologou o contra

to para a realização do proj eto
final de engenhar.ia do ,trecho
Canoinhas ,- Porto União, .da
PR-280. O trecho, cuja obra se

rá executada pela firma Eco

plan - Engenharia, Consulto
ria e Planejamento Ltda., tem

uma extensão de 110 km .. O Se-

obras, Esperidiâo Amin Filho,
'

vem mantendo vários contatos
com' o DNER no sentido de im

plantar este trecho � caso o ór

gão federal julgue conveniente,
o DER estará em condições de

,executar a obra, já que vem

realizando servicos no trecho
, �

Canoinhas-Mafra.

de Estradas de Rodagem de

Santa Catarina está executando,
por delegação do' DNER, as

obras do' trecho Canoínhas-Ma
Ira, 'da BR-280, numa extensão
de, 54 quilômetros, ainda na

BR-280, o Departamento Nacio
nal de Estradas de Rodagem já
iniciou os estudos' de viabilidade
técnico -econômico do trecho
São Bento do Sul São Francisco
do Sul. Os serviços estão sendo
realizados pela firma Esteio En
genhama e Aerolevantamento.

Viajaram na quarta-feira)
trinta e sete alunos daquele es

tabelecimento. em ônibus espe
cialmente fretado junto às Em··,

presas Reunidas, o qual também
percorreu diversos pontos tu
rísticos da cidade, entre eles o

Já o Secretário-Adjunto da
Secretaria de Transportes e

Obras,' Marcos Brusa, informou

que atualmente o Departamento I
-

'cretário dos Transportes e

Municípios
na sistemática·· de

pretendem modificavóes
retorno do .ICI

João pede .

expurgo
/II., •

'

,

economica

.Linhares
,

areana
BRASíLIA (AJ-VLjARE�

NA) - Referindo-se a dois dis
cursos pronunciados: no mês de
maio do corrente ano, quando
denunciava ao Presidente da
República que as decisões do
Planalto - ao anunciar farto
crédito, não, estavam chegando
aos produtores - e depois de
registrar trechos que o Presi
dente Figueiredo pronunciou na

segunda-feira, ao receber Iíde-
,res rurais, quando reconheceu
que não lhe satisfazia a veloci
dade entre a ordem que sai do
Planalto para o crédito e o tem-

,

po que leva para chegar à todos
os setores "o Deputado João Li-

nhares (ARENA-SC) e Vice-Li...
der do Partido; voltou a pedir
um expurgo nos escalões infe
riores à área econômica do Go
verno Central, dizendo o parla
mentar que ela está infestada
de viciados e acomodados tecno

cratas, que se julgam tão segu
ros de seus postos que sonegam
não só a informação mas alguns
até recusam atender aos parla
mentares como no Banco Cen
tral". E concluiu: "não é hora'
.de se jogar pedras no senhor
Mario Henrique Sirnonsen, dono
de 'uma cultura econômica no

tável, mas os erros que cometeu
não os fez sozinho".

ARQUIMEDES
NASPOLINI FILHO

CANOINHAS (ANjCN) -

A Associação dos Muincípios do

Planalto Norte Catarinense -

AMPLA, reuniu-se no dia 09 na

cidade de Papanduva sob a pre
sidência do Prefeito de Mafra,
Plácido Gaissler ,

para Mafra, 'onde o primeiro ato
será a inauguração do campus
universitário da FUNPLOC.
Em seguida,' instalara oficial
mente o Governo naquele local

,_ e começará a atender os Prefei-
, tos e delegações dos novo Muni
cípios que compõem a AMPLA
e a AMVAC -, sendo a' primeira
audiência às 10 horas com .Ca
noinhas. Cada Município terá
um tempo de 15 minutos para'
apresentar suas reivindicações,

, que serão despachadas no mes

mo instante. Das 12h15min às
12h30min o Governador aten
derá os nove prefeitos em con

junto. para que apresentem 'os 'Iproblemas de aspecto regional.
Em seguida acontecerá o almo-:
ço na chácara do Prefeito Plá
cido Gaissler e retorno a 'I'rê:
Barras onde a comitiva embar
cará de retorno à Capital do E:::
tado às 14 horas.

'Esteve presente também, c

Sub-Chefe do Gabinete Civil do
Governador do Estado, ' Arqui
medes Naspolini Filho, que veio
com a finalidade específica de
confirmar a presença do Go
vernador Jorge Konder Bor-'
nhausen no dia 24 próximo em

Mafra.

.Na ocasião, esteve presente
o Dr. Francisco Cyrillo Corrêa,
'Assessor Técnico' da Secretaria
da Fazenda, que proferiu pales
tra sobre o Movimento Econô-
'mico - dizendo inclusive que
os Municípios, devem /

unir-se
em torno de uma luta pela mo

dificação do sistema de retorno
do ICM conclamando a todos

para comparecerem ao encontro

que será realizado nos dias 30 e

31 de agosto em Joinville ,

o mesmo prestou
.

amplas
orientações a todos os Prefeitos
de, como deverão conduzir suas

reívindícações dizendo que o

Governador desembarcará jun-
, tamente com "sua co.mitiva,' no

aeroporto de Três Barras, sendo
a caravana constituída de 4 ou

5 avjões, Imediatamente após o

desembarque naquela cidade, a

caravana seguirá diretamente

,
,

CATARINENSE
INFANTIL

CONCURSO
DO L'I VRO

te para breve 'o fornecimento
(le maiores detalhes, bem como

a apresentação geral -do concur

so.

FLORIANÓPOLIS (ELLj
CN) - Comemorando o Ano In
ternacional da Criança e crian
do condições para que os nossos

autores se dediquem ao fasci-
.nante mundo da literatura in- Ao primeiro colocado será

Iantíl, a Editora Lu'nardeUi oferecido um prêmio de Cr$
idealizou e está lançando o I 20,000,00, além da publicação
C O NCURSO' CATARINENSE do livro e a sua conseqüente di

DO LIVRO INFANTIL, inicia- vulgação em todo, o território
tiva ,pioneira que

I

objetiva o nacion,�l.
aparecimento de uma variada Os originais devem ser' en-
quantidade de' novos originais caminhados em, 3 vias datílo-:
dedicados à infância,' suprindo grafadas e' com ilustrações rés
assim uma lacuna existente em pectivas, ao endereço da Edito
nossa literatura. \

ra - Rua Victor Meirelles, 28,
,

Os autores interessados po- Florianópolis até o prazo
dem obter maiores informações) máximo de 20 de dezembro de
com aquela Editora, que prome- 1979.

São Bernardo
decidirão titulo

e Três
'do 1.0

Barras
turno

Três Barras e São. Bernardo di
videm a liderança da La Divi

são do Campeonato Amador,
ambos com 9 pontos ganhos.
Ainda em data-a ser fixada pela

Liga Esportiva Canoinhense, os

.Iíderes do certame jogarão en

tre sí a melhor de três partidas
para definir o campeão do 1.0
turno. (ÚLTIMA, PAGINA)

,CANOINHAS (CN)
Após o conturbado jogo entre
São Bernardo e Santa Cruz no

último domingo, que '. acabou
em!patado em Ix1, as equipes do

f

Brasília (JU/C'N)
demorados
21 milhões

Durante urna'

Brasília'

para

o reitor da
dentre outras

"

de Canoinhas

UDE:SC Zimmer manteve

liberação .de

semana

obtendo medidas
\

a

Cerrito
contatos

de cruzeiros
em

colégiosos (f1L'.l'.WA pAGINA)
,

•• ',. •
'

"o •• '_ " •• �••,,,
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F I O' S - R E N· O A'S

Armarinhos em geral,

([ASA ERLITA
,

�u •••• 1.""'--;1 I , •••••••••••
"
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C.IMENTELA --

.' Seu' pro,blema é· cercas ou alambrados?
SOLICITE ORÇAMENTO NA RUA EUGÊNIO DE SOUZA,
188 - FONE 22-0748, OU NA PR6PRIA FABRICA. (CIMEN

TELA) EM MARCíLIO DIAS
..

,

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

DE CONCRETO.

PARA SUA ESCOLHA MONTAMOS 11 TIPOS
DIFERENTES DE .CERCAS ..

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

, Drl. Zoé Walkyria' Natividade Seleme'
- CIRURGIA DENTISTA -'

_ CIC 005589159/DEP'-
Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

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

Prefeitura
"

PORTARIA N.'o 38/79

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de

. Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais resolve:

CONCEDER LICENÇA
Conforme arts. 131 e 134 da lei

n.? 1'.149 de 25/04/1974,
A Prof.a Infância Neppel,

Padrão CE-01, por 45 (quarenta
e cinco) dias para tratamento de

saúde, de acordo com o laudo
médico pela junta médica of'i
cial do Estado, a partir de ...

23/7/79.
Em conseqüência, designa a

sra. Ana Maria Neppel, para
substituir a Professora acima
(referida no. período de 1/8/79 a

05/9/79, devendo descontar a

parcela correspondente a Previ-
dência Social.

.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas em 09 de, .

.

agosto de 1979.
. Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto
Prefeito Municipal

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

Dr. Fábio Nabor Fuclk
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal
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PORTARIA N.o 39/79

Dr. Benedito �erézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no USo de suas

'Volkswagen Passa't
...... ,O PASSAT· oferece muito mais que: um simples carro

pode oferecer I

- A, tranqüilidade .mecânica· do PASSAT,
J

com seu motor

avançado.' Revolucionário I
.

Passatl ele seu por direito'

MALLON
Revendedor
Autorizado

CANOINHAS Santa C.a'arlna V

, \
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'De 21 a '28 de agosto

B,azar ' Beneficentee -

& elA.

Municipal Canoinhas
.

\.
.

Administrativo na data supra:

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Clube de

de
atribuições legais resolver

.

CONVOCAR
a)Jussara Maria Santos, para

reger urna classe de Educação
Física, no 1.0 grau das EE.RR .

. Jardim Esperança, no período.
de 01/8/79 a 30/12/79, na cate

goria de Ginasiana, devendo do

quantum pago descontar a par
cela devida a Previdência So-'
cial .

PORTARIA N.o 40/79

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

atribuições legais resolve:

CONCEDER LICENÇA '

PREMIO
.

Conforme art. 144 da Lei 1.149
de

.

25/4/74,

'b) Miraci Terezinha Krze
winski, como professora de uma

classe na E. I . M. de "Thomasi",
na' categoria de. Não Titulada,
no período de 01/8/79 a .

30/12/79" devendo. ser desçon
tado o quantum devido a Previ-

, dência Social.
A Prof.a Antonia Alves

> Correia, lotada na Escola Muni-

c) Maria do Carmo Alves cipal de Campo dos Buenos, por
Godoy, para substituir a Prof." seis meses a contar de 01/7/79
de Campo dos Buenos no perío .. a 28/12/79, de acordo com ore

do de 01/08/79 a 31/12/79,. em querimento protocolado sob n.?
vista sua licença Prêmio; de- 1217 de 11/7/79.
vendo ser descontada a parcela Gabinete do Prefeito Muni
devida a Previdência Social,' do cipal de Canoinhas, 10 de agostoquantum a ser pago, na catego- de 1979.
ria de Não Titulada.

Dr. Benedito Therézlo. de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

€' publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoínhas, em 09 de
agosto de 1979.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho' Netto

Prefeito Municipal .

Esta Portaria foi registrada
€ publicada no Departamento

tenção!, \

CANOINHAS ACABA DE RECEQER, MERECIDAMENTE,
UMA NOVA LOJA:

Vidracaria Maffezzoli
, ,

Rua Vidal Ramos, 184 (ao lado do Supermercado Ouro Verde)

COM UM COMPLETO SORTIMENTO DE VID�OS LISOS
E FANTASIA; E UMA EXCELENTE EQUIPE DE FUNCIO-,'
NÁRIOS, A VIDRAÇARIA MAFFEZZOLI ESTA APTA A
ATENDER TODA A CIDADE E REGlôES VIZINHAS, COIU
QUALQUER. QUANTIDADE DE VIÚROS CORTADOS;

AOS MELHORES PREÇOS DO MERCADO.

DISPõE TAMBÉM DE. ARTIGOS PARA PRESENTES,
TAIS COMO: QUADROS, ESPELHOS, CRUCIFIXOS,

IMAGENS E MIUDEZAS EM GERAL.

Faça-nos uma visita e comprove.
Você não perderá seu tempo.

I _
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i AUTOMÓVEIS-VENDE-SE
!

.

CHEVETE SL ..

'

. . .

,BRASILIA
' '

. .', .,. .
/

RURAL":, 4x4 I.:
'

'

..

'

.

MOTOCICLETA YAMAHA - 200C
,

.

VENDE 'ÔU TROCA POR TERRENO URBÀNO

1978
1976

1965
.

·

Posto ATLANTIC' - ,Osmar H. Scbolze I
I (Em frente ao'Banco do Brasil) - Fones 22-0004 ou 22-.0104

I �.JULLIIAILI,JUUI III lllI!! " II P 11� Il ljI !Il !li R PJ I fi! l1l " I!l rl II III I!! !llUlJUlJl
3 x

. Dia' 22 de' agosto, às 15,00 horas, no Clube Canoinhense
. "'1'"

,

ff v�ce
\

que
.

tem a 'felicidade de Dai) . preCisar da a P A E, experimente. a felicidade de ajudá-Ia). Colabore I
';

. " ,.'
. : '," ';.J f :(

"
'

• '_ I,
'

B' I r; iI
1

,,'
-

I ••
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.

I ngressos no local,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 18 de agosto de 1979

PreFeituraMunicipal deMajor Vieira

Aviso de Llcitecêo
.,

.

A PEEFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA,
leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a CON-'
CORR�NCIA PÚBLICA - EDITAL. N.? 01/79, para "AQUISI
ÇãO DE UM TRATOR RETRO-ESCAVADEIRA C/PÁ CARRE
GADEIRA, - CHASSIS MONOBLOCO, (Linha Industrial)".

Prazo de entrega das Propostas até as 15:00 horas do
dia 12 de setembro do corrente ano (12/09!179), na Secretaria da
Prefeitura Municipal;

,

Cópia do Edital e'melhores informações' poderão ser oh-'
tídas junto à Prefeitura. '

'

"

,

Major Vieira, 10 de agosto de 1979;
.

JO,AO BATISTA RUTHES -- Prefeito Municipal Em Exercício
S.x

SO DEPA.RTAMENTO DE VEíCULOS USADOS D1S
l\1IGUEL ]�ROCOPlAI{ COM].�RCIO DE VEíCULOS LTDA.!

voes ENCONTRf\.RÃ PARA Pl�ONTA ENTREGA:
,

lHàrni
Kornbi VW

1 Kombi VW

']. Kombi VW

o •••
'
o.

Ano

1972

1974

1975

197'l

1976

1976
1977

I

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

1 Opala 4 portas .. .. .. ..... . .' .. ,. .. ..

1 Volkswagen 1 300 . .. .. .. .. .. ..

J Pick Up Chevrolet C-lO , .

MIGUEL "'RO,(OPIAK' COM. DE' VEj(ULOS LTDA.
.-�-----'------------ ._._._-------_'

Concessíonárío General Motors do Brasil s. A� 'j
.
nu� M�jv0r :.ríeira, '289 _. CAl�OINHAS >- Sta. Catarina .1

111!111111111111li����5I���.�

.
dos DAVET, eis que no dia 10
do corrente, a cegonha trouxe à
Luiz Saliba e Bernadete, o her..

. deiro tão esperado nestes últi
mos tempos. Todos nós tam..

bém nos ufanamos pelo aconte..

cimento e desej amos a Felipe �
seus

' pais, . uma vida 'feliz e

cheia de felicidades ,

., NO'SSJ\ REUNIÀO DE tunidade, levará sua DM. LIA
MERCEDES, para, em. conjun-

SERViÇO 02/79 to, receberem o galardão d

O Lions Clube ',de Canoi- pertencer a maior entidade, de
nhas. esteve reunido no -dia 02 Serviço do Mundo, que e r

do corrente, para tratar de as- Lions Internacional. Efetiva

suntos internos do clube, bem mente, Orlando e Lia, sentirão
como da Promoção que será le- que Lions é desempenhar uma

vada a efeito em Novembro pró- função honrosa de participar da
,

1 t r comunidade, sem contudo rece ..

ximo, quando comp e a emos
b f" d d

nossos 20 anos comunitários. É Ler ene lCIO, oan o-se para

de se ressaltar que nesta reu- que Se veja o necessitado servi-}

,Q D I',T ,'\ Lnião recebemos como novo do. Parabéns a vocês' novos D �
Leâo integrante de nosso clube Leões e Domadoras, porque re--

G CL. FRANCISCO:, CARLOS cebem em suas hostes, elemen- Encontram-·se em Cartório, à

HAPOSO que vem' transferido ,tos de gabarito de nosso meio, Rua Vidal Ramos, Edifício do Fo

1 1 para dignificar cada vez mais rum, para serem protestados os se--
de São Francisco do )3u, "ao qU,L guintes títulos: ,I

'

houve o nosso Presidente' CL, LOSSO
.

Clube.

Ildefonso 'Corrêa transmitir a Duplicata n.? 0229/79-C - va-

nossa receptividade .em acolher NOSSOS lor Cr$ 2.831,03' (dois mil, oitocen-
_ " _

. tos e trinta e um cruzeiros e três
mais um "elemento, para nosso ANIVERSARIANTES centavos), vencimento: 14.05.'19,
trabalho. Preparamô-nos, igual- .�,'

Nosso élube está em festas emitida por -,Moreira & Chiocca

t S·
,"

f
"

s: Ltda., contra DARCY COSTA
men e, para ervrr, nos este-

e também particularmente. .a VIEIRA.
ios comemorativos a Festa do DM·. DORACI CRISOSTOMO' valorChimarrão, 'como também na M' 20 . Duplicata n.? 125-A -

. festa da cidade que ocorrer-á na
SELE E,". eis� �ue a do cor- Cr$ 4.765,00 (quatro mil setecentos

semana de 09 a '15 de setembro
rente festejará Idade nova. A e sessenta e cinco cruzeiros), ven

.

UM. ,BERNADETE DAVET. cimento:' 19.05.79, emitida por
próximo. quando ' levaremos 1 a verá passar seu aniversário no I Nardelli & Cia .. Ltda., contra: EL�
cabo, um grandioso baile 'de en-

.

d'· 24 d t" f" VIRA MARIA F. NOVAK.
la o corren e e ] a no rm .'

cerramento, com coroação da. do mês ou seja a 30 é a vez do Por não ter sido possível en-

rainha dá cidade. É nosso cic-. cr.. EMILIANO ABRAO SE- contrar os ref<:ri�os resporisàveis,
be em funcionamento nesta ' pelo presente intimo-os para no

grandiosidadé comunitária de
LEME. FILHO, que vera trans- .

prazo de três (3) dias, a contar da
_ correr mais urn ano em sua publicação deste, no JORNAL,

Canoinhas. existência � 0, Lions Clube, se CORREIO DO NORTE, virem pa-

parabeniza. com os aniversa- gar os mencionados títulos, ou da
rem as razões porque não o fazem,

ríantes e almeja aquelas felici-:
e ao mesmo tempo, no caso de .não

.

dades. ser atendida esta íntímacão, os no

tifico do competente protesto.

Canoinhas, 'Ui de agosto de 1979 .

L'ION',S (L,UBE
,

DE (ANOINHAS

-.
, '

Ficou ainda melhor.

Agora você' troca o seu veículo usado, de qualquer ano' ou marca, por um novo
\ Aproveita esta' nova oferta espacial de MERHY SELEME.

,DODG
PAG

P
N

.
,

FELIPE SALIBA é o nome

co mais novo herdeiro da casa

ESTAMOS ,COM

GENTE NO-VA

Foi votado e aceito em nos
so clube' de Leões o CL OT··
LANDO TREML que devera
tornar .posse em nosso, próximo
jantar festivo, quando ria opo,r-

CASA DE LEAO COM
. C�ORINlIO NOVO

PAULA S. ,CARVALHO
CPF n.? 246.975 -:329-53
Oficial de Protestos

Dodga. Polara-Gran Luxo-
f

�' ,

10

,

",
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CORREIO DO NORTE

- CIRURGIAO DENTISTA _,

18 de' ag05to_d_e_I_9_7t .._._

DOCUMENTOS

EXTRAVIADO'S
KAZUNORI KOGA, declara

Para os devidos fins que foram
\"ENDE-SE DOIS TEHRENOS. UHBANO;) CEN - I

extraviados tcdcs cs documentos do
veículo Volkswagen 1300-L, ano I r

•.'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUÀ li DE SE-

;�IZ� chassis: BJ608.478o cor ama- ,

TEMBRO COM GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE,
OS mesmos L�'�m sem efeito COM aoo M2 'CADA UM. \

por ter sido requerido 2.6 via.
-

THATAR PELO 'r'ZLEFONE 22-0471 COM l�OMEU·.
1 :x:

DR. ZENO AMARAL FILHO Terrenos
OONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado ·da Associação Comercial).
- Fone 22-0960 -

I'''''!
..--------•._---========================================

'.

,

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

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

CANOINHAS JA '.l'EM MECANICO AUTORIZADO PELO

lNPM PARA CONSERTOS DE BALANÇAS COMERCIA�S. ,

,

. SE SUA BAI4ANÇ_f\ APRESENTAR QUALQUE� I)EFJja�9,
PROCUItE IMEDIATAMENTE O SR ' ..

.DOCUMENTOS

E X T R A' V I A DOS

EDVINO CORDEIRO declara
para os devidos fins que extraviou
cs seguintes documentos: Carteira
de Identidade, Título de E1eitor,
CPF e Certificado. de' Dispensa do
E'erviço Militar.

Farmácia e Drogaria
V-I·T A L

PBODUft)S YARDLEY OF LONDON - MYRURGIA
E OUTRAS PERFUMARIAS

Aberta das 08:00 às 19:00 horas
Os mesmos ficam sem

I
por ter requerido 2.Rs vias.

====�

da Comarca

Edital

ltUA PAULA PEREIRA, 542 - FONE 22-0040 efeito.

t:-, PRA<;A: Dia 03 de setembro de 1979, às 14,30
horas

.'." ·P.RAÇA:. Dia 25' de setembro de 197�) às 14.30
'horas

,LOCAL: Edifício .do Forum Ruben Moritz da
Costa, sita à Rua Vidal Ramos s/n -

Canoinhas-SC.
, PROCESSO: EXECUÇAO .n,? 1.166

:mnQUENTE; BANCO REGIONAL DE DESEN
VOLVI�ENTO DO EXTREMO SUL
-BRDE

-
.

.DIlCUTADO:; ABRAHAO MUSSI S/A. INDÚS
TRIA E COMÉRCIO

'BENS: 1} Um prédio de alvenaria e estrutu
ra de cimento armado destinado à

fábrléa de eompensado, medindo 43050 Im x 109,50 m,
perfazendo à área total de 4. 763.,25 m2 avaliado em

< Cl'$ fi5L ��O,OO..
'

-a,' Um prédio de alvenaria e estrutura de cimento
. armado destinado à casa das caldeiras medindo

l5,�O mx 15,30 m perfazendo à -área total de 237,15
J.)')2� avalíàdo em Cr$ 76.040,00.

-

'3) Um prédio de alvenaria e estrutura de cimento ar-
mado destinado à fábrica de laminados medindo

',:1:2,0'0 m x 50,20 m mais dois anexos em estrutura de
eímento armado destinados aos tanques de cosímen _

'h.) de toros medindo o primeiro deles 7,05 'fi x 23,40 m

e; o segundo, 6,60 x 20;20 m, perfazendo o prédio com
. !�\lS dois anexos as áreas parciais. de 1.104,40 m2,
1M,97 m2 e 133,32 mz respectivamente e com a' área
Ilobal de 1.�02,69 m2, avaliado em Cr$ 100.000,00.
,� Um .prédío de madeira cpnstante de um pavimento

térreo e mais três (.3) pavimentos sobrepostos, co
berto com telhas de alumínío, destinado à secagem de
Iâmínasde madeira, medindo cada pavimento 52,50 m
x 16,10 in e tendo como área 845,25 m2 avaliado em

Cr,·150�OOO,OO. "

;:5) Uma tesoura guilhotina marca OMECO, de madei-
.

ra, na medida de 2.600 mm, com motor de 1 hp,
avaliada em c-s .6.300,00 ..

'6) Uma chave compensadora de 60 CV avaliada em.; ,

/Cí1. 1.687,50.
'1.) Um traI}sformador marca TRAFO, modelo ..

. .225/15.60 .Hz, com capacidade de 225 Kw, avalia
do em Cr$ 8.148,00; Urna chave compensadora \VA
T.IN 75 w, 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, forçatotal de 600.000 kg, Com, quatro cilindros, 'com 18 cha
. pas aquecedoras a 17 vãos

I

de pesagem, com 08 at
mosferas de pressão, avaliada em Cr$ 209.790,00'.
lO} Duas talhas elétricas de elevação para 05 tonela

das, com motor elétrico de 7�5 CV avaliadas em
Cr$ a. 400;00.
11) Uma plaina molduretra . marca RAIMANN,

.

com 05 motores, modo DS4m n.? 46752, avaliada
eàt Cr$ 46.200,00.
12� Uma lixadeira invicta, COm Plotor de 03 HP ava ..

nada em' 'Cr$ ,2.300,00., -' ,', .

.. JS) Dóis carregadores mecânicos com curno de 2.200
:.mm com motor marca OMECO avaliados em' C�$

2l,}���QQ;. .

\"
.

."

NORBERTO TADRA"
" .....:

. ..
p.' .J

Rua Alais Stüber, 528 - Bairro Alto das Palmeiras

Fone 22-0714
1 x

--
.

de Canoinhas

Arr�mataçãode
(Extrato. art. 687 CPC)

L4) 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.

J6) Duas passadeiras de cola de 1.750 mm, motoriza
das marca INDUMEC, avaliadas em Cr$ 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.

.

18) 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 1973, de cores azul e preto,
com chassi n.? 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.? 379368 e 0034295, respectivamen
te.

20) Uma camíonete 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 11.°
379369 avaliada em Cr$ 22-758,00.

21) Um lote de terras de propriedade da firma
ABRAHÁO MUSSI SIA; INDÚSTRIA E CO

MÉRCIO, situado no lugar Xarquerda, município de
Três Barras e Comarca de Canoinhas, SC designado
por lote rural n.? 01 com área de 115.896,00 rn2, 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 Sínésio P. da Silva e fundos com o Rio
Canoinhas, transcrito no registro de imóveis da Co
marca de Canoinhas (SÇ), sob n.? 37.942" fls, 175 do
livro 3-AL, gravado com onus real em primeira e es-'
pecial hípotéca 'ao ;SEDE e avaliado em Cr$ 50.000,00.

,

. 22) Um terreno de propriedade da firma ABRAHAO
MUSSI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, situado

na Serra do Lucindo, município de Major Vieira e

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

11 .841. 573,8981 m2, transcrito no registro de imóveis
de Canoinhas (SC), sob n.? 41. 068, fls. 130 do livro
<�-AO. Direitos hereditários sobre a superfície rea-

t ante da' gleba transacionada, recaindo esses direitos
sobre uma área 12.316.638,2300 m2, regularizando no

1NCRA e assim caracterizado um' imóvel n.? ... , ..

�,2.06001-70014, com 1.600 Ha, 35,55 módulos e 102,1
ha, como fração mínima de parcelamento, a área ad
quirida por compra e venda e a área adquirida por
CeSSa0 total de :24.158.212, rnã avaliado globalmente
em Cr$ 2.200.000,00, gravado de' ônus real em pr :,
rneira e especial hipoteca ao BRDE.

23) Um terreno rural de propriedade da. firma
ABRAMO MUSSI SIA INDúSTRIA E COMÉR

CIO, situado no lugar Campina do Tamanduá, muni
cípio de Major Vieira e Comarca de Canoínhas (se),
�rea de 2.147.127,30 m2 e;xtremando ao ·norte COm
terras de João Ferraz e .João Sguário, ao sul de Lou'
r�nço, <ligo Leonardo Vieleski, a leste nas de F.rede-
.I'ico Grei,n e a oeste nas de Pedro Aieântarp_ �htnitt,
transcrito no Registrt)'�.de Imóveis desta Comarca de
Cano,inh�s (se) .sob n.� -:37 . 394, fls. 20 do livro 3 ..AL)

- Santa, Catarina

.

.

.

t
. gravado de ônus real em primeira e especial hipote-
ca ao BRDE e avaliado em Cr$ 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, .munícípío de Canoinhas (Se),
dividido em duas glebas a saber: .uma área de .... ,

A. 401. 420,00 m2 devidamente demarcada e confron�.
tando com herdeiros de Inacio Oliscovicz, Jnão Bur
cardt Cipriano Neves, Francisco Pires Batista, Au-b ,

R dr'gusto Neves, João Neves de Barros, F'idencio o 1-

gues, Juvencio Leite, herdeiros de Cristóvão Funck, J (P
s{' Antonio Fernandes, Luiz Scholze, José Luiz, Cecilia
Luiz, Salvador Cardoso, Sebastião Ferreira, Joaquim
Cardozo e Nicolau Leiite, e outra área, c�m 484.000
ln2 devidamente demarcada e confrontando com ·9,

estrada dos neves e Santa Leocádia, Rio Paciência
acima, transcrito no Registro de Im.ó�eis da Comar

.

ca de Canoinhas (SC) sob n.? 41.152, fls. 155 do Livro
;�-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 Çe
dro, município de Major Vieira, e. comarca, de Ca
noinhas (SC), devidamente demarcado e confrontan
do de um lado com terras de João Sguariom, de outro
lado comi as de Alfredo João, Antonio e Alberto An
tonio Ferreira ou quem de direito; ,de 'outrQ 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
r iak e herdeiros de Carlos Licin ou 'quem de direito;
transcrito no Registro de Imóveis da Comarca de Ca
noínhas (SC) sob n.? 41.494, fls. 2q4 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 dó
Lucíndo; município de Major Vieira,' Comarca de
Canoinhas (SC), com 2.710. 400 m�, dívídído 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 a'té' o pà·
trão do perímetro, e por este com terras de .não legi
timados até a divisa de Francisco Alves de Almeida,
e por 'urna linha seca até o Rio D'Areia e por este até
o perímetro; e a segunda com área de 1.25.8.400 m2,
compreendidos nas seguintes confrontações: -_ par-'

. tindo de um marco à margem! do rio d'Areia, seguín- i

do até este a estrada geral, seguindo por esta ate a.. d:,
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 livro
n:o 3-�P, gravado com ônus real em primeira e espe-cial hipoteca ao BRDE, avaliadas a 'primeira área U1"l
Cr$ 363.000,00, €, 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-Al
i

fls. 76 e 77, sob n.? 76 e 77. Dado e passado nesta CÍ-
�,

dade de Canoínhas, Estado de Santa Catarina aos
dois (2) dias do rrfês de agosto de mil novecentos e. . ..... , .

. setenta e nove (1979). Eu' Zaíden '�'. Seleme, Escrí-
vãa; o SUbSC::réV'i. ;. .'

'i

I.

i,

".1
...

"

ORLI DE ATAmE RODRIGlJ-:Es .
,

. I .".1.."-', ' .

Jú� de :?irêitq"da 2:� Var.a J�dlCial
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e�tagues
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Debutantes

SOLANGE MARIA DAMBROSKI

Filha de Vicente Dambroski

e Noldina da Silva Dambroski

CÁRIN REGINA JANTSCH

Filha de Guido José Jantsch

e Dílcéa Pacheco Jantsch

Homenagem à

Dona Maria Mayer
° dia 16 de agosto foi uma data festiva

para 'a Comunidade Canoinhense: D." lVIaria

Mayer comemorou seu 80.0 aniversário.

Chegando em Canoinhas, logo após o seu

casamento, jovem ainda, começou a trabalhar
no Apostolado da Oração. Desde então dernons

trou seu zelo e carinho à classe pobre, à qual
dedicamos atenção especial até hoje.

Exerceu o cargo de Presidente do Apos
tolado da Oração pelo longo período de mais ou

menos 40 anos, mais precisamente dos anos

1936 a 1974 permanecendo até hoje, como Pre-
.

,

sídents de Honra.

Muitas foram as promoções, festas, reu

niões feitas sob a sua competente e dedicada

orientação.
/

Para nós, suas amigas pertencentes ao

Apostolado, é urna alegria tê-la conosco: sem

pre prestativa, sorridente, dinâmica ...
, Em sua homenagem será celebrada uma

�anta Missa, sábado, dia 18, às 19,00 hs., para
� qual o Apostolado da Oração convida o povo
�anoinhense em geral.

"

"_' Pelo bem que lhe queremos os nossos vo-

tos de felicidade e copiosas bençãos de Deus)
pelos, seus 80 anos

,

,

Parabéns: querida D." Maria!

do

I
I
i

Cúcio

Colotrib»

18 de agosto de 1979

Cube noinhense 1979,

CECILIA IGNÊS BOLIVAR DE SAO CLEMENTE

Filha de Geraldo Bruhn de São Clemente

e de Maria Regina Bolivar de São Clerhente

IZABEL CRISTINA BUDANT

Filha de Adelmo Budant

e Neide Silva Stülzer Budant

Enlace em, Florianópolis
Foi no/dia 28 de julho na Capital do Estado, a

bela cerimônia de casamento de Stela Pieczarka e

Luiz Cesar de Souza Vieira" filhos' dos casais Cle
mentíno e Selma Coutinho Pieczarka e de Darci e

Zenita Palma de Souza Vieira. A recepção aconteceu

no Salão de Festas do Edifício Flamboyan aos padrí
nhos e familiares, além de convidados especiais. Fo
ram seus padrinhos, Dr. Afonso (Sueli Selma) Couti
nho Guedes Pinto, Dr. Celso (Sônia Léa) Scopel, Dr.
Luiz (Gelsi) Cavichielli, Dr. Claudio Galluf Peder
neiras e Saila Bernadete Coutinho Pieczarka, José
Clemente Pieczarka e Alice Coutinho Guedes Pinto I

Antonio (Ana Arlete) Lisboa Filho, Daniel (Tânia
Mara) Stüpp e Vitor Sergio (Sandra Regina) Schmidt.
Da coluna, as felicitações ao jovem casal, extensivas
aos seus felizes e radiantes pais.

Na próxima semana enfeitarão esta co

luna, mais oito meninas-moças que completam
o número de 15 que serão apresentadas à nos

sa :_,::-ciedade no Baile de 7 de Setembro,

"SETE DE SETEMBRO, PRIMAVERA,
FLORES E DEBUTANTES".

de

CONVITE DE CASAMENTO

Estou recebendo de Florianópolis, um bonito
convite de casamento dos jovens' Maria Aparecida
Carvalho Diener e Roberto Selva Gentil, cuja ceri
mônia realizar-se-á no dia 1.0 de setembro vindouro
na capela do Colégio Coração de Jesus daquela ci
dade. Eles são, filhos, dos casais, Aristides e Dirce
Bernadete Carvalho Diener e de Enio Selva e Zenir
Cidade Gentil.

CLARISSA LÜTKE STULZER

Filha de Rubens Benjamin Stülzer

e Bernadete Lütke Stülzer , ,

/

ELENICE ROEDER

Filha de Nivaldo Roeder

e Dirce d€ Paula e Silva Roeder

----== • .=a
� ....__--�

, ,

���::u..������%U1W)����:.JIPj.... ...�rnnzz ••05' "!PI' r-= ...._ 4lWiAiJ!'� ...=...M=nnn r"

VISITA DA CEGONHA

Os parabéns da coluna de hoje ao pl."'etado ea.

sal Luiz Saliba e Bernadete Davet, com o nascimftto
no dia 10 último na Maternjdads do Hospital ,Santa '

Brigida de Curitiba, do bonito garotão que .reeeberâ
o nome de Felipe Saliba. Congratulamo.:rtos: eem a

felicidade dos pais' e avós do menino.'
,

, ...�'
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.,

'r :Bruxinha Mo,das
I,

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

artigos para .presentes.

Orlanizaçõe� Nivaldo Burgardt
Rua Paula Pereira (em frente ao Supermereade

Cereal) .

I

,

GAR.DENIA
,

j
,I
:'í
�

�

RECEBEU VESTIDOS PARA MEIA ESTAÇAO
E :BLUSAS DE SEDA

Rua'-Paula' 'Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

I
li

Faz· cópias -simples e dupla face de qualquer tamanho ,'1de excelentequalidade, totalmente a seco, inclusive em papel
veg�taJ:'e 'pàpéís timbrados -de firmas, criando um novo servi - �
ço; eRr;,.eanoihhas, ,a confecção de ,cÍrculares para empresas _ II

!

�I
.'

,

F o T·O C O P I A S �
. I

b================================-__

'

..

o Cartório'do Registro Civil de Nereida C. Corte) ins
taladornc-Forum, acaba· de adquirir a mais moderna e sofis

ticàda�F(!)TOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE,

TA!'RY "II .. " ".

'

·
. F

; •.� i l,

REPlJBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA

Empresa Brasileira :de ,Pesquisa Igropecuária EMBRAPA

'COHCORR-ENCIA POSLICA H.o 15/79
A· V I S o,_._

-, ..
'

•

-.'-

1 - A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPE
CUARIA - EMBRAPA, com Sede em Brasília - DF,
.no ses, . Quadra 700, Bloco "B", representada por sua

, Comissão .Julgadora, torna público que fará realizar
Concorrência Pública para 'obras na GERÊNCIA LO
CAL DE CANOINHAS.

2 - ,:As .obras .. serão executadas na GERENCIA LOCAL DE
·
CJ\NOINHAS� DO SERVIÇO DE PRODUÇAO DE SE-

· M'ENTES BASICAS, em Canoinhas Estado de Santa

Catarina, com cêrca de 2.100m2; sob o regime de Em

preitada Global Irreajustável.
:3 "';_,�Os--interessados poderão adquirir o Edital 'e demais do

'. cumentos e obter informações na Sede da EMBRAPA,
,

sala '805, nos dias úteis das 8 :30 às 11 :30 horas.

4 "r" :A-· .Documentação e Propostas, serão recebidas na Sede
da EMBRAPA, sala 936, às 15 :00 horas do dia 17 de Se
tembro de 1979.

5 - '0-', Capital Social. mínimo para participação é de Cr$
15.000.000,00 (QUINZE MILHôES DE CRUZEIROS),
integralizado ou' realizado até 6 meses da data da Corr-

A
.

,....

correncia.

Bel. AROLDO FIGUEIREDO - (Advogado)
Presidente da Comissão Julgadora

�. !,II ,.te'.e.lll!! !'II ••,., ."11 '11'.'1' II •• '. I I I' I •••• I I n I 1'1'" •• 1,1. 1.' •••• " i ,..!.!.!._

an ase o esco ar
FPOLIS. ...,..... No auditório redação em língua portuguesa,

do Tribunal de Contas do Esta- entre estudantes de todo o País,
do, a Caixa Econômica Federal e será desenvolvida pela edito

lançou terça-feira, a IV Marato..
.r ra Bloch Educação que contará;'

na Escolar, para que os alunos' nos Estados. com o apoio das

das três séries do ensino de se- Secretariás da Educação.
gundo grau na capital do . Esta
do "libertem o seu talento".

Essa maratona escolar pre
tende incentivar a formação do
hábito da leitura, a capacid 'lde
de interpretação de textos e ')

desenvolvimento da prática de

Os alunos interessados con

correrão com trabalho redacío
n;-:l =obr > -;�-�'1 das obras de Jo
e é Línas eb 3ego, de sua livre
,F_:"coJh2� en texto escrito a .mâo
0".1 D m.iqu.na, com um mínimo
de 350 c um máximo de 10 mil

rJBlavra�. Cada colégio partici
pará, depois com um trabalho
na :-eJ.c�ão ectadual e os dois

primeiros classificados em cada
Estado irão ao Rio de Janeiro
para disputar os prêmios nacio
nais ,

Os alunos
fase estadual,

vencedores, na

receberão prê-

Registro
- EDJTAIS

(��i v i]

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial
do Registro Civil do Município de
Três Barras - Comarca de Canoi
nhas - Slanta Catarina, faz saber
que pretendem casar-se:

JOS:É OSNI CORRt:A com
MARLENE P'ECHARKA, brasilei
ros, solteiros, naturais deste Estado,
ele nascido em Palmital, nesta Co
marca, aos 18 de março de 19'56,
necânico, filho. de Sebastião Cor,_
r êa e Ramira Corrêa; ela professo- �
.' iii

ra, nascida em Calmon aos 08 de
n.arço de 1956-, filha de Alfredo
Pecharka e Maria Margarida Pe
charka .

ORLANr.'O DOS' SANTOS com

IlEA TRACT'Z, brasileiros, soltei
ros, naturais deste Estado, ele: co- i
rncrciante, n�;.ido aos 01 de out '..1.- �
1:.1'0 de 1949, frlho de Paulo José dos, jJ,Santos e' Anna Pinto dos Santos:
C}H Gerente de Loja, nascida em

j�,Caçador-SC., aos 07 de junho de
1850, filha de Demétrio 'I'ractz, fa
Iecído 'e Marta Tractz.

Os contraentes são domicilia
dos e 'residentes nesta Cidade.

Se alguém soube!" de algum
impedimento legal oponha-o na

forma da lei.

Três Barras, 16 de agosto de 1979.

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

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

VEN,D'E-SE
,

Um lote medindo 20x40 m.,
situado na Rua CeI. Albuquer
que, com alicerces prontos para
receber construção de dois pa
vimentos.

Maiores detalhes na Rua
Bernardo Olsen. 604 ou pelos fo
nes 22-0652 e 22-0542.

.2 x
--------------

V,ENDE-SE
Um Jeep' Willys, ano 1961,'

6 cilindros, capota nova de cour

vin, reformado, em perfeito es

.
tado.

\

Ver e tratar comi Bruda, na
Rua Bernardo Olsen n.? 661 ou

pelo fone 2�-0936.
3:x

Aviso aos

mios de Cr$ 12 mil para 0 pri
meiro lugar; Cr$ 10 mil pa_ra o

segundo lugar; Cr$ 8 mil para
o terceiro lugar; .Cr$ (;) mil para
o' quarto lugar; e Cr$ 4,mil para
o quinto lugar. Os prêmios na

cionais serão de Cr$ 60 mil para
o primeiro lugar; Cr$' ,50 mil

para o segundo lugar; Cr$ 40
mil para o terceiro lugar; Cr$
30 rffi!il para o, ,quarto lugar; c

Cr$ 20 mil para o quinto lugar.'

A seleção dos trabalhos, nas
escolas, será feita na segunda
quinzena de outubro; a seleção
dos vencedores estaduais, na

primeira quinzena de novem

obro; a entrega dos prêmios esta

duais, na segunda quinzena de

novembro; 'a seleção, final e a

entrega dos prêmios nacionais,
entre 5 e 15 de fevereiro de
1980.

• rUl
I

, .

usuarlos "

A'Direção da empresa "Coletivos Santa Cruz Ltda.",
avisa aos seus distintos usuários, que em virtude da crescente
alta dos pneus e dos combustíveis e lubrificantes no país;
além do aumento salarial do mês d� maio, foi concedido um
aumento de 30% nas passagens, pelo Conselho Munícípalde
Transporte e Sinalização de Canoinhas, conforme discrimí ..

nação abaixo:

Linha Canoinhas-Marcílio Dias .. ..

Linha Canoinhas-Campo de Trigo ..

Linha Marcílio Dias-Campo de Trigo
Linha Canoinhas-Felipe Schmidt
Linha Canoinhas-Lageado .

Linha Canoínhas-Paciêncía dos Neves
Linha Canoinhas-Fartura .

Linha Canoinhas-Serrito .. ',' ..

Linha Centro-Bairro Agua Verde
Linha Centro-Bairro Aparecida. ,

Linha Centro-Bairro COHAB

Cr$ ;3,50
Cr$ 10,50
Cr$ . 6,00
Cr$ 31,00
Cr$ 27,00
Cr$ 23,00
Cr$ 17,00
Cr$ 13,00
Cr$ 4,00

Cr$ 4,00
Cr$ 4,00

Prefeitura Mun. de Canoinhas
PORTARIA N.o 41/79

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

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

atribuições legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA
Conforme os artigos 131 e 134
da lei n." l.i49 de 25/04/74,
Ao funcionário Clementino

, E. Pieczarka, lotado no cargo, .

de Tesoureiro Padrão C.E. 12,
noventa dias, para tratamento
de 'saúde, conforme laudo mé
dico constante do requerimento

Blslllo HUlllnhuk - Com. de Veiculos ltda.

Departamento de Serviços _,�.JtWII!!"
P�a bem ,seil"vi-�Q., temos chapeadores e pintores com gran

de'll expel'.i�l}da ',: Contamos com estufa muito, bem equipa
da". com, profissionais responsáveis, Efetuamos serviços em

automóveis' ,e caminhões de qualquer m.arca.
'

;1,

Sçlicite 'jPtç'�:Qto, pelQt Fone;, ;22-002� com ValCyr,
"

'ou 'pessoalnlerite/à ,Ruà' 'Vidal Ramos, 203.'

protocolado sob n.? 1.406 de ...

13/8/79; a partir de 07/8/1979.

Gabinete do Prefeito Muni
cípal de Canoinhas, 14, de agosto
de 1979.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

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

Dr. FABIO NABOR FUCK
Dir. Administrativo

. Vice Prefeito Municipal

DRA. HELOISA S. BERTOHCIHI Organizações Hecord
.

CIRURGIA·DENTISTA
CRO 1091

de Luiz Milton Suchek
,

Rua Felipe Schrnddt, 392 -, Fone: 22-0511.
, ,_

.

Seguros em todos os ramos - Fotocópias _ Auto.
Escola - I?e�pa�hant� �ficial de, Detran' � 'E�ª� ," ,

oamentes i--; I'ransferêneía de VelcuIos - C�feQ'fã:6�-··
.: de Placas .e Plaquetas - Carteira de IdeDtidàde.:I,
Carteira de Motorista ',_ Taxas Estaduais.- Preen-

._ ,

chimentos de Notas PromissóriaS e \Contla1lOs.
\

Consultório: Rua Major Vieira, 50i ...;.... �.e andar
"

.

wc

(ao lado do Edificio Mllssi)

Fo_2�04a9 ,.
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esmeraldino M. Almeida,

(

Notícias
,de

«Papanduva »

,-

AMPLA REUNIU-SE EM PAPANDUVA
Dia 09 do corrente a "AMPLA" reuniu-se em nossa

cidade realizando a reunião mensal. Se fizeram presentes
os prefeitos (ou seus representantes) dos seguintes muni
cípios: Porto União, Irineópolis, Canoinhas, Três Barras,
Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva (Anfjtrião) Itaió
polis e Mafra. Contou a mesma: com a honrosa presença do
Dr. -Francisco Cyrillo -Corrêa, DD. Assessor Técnico da Se- .

cretaria da Fazenda o qual abordou o assunto relacionado
com o movimento Econômico. Por outro lado, o- Dr. Arqui
medes,. assessor do Sr; Governador, teceu considerações
sobre a visita do Governador marcado para o dia 24 do
corrente .na 'cidade de Mafra. Terminado Ü'S trabalhos o sr.

'Pr,efeito (anfitrião) Sr. Nataniel Resende Ribas ofereceu
um "CARRE,TEIRO" no aprasível recanto da sede do CTG
I'OS VAQUEANOS", oportunidade em que o grupo prestou
uma homenagem aos presentes. Foi realmente uma festa
de congraçamento patrocinada pelo sr. prefeito municipal'
Sr. Nataniel Resende Ribas que agradou a todos os .parti
cípantes.

SABEM QUEM VAI'PINTAR QUADROS
PARA VENDER? JAO FI9UEIREDO
Ê isso aí. O presidente João Figueiredo e alguns dos

ministros de Estado têm aptidões que a gente nem sabia.
Unidos a um grupo de duzentas e vinte personalidades do

. mundo artístico e social, mostrarão o seu- talento como pin
tores. Não se trata de uma mera distração ou "hoby". As
obras serão vendidas numa grande mostra que acontecerá,
de 11 a 24 de novembro, e o resultado será revertido em
benefício de' cinco entidades assistenciais. (Coluna do - Di
no Almeida) .

MOBRAL NÃ:O É SIÓ·ENSINAR A LE,R

O Mobral está distribuindo pará todo o pais cerca de
150 .mil envelopes de sementes. para formação de hortas
comunitárias, bem como 30' mil manuais de instrução, que
mostram desde como se faz uma horta até a importância
nutritiva e econômica das hortaliças. A distr-ibuição é par
te de uma projeto que está sendo desenvolvido pelo progra
ma de educação comunitária para a saúde" do Mobral, e foi
criado para atender as, comunidades, principalmente de

" zona rural. Além de técnicas do Mobral, O projeto conta
ainda com orientação da Embrater .

.

o

a

a

1

1

1
)
�

BELO GESTO A SER,. IMI'):'ADO
Quando uma pessoa faz aniversário, é de praxe ga

nhar presentes.' Porém, estando eu presente em uma festa
de aniversário em Curitiba, de uma alta dama da: sociedade
paranaense, qual não foi o 'meu espanto quando os convi
dados ao serem recepcionados, davam uma certa quantia,'
cujo "bolo" foi entregue a uma instituição de caridade.
Um gesto muito bonito este de, no meio de uma festa de
alegria, lembrar aqueles menos afortunados.

. .

VISITANTES ILUSTRES
Esteve em nossa cidade dia 11 do corrente o Sr.

Emmanuel Bittencourt, DD. Secretário de Transportes de
Gabinete do Exmo. Sr. Governador do Estado. S. S.a veio

acompanhado de seu progenitor, aqui visitando pessoas
amigas e conhecidas, inclusive autoridades locais. A co
luna que teve a honra de receber os ilustres visitantes,
agradece sensibilizada a visita recebida.

SGTO�·JAMm CARVALHO·

Deixou a Delegacia de I Polícia de Papanduva o 2.°
Sgt.? Jamir Carvalho, após seis anos de bons serviços pres
tados na sua função de Delegado de Polícia. O .mesmo en
contra-se atualmente em Florianópolis onde está fre- .

qüentando a Academia de Polícia Militar de Santa Catari-·
na, no curso de aperfeiçoamento de Sargentos (CAS). O
mesmo apresenta escusas por não ter se despedido de ami
gos e demais pessoas de suas relações sociais, motivado pe-
la carência de tempo;

'

BATIZADO.
Dia cinco do corrente na Pia Batismal da Matriz de.

São Sebastião, recebeu o nome de Denise, a linda garoti
nha filha do casal, Sr. Modesto (Silvia) Hirth . Após as

cerimônias religiosas, os padrinhos e convidados foram
recepcionados no Restaurante Farroupilha, onde compare
ceu seleto grupo de pessoas que participaram do aconteci
menta.

pASSARELA nA SOCIE.DADE

Dia 20 completando mais um feliz ano de vida. o

prestativo cidadão MIGUEL MATHIOSKI, nosso prezado
assinante. Felicitações de

.
amigos estarão pontifica�do.

Dia 21 aniversariando a garota LUCIANA, f'ilha do
dístínto casal, Sgto. Jamir (Rosi) Carvalho Recepção e

f,elicitaeões em sua residência onde receberá a todos.
Na mesma data festejando niver a srta. 'MAT'ILl?E

GREFIN. Cumprimentos estarão circulando em alto estilo
, Para a aniversariante.

.

Dia 22, data .importante para a comunidade toda, é
que estará extreando troca de idade nova o bondoso Pe ..
ANTONIO, CINTHO, nosso virtuoso Vigário. Os mais jus
,tos e me:recidos cumprimentos receberá. de seu rebanho'

. de filhos de Deus.
.

. Também na mesma data niver da simpática senhorio:
ta MARILENE, filha do distinto casal sr. Aloisio (Maria)
Partala. As m'ais merecidas homenagens receberá a srta,
Marilene na sua festiva e alegre data.

'

Ainda na' data de 22 festejando troca de idade nova
o benquisto cidadão" sr" ARISTIDIO GRUBER, recebendo
hornenagens, no seu festivo dia natalício. A,o prezado amr-
go e assinante os votos da coluna;

, .
.

Dia 24 do corrente quem estará festeja�do extréía
dé idade nova é oIovem sr. ,LUIZ OCZKOVISKI" DD. S&

. cretário da Prefeitura e Enc. Financeiro' do Mobral. Cu!Th"
r)r.imen'to� é feliaitaçõe,l!; na, pauta do dia ao prezado LUlZ.

UM· POR SEMANA

Cada homem tem seu preço',- dOOn -:-'mas alg,UllS
fazem descontos"

'

•

18 de, agosto de 1979

.

A-AristidesMalldn.·
.

temumcaminhãodepeçasgenuínaspara
o seuMercedes-Benz.. '

',:1.
..

•

Para pronta entrega.
É só chegar no balcão e pedir.
Não há porcanern parafuso que a gente

não guarde em estoque. '

E. comprando no nosso departamento
de peças. você compra as genuínas. .

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

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

.

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

A

Tanto faz que voce compre porca ou

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

É um serviço que esté todo montado

tão grande que acaba fazindó'de voeOmeis
um amigo. '

..

Amigo, a casa é sua.

para atender você.·
'

.

. E para atender o seu veículo sem perda
. 'de tempo quando ele está nas nos�as oficinas.

E para atender todos os frotistas que,
.

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

Nós temos todas, as peças principais
. de qualquer Mercedes-Benz. paradinhas,
esperando porvocê.' ,

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

Pára �que você não pare mais .que o,.

necessário.
. ', '::'"

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

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

.

E a nossa vontade de atender bem é

ConcessíonãríoMercedes-Benz'

/

,

Aristides Mallon
, ....

Rua Vidal Ftl;lmo5, ;,03'
.

't::�n(i)irihis - �C c "��'<'Ij"". _. c,
�
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�.�

, P II '" a • " , • a , li I , I • I •• " • li \I I ! I I , •• g • II I •• " I • I I I • g n I ••••••••• i " .... I' • , ••••• , •• ! !:! .'�!

-

lNDújTRIA
&

CQ'V1ÉR:IQ - .

•

EXPORTAÇAO',
.

-

I

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores

Completa dos

Exclusi vos

Motores

da 'Linha

«WEG»

Esquadrias
de vidros,

(

ferro e uma vanadíssima secção
equipe de profissionais cornps
para sua colocação,

de
corn

tentes
Rua Des, Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO, DA VI'fóR,IA PR ..

REPRESENTANTE EM CANOIN'HAS:

Walde
.

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) �2-Ú3U6 � CANOINHAS � Santa Catarína...

"I ' .' ,
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CORREIO DO NORTE

Registrada no CRECI sob n.? 204
,

A SIC,óL CORRETORA DE IMÓVEIS TEM PARA VENDA
A PREÇO DE OCASIAO:

- Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo, cultivável com
máquina, em Caita, perto de São Mateusdo Sul.

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

.

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

pósito com
.

2 fornos e maquinários, para padaria, sita na Rua
Duque de Caxtias em. frente ao Supermercado Real. de Wilson
,Pereira.

- 1 terreno urbano medindoà área de 1600 m2 com benfeitorias lo
ealizado na esquina Barão do Rio Branco com Maj 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-

ema ou fábrica de móveis, no alto da Xarqueada - Bairro São
.cristóvão - Três Barras.

TEM AINDA PARA VENDA:
_ t Kombi .Standart, ano 1971, com motor novo.
- 1., Veraneio Chevrolet., ano 1971, em perfeito estado.
_ 1

.
.Piek-Up Ford F-75, ano 1976, tração dupla.

.

.

C O M,P R A - SE:.
_ L: áre, 1. acima de 50 alqueires, para florestamento .

,_ 1 âreà: de 150 alqueires, ou acima, para agricultura mecanizada.
\

l'xecuta ,ainda o serviço e venda de loteamentos.
Procure à, SICÓL à rua Getúlio Vargas, 857, - Telefone 22-0039

----------�----------------�-----------------------------
......................._,......-.·.-.·...._.·.·.·'••a·.r.=r..?m_m .........*.e�.

,

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda.

I Revendedor FORD I
1948- 31 IIOS 1979
Fazemos sempre a me-lhor oferta em,. veículos novos FORD

,
' e usados de qualquer .marca.

' ..... w ...

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 Chevrolet Veraneio - luxo - vermelho 1976
1, Corcel LDO - branco ..

'

� 1975

Adquira seu veiculo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos
"

.

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

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones �2-0268, 22-0468 e 2'2-0024

BOI pari" 'banheiro. e fechamento de. área j� não é
/

problela em Canuinhas

informações: DAIS
"RUA WOLF FILHO, 25 - FONE· (0477) 22-0507

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

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO -;-

18 de agosto de 1979'

Registro Civil
NEREIDA C. CôRTE, Oficial do Registro Ci

vil . do 1.10 Distrito de Oanoínhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

LEO SERGIO PEDRASSANI e ROSELI MARY KÜS
CHLER, ambos solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, administrador de empresas, nasci
do em Caçador; deste Estado, em 18 de setembro de
1952, filho de João Pedrassani e Zulmira Carmelita
Solettí Pedrassaní. Ela, secretária, nascida em Ca
noinhas, em 4 de julho de 19,55, filha de Waldomíro
Küschler e Elisa Krauss Küschler.

JOSÉ EURIDES DE LACERDA e ELVIRA
CHAMPOVSKI" ambos solteiros. Ele, operário, nas
cido em Fartura, deste Município, em 19 de janeiro
de 1940, residente em Fartura, deste Município, filho
de José João de Lacerda e Francisca Ferreira de Sou
za. Ela, do lar, nascida em Canoinhas, em. 8 de agosto
de 1957, residente .ern Rio do Tigre, deste Município,
filha de Isaura Champowski .

'

LUIS CARLOS CAMPOS e ANA RITA FER
REIRA, ambos solteiros, nascidos, domiciliados e re

sidentes em Marcílio Dias) deste Município. Ele,
operário, nascido em 28 de junho de 1957, filho de
Eduardo Aldo de Campos e Evanira Jungles de. Cam
pos. Ela, operária, nascida em 18 de janeiro de 1962,
filha de' Sebastião Ferreira e Verónica Vicznevsk i
Ferreira.

MARIO JOSÉ DO PRADO e MARGARIDA,
PFLEGER, ambos solteiros. Ele, operário, nascido
em Capão do Herval, deste Município, em 15 de no

vembro de 1951, residente em Taunay, deste Muni
cípio, filho de Crescendo' Alves do Prado oe Donaria
Marcondes do Prado. Ela, operária, nascida em Far..

Editais
tura deste Município, em 8 de novembro de 1959, te
side�te nesta cidade, filha de Roberto Pfleger e

Leandrína Pereira Pfleger.
E para que chegue ao conhecimento de 3.os,

mandei'publicar o presente Edital. Apresentaram os

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

Canoinhas, 15 de agosto de 1979.

NEREIDA C. CôRTE
Oficial do Registro Civil

CPF, 222.315.879-0'4

SEBASTIÃO GREIN COSTA, Escrivão de Pa�
e Oficial do Registro Civil do Município de Major
o/'ieira, Comarca de Canoínhas, Estado de Santa Ca
tarína, faz saber que pretendem casar:

EDUARDO LICHINESKI e LAURA ZIELINS7
KI. Ele natural deste Estado, nascido em Rio Claro,
neste m�nicípio, no dia 25 de janeiro de 1957, �ayr,a
dor solteiro domiciliado e residente neste municrpio,
Úlh'o de Vit�r Lichineski e' Francisca J'íentara Lichi
neski . Ela, natural deste Estado, nascida em Serra
Freta,' neste município, no dia 22, de julho de 195!;
elo lar, solteira, domici�iad� e. res_Idente nest� mUl:n·
cípio, filha de Anastácio Zielinski e Florentina Zie
linski. .

-

'

. S:� alguém tiver conhecimento de existir algum
\mpedimento legal, acuse-o para fins de direito. /'

Major Vieira, 08 de agosto de 1979.

�"ebastião Greín Costa - Oficial do Registro Civil

Acontecendo ...
* IJNão seja daqueles que, ao invés

de procurar as Soluções' dos pro
blemas novos, fica procurando o

problema de coisas [ó soluciona
das ... '1

·AGORA PARA

TODA REGIAO
CANOINHAS

.• I

PRO.JE'JOS

EXECU·ÇAO
A D M I N 1ST R A. ç A O

C O N S U.L T O R I A

E

SERVIÇOS GERAIS DE ENGENHARIA

....

13enedito .qfi.erézio de
ENGENHEIRO CIVIL

earualfi.o

é isso .

Responsabilidade J. e C.

* Maria e Beta deram um chego se- .

mana p.p. aqui na terrinho para
.

curtir um pouco do nosso gostoso
ambiente.

,I'

.

Luís e Allage partindo' para Ban

deirantes. Vocês vôo mas as sau

dades ficam.

quando a nossa falta' de amor per
mite, Mordeu?

->- Feres completou idade nova dia 9.
reunindo' uns amigos para um po

po muito informal.

* "Lembrar é fácil poro quem tem

memona . Mas esquecer é difícil
, -"

para quem Tem coraçao. , ,

"'. O ódio dos outros só nos' vence I Tchou!
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CINE JUB ILEU
HO..TE às 2030 horas: TEIXEIRINHA e MARY TERE'ZINHA em:

" .

MEU POBRE CORAÇÃO DE LUTO - Colorido

AMANHÃ às 14 horas em matinê e às 19,30 e 21,30 horas:

TEIXEIRINHA, MARY TEHEZINHA e JIMMY PIPIOLO em:

MEU 'OBRE CORAÇAO DE LUTO - Colorido

ATENÇÃO: Este filme reprisa 2.a, 3.a e 4.a feira às 20,30 horas.
._,

5.a e 6.a feira às 20,30 horas: .

MARIA SCHNEIDER, SYDNE nOME;. VIC lVIORROW e ROBERT

VAUGHN em:

BABY SITTER - Colorido

3 Um seqüestro que vairnexer com seus nervos.

à A partir de sábado às 20,30 horas:

�

.

... . .
, ...

·:.:<>:G:.
••.

.

e._ .•.

A MALDIÇÃO DAS ARANHAS - Colorido

9'_'....'

.

•••••••Ao ••• • .'.

o •••v.. .

... . .
. ...

PAPANDUVA: Esmeraldíne Maia de Almeida
TR�S BARRAS: Páulo A, Franls . ,

MAJOR VIEIRA:' Franeísco Krisan' '.'.

CANOINHAS: Joalberto Kalempa, Ivaníta Schivinskí e Fer-
.

" nando Luiz TokarSkL '.
-

::._--
..
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RUA FREI MENANDRO l<AMPS, 340 ._ FONE (0477) 22-0832 - CANOINHAS � se

* Hoje no Clube Canoinhense todos

oproveitondo o fim de semana B

agitando mais uma boate.

* Quarta-fe·ira p.p, nossos ctletcs

partiram para Campos Novos dis

putar as modalidades de volei c

handboll. À vocês boa sorte.

.

* Uma grande novidade: Solange e

Junior cqitcndo novamente [untos.
* Gilda muito mudado ultimamente.
Mais responsável e· mais amigo.

• !IIIII__..__.... I.. IIlIII_' Será influência da Lola?

* Thelma extreando idad� nova

desde 'o dia 16, onde reuniu um

grupo .de amigos para um gostoso
bate-papo. À você mina tudo de
bom.

* Nllron longe da gente entrando
numa' de. agrônomo faturando al
to. ,É isso aí, Mangueirinha 'é a

pedida.
* Flademir garotão de Lages agora
agitando e'ntre nós. Chegue mais.

* Bibo e Neto. Foi o medo do sogro,
ou. do escuro que fez a serenata

terminar tão depressa. que que

'.

,..
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,

·vem ao
Está confirmada a vinda do

papa João �aulo II ao �rasil .na
segunda quinzena do mes de JU
lho de 1980; possivelmente no

'dia 16, quando será comemora

do o 50.0 aniversário do' decreto
de Pio XI que proclamou Nossa

. Senhora, Aparecida como a Pa
'aroeira, do Brasil, ocasião em

que será inaugurada a nova Ba
sílica de Aparecida, com capa
oídade para 20 mil pessoas. A
visita coincidirá também com

outro importante acontecimen
to religioso, o Congresso Euca-

. rístíco Nacional, em Fortaleza,

. A informação foi transmiti
da dia 8 p. P . pelo arcebispo

. coadjutor de Aparecida, d: Ge
raldo Maria de Morais Penido

para quem a presença de João
Paulo II no País terá uma fun

ção eminentemente evangeliza
dora, "quando será atingido o

degelo das últimas radicaliza

ções na luta pela defesa da dig
nidade da pessoa humana".

...
� .

'

Se as. autoridades brasilei-
ras não determinarem modifica
ções na agenda da visita do su

mo-pontífice,' permanecerá ,-;

programa elaborado pela Igre
ja, que prevê a chegada em Re
cife, de onde ele seguirá para

.

Fortaleza, para encerrar o Con
gresso Eucarístico. Assim, já
está prevista a peregrinação por
todo o País de uma imagem, de
Nossa Senhora Aparecida) a

partir de' 16 de julho do próxi
'mo ano.

De acordo com· o arcebispo
coadjutor de Aparecida, d. Ge
raldo Penido, a imagem acom

panhará João Paulo II "que é
1Im devoto da Virgem: Maria".
Isto ficou claro durante a visita

.
cio papa ao México, quando, na
P<i:�njca de Guadalupe, também
cieclGlrou o seu desejo de conhe
Ler a Basílica de Nossa Senhora
Aparecida.

Está acertada a presença do
'papa numa das capitais da Ama
zônia, restando definir entre as

cidades de Manaus e Belém, de
onde o visitante rumará para
Salvador Posteriormente' de
sembarcará em Brasília,', para
dar à sua visita um caráter of'i-

Aliment'acão para

criança carente \

recém-matriculada
BRASíLIA - A partir de

1980,- a Campanha NacionaI de
Alimentação Escolar, em coope
ração. com a Secretaria de Ensi
no de 1.0 'e 2.° .Graus do MEC
é secretarias estaduais de Edu
cação, passará a dar atendi
mento a uma faixa especial de

crianças; aquelas que acabam
dé entrar na escola. Este aten
dimento será prestado durante
um ano, período de adaptação à
escola a ser instituído em al
guns estados.·

.
..< '}

� r
. ,

_ Segundo o professor João
Sandolin, . superintendente da

C�AE,. este, período de adapta
ç!lQ pode ser um fator de im
portância fundamental para a

redução dos índices de evasão e

repetência' e para melhorar o

�p�'O\',C?t(}lnento escolar de alu
no; prcvenientes de camada
\ :, L.'lHe: . dn população.

"Sabe-se que a criança
leva uns dois meses para se

adaptar à escola, - explicou o

professor"
' Sandolin . "Ora, es

tes dois meses são suficientes
para que uma . criança carente

sej a deixada para trás em rela-·
ção às outras. Assim, a campa
nha pensa' em criar um período
de cerca de três meses, compre
endidos entre dezembro e mar-.

ço. quanto as crianças járnatri
cuIadas estão. de . férias, para
que a criança carente possa se

adaptar à escola e iniciar o pri
meiro ano em condições' de

igualdade com os demais ..

Prefeitura Mun, de Três Barras
Aviso de licitacão

,

Tomada de Preços ,H.o 05/79
. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de I'Três Barras-SC., leva ao conhecimento dos interessados que se

acha aberta a Tomada de' Preços -. Edital n.o 05/79 para forneci
mento de ferragens para estrutura e construção de duas pontes
sobre o Rio Barra Grande, como segue:

500 sacas de cimento

700,00 m/2 de madeiramento
2.400 kg. de ferro de 7/8'" :

1.800 kg. de ferro de 3/4"
2 . 860 kg. de ferro de 1/2"

900 kg. dé ferro de 1/8"
L 040 kg:-dé ferro de 1/4"
,10D kg.· de átatne para amarração.

.'

.

Pr�zo de éntr�g� das propostas: at� as 10,00 horas dó dia
28 de a.gosto "de. 1979 no Setbt de EÀ'}1ediente do Gabinete do Pre
feito MunicipaL Cópi.a do 8_c1itaJ. e infoima'Ç6es póderão !Ser obtiicláS
junto a referida CQml�".e' :,

.

'

... '

Três ,Bàttas' (Se); 13 de' a.�tO :de. �9_7}l. .
.

' ,"" "_

'.' ,

'TAJ)Éti,'KUtlP&' ......>Presidente da tc�ão

•

em
•

do

ras u
. para, através dele, iniciar um

grande process� de evangeliza
ção na América do. Sul. De
acordo com d. Penido, o papa
disse textualmente: "Nobilitare
il populo de'Dío" - mobilizar
o povo de, Deus".

.

,

O arcebispo de Aparecida
afírmou que a presença do papa'
é decorrente de um convite fei
to pela diocese' de Aparecida
com o objetivo de ínaugurar .a
Basílica desta cídade. Após ís
so, o núncio apostólico' do Bra-,
s.il e o Vaticano programaram °

restante da visita 'ao País, tendo
G. Penído salientado que "nó
âmbito da Igreja, a vinda de sua
Santidade já está definida".

' ,

Quanto às datas da .víagem,
elas ficarão. na dependência do
governo brasileiro, a quem com

pete' formular o convite. Acres
('t'ntou que o Itamaraty já está

providenciando esta parte, "pois
as autoridades rnanífestaram 0

&"j"unde desejo _e alegria em' 'ter
o papa no

_

País". Afirmou que
a vinda de João Paulo tr'servi
r á para melhorar as relações
er.tre a Igreja e o governo, ,çgn
cordando que a viagem' será
muito facilitada "pelo estágio
da àbertura política do'País".

e Assegurou ainda 'que a vin
ê a do sumo pontífice marcará
urna visão mais .comunitária da
família: "cham:€ isto _

.:"�,, siste-
rna que irá reger as,�',futúras\'-I�e':;;
lações humanas - de socialista
ou não, o certo é que o ideal de
comunidade será acentuado" .. ,.'

: ..... '.,;{,

cíal, nã-o estando excluída a pos
síbílidade de avistar-se com au

toridades brasileiras.

çâo de Nossa Senhora da Apa
recida como a santa Padroeira
do Brasil, a arquidiocese local

programou a vinda de uma có

pia fiel do Santo Sudário de

Turim, além de posters amplia-
. dos e "slides" do manto sagra
do. De acordo com d. Gc � aldo
Penido, "será uma oportunidade
de se conhecer todos os segre
dos contidos na vestimenta sa-.

grada" .

A inauguração da Basílica,
com capacidade para 20 mil pes ..

soas, cuja construção começou
em 1955, será feita sem o com

plemento externo e o acaba
mente interno, e sem também 8.'

parte artística. ' No entanto, o

arcebispo tem. certeza da con-

clusão da estrutura do prédio
antes da vinda do sumo ..pontífi
ce, "pois acredita na generosi
dade do povo brasileiro".

De acordo com d. Geraldo
Penido, a vinda do papa ao Bra
sil "terá um papel inimaginável
na defesa dos direitos huma
nos". Recordou os resultados da
visita do sumo-pontífice à Polô
nia .para dizer que, também' no
Brasil, "a vinda do papa terá o

caráter de quebrar as lanças,
derrubando os muros das últi
mas divergências' 'pelo direito
das pessoas" .

O arcebispo revelou ainda
que João Paulo lI, em contato
com .0 presidente da CNBB, d,
Ivo Lorscheíter, demonstrou
seu desej o de visitar o Brasil

EM CARRO ABERTO

A etapa seguinte de João
PauloII deverá ser São Paul ')
cu Rio de l�êJ.neiro, quando co

memorará o Jubileu de prata da
CeIam - Conferência Episco
pal Latinoamericana, que se

originou no Rio de Janeiro. En
tre uma cidade e' outra, está
confirmada a permanência do

papa durante todo um dia na

. Basílica de Aparecida. -e

Diante do inevitável acú
mula de romeiros que procura
râo a pequena cidade' do Vale
do Paraíba, (28 mil habitantes
E praticamente sem, nenhuma
'infra-estrutura para este tipo
de acontecimento), as autorida ..

des da Igreja pensam em pro
grama]

.

sua viagem através da
Via Dutra, desde São Paulo, em
carro .aberto . Dessa forma, nos

200 quilômetros que separam a

Capital da Basílica de Nossa
Senhora Aparecida, os romeiros
SE' concentrariam ao longo da
Via Dutra para ver Sua Santi
dade, sem necessidade de aglo
n,1erar-se no pequeno município
paulista. ,

Todavia,' existe a hipótese
de .o papa desembarcar direta
mente no aeroporto de Guara ..

tínguetá, rumando de helicóp
tero até a Basílica. Alí rezará
missas e falará ao povo. Estão
previstas" inclusive, acomoda
çôes especiais dentro do próprio
templo, onde o chefe da Igrej a
Católica descansará e tomará
1'(' feições . No final da tarde se

guirá para Curitiba; pois mani
festou desejo de falar à colô-

.

nia
_
polonesa daquela região:
SANTO SUDARIO

Durante a visita do papa e

culminando com as festividades
ue comemoração da proclama-

O porta-voz do Itamaraty,
Bernardo Per ícas, garantiu es

ta semana, que o governo brasi
leiro considera que qualquer
iniciativa de exploração econô-

,

mica no mar ou na plataforma
submarina das 200 milhas sem

- , .

prévio conhecimento das autori-
dades, será considerada um ato
(te violação. Na véspera, o ma

jor Michael Burch, porta-voz do
Pentágono, havia declarado .em

Washington: "Os navios da ma
rinha norte-americana poderão
penetrar em mar territorial bra
sileiro, já 'que todos os coman-'

dantes da' frota dos Estados
Unidos receberam instruções
r o sentido de desconsiderar pro
tensões estrangeiras que exce

dam as três milhas reconhecidas
pelo governo norte-americano",

Entretanto, para o ministro
da Aeronáutica, Délio Jardim
de Mattos, esse assunto foi su

perado pelos esclarecimento::>
em . contrário prestados pelo
próprio governo dos EStados
Unidos, que prometeu respeitar
o limite de 200 lnilhas. O bri
gadeirO fez essa declaracão em

Belém,
.

em sua' prjmeirà' vÜ3it"l
à Amlazônia como ministro. I

"PASSAG'EM INOCEN:,I'E'"

...... ��_..._..,_".---

Prefeitura Municipal
de Vanoinbas
PORTARIA N.o '42/79

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito l\'1uni�
cipal de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, no USo de suas

atribuições legais, resolve:

COLOCAR A DISPOSIÇÃO
Do MOBRAL por noventa

dias, a srta. Cristiane Sabbagh,
'para substituir a sra. Roseli
Meiners Grittens, a partir de
24/8/79; sem ônus para a Pre
teitura Municipal.

Gabinete do Prefeito Muni
cípal de Canoinhas, 17/8/79.
Dr. BENEDITO THEREZIO DF

CARVALHO NETTO
. Prefeito Municipal
Esta Portarja foi registrada

e publicada no Departamento
.L\dministratlvo, na data. supra,
Dr. FABIO NABOR FUCK

Dir. Adm'Ínistrativo
.

Vice Preféito Municipal

'.:- .; .:" :.
. � ...

.......

Em seus esclarecimentos o)
.

ccnselheiro Bernardo .. :" Eéf!icé.l,'5
repetiu a tese br-asileira de pe'!!_::'
mitir a livre passagem=de "t:'n1i�.

.

Vi0S estrangeiros, em suas ág-úàr:t
inclusivo de navios de .gueraa,
.desde que isso constitua "pà'ssa'��" .

gero inocente", Entre os ,l,;eq'u.,t-".
sitos

.

exigidos, para que a' pás;
sagem sej a considerada "ino
cente", o governo brasileiro
sponta o pormenor de que' o

navio não pare" a' não ser por-o
.rnotivo de avaria, .e que .esteja
plenamente identificado,'.

Durante a sua 'exposição
[tOS jornalistas, o porta-voz do
Itamaraty procurou "não ante
cipar hipóteses". Como os 're
pórteres quisessem saber qual
seria a atitude do Brasil caso 05
Estados Unidos violasselTI .:1....

.

"passagem inocente", Perkas
l'C'ssaltou que, para o ,;,g.9v�:r�co
brasileiro, há uma dÍfereri�a 'en·
tre espaço marítimo € espaço:'
aéreo, sendo que para o úl,thiiü:
as autoridades exigem ahtOJ:iza�",
ção prévia. ,";" ,;':t: ",,-

.. �

..

-- .... .. _L
-

....�'· ...a .....·a....tAxasca........wu!!l!D

üp' sUlas para cpncurso

Banco do 8i'úsil, com

Luis Scheder
�

"
.

.e B 'O'M�,D:,I,A �
...

,
, �, ..

"(j : ,
•

«COM'P-A,lDRE i:·
, .�'," �:'

TERRENO
co,mpra-::se

,
. i'\,,� ," .)

Compra.;.se terre;�ó, �e:rn, Ca�
'nóinh'as," .

" Tratar
.

·c�'( :Alberto
• ,..e ,.. "

pelo telefone 2�0555i'.,
,�:,rn,elhor erva mate pro'�u'�:
I, �, �. 'o. '"

, .. ,
"

•

" .... t'''" '" '

',.'
..

. -

zida em toda regiã�> :,'
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INAMP.S dá p ·0'· ade à erradicação
da ,tuberculose :nó país

BRASíLIA (MPAS/CN)
Considerado prioritário, o Pro

grama de Controle da' Tuber
culose está sendo desenvolvido
urna ação conjunta pelos Servi
ços Básicos e Especializados de
Saúde dos Ministérios da Saú
de e Previdência, através do,
INAMPS, visando satisfazer a

todas as necessidades da popu-

ME e da participação da assis
tência social, no sentido de 'ga
rantir apoio ao núcleo familiar,
reintegrar o paciente à ativida-
de laborativa, desde que não ha

ja prejuízo para ele ou para a

comunidade, e orientar a rea

daptação profissional, quando
indicada.

Iação, por parte de serviços fa
cilmente acessíveis, perrnanen
tes e gratuitos.

CONTROLE,

A prevenção primária faz
se através dê medidas educati
vas, vacinação BCG e controle
de comunicantes (pessoas que
coabitam com o doente). As
medidas educativas incluem as

equipes de saúde e são dirigidas
aos doentes, aos comunicadores,

Essas ações de saúde con-
, . ,

sistern de atividades de pre-

venção primária, secundária e

terciária, além da distribuição
gratuita de medicamentos CE-

--------------------------.----------------._-----�------==-----------------------------------------------------_-_---_.-
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Diz um antigo ditado
chinês que uma imagem.
vale_por dezmilpalavras.
Nós acrescentamos que

uma imagempode
simbolizar açao, trabalho,
realização e união.
Esta é a imagem que

escolhemospara sintetizar o
plano de trabalho do
Governo Jorge Bornhausen.
Mas não queremos que

esta Imagem seja. apenas
uma marca estática e
ilustrativa das coisas que

.

representam o Governo do
EStado.
Por trás do simbolismo

da corrente e das três
figuras unidas; em ação,
está um convite a todos os
homens,' mulheres; jovens
e crianças de Santa
Catarina.
Uma proposta de que

somente com apanicipação
. de todos, com o trabalho
contínua com união e

espírito de colaboração é
que poderemos chegar às
metas que definimos para,
atender aos superiores
interesses do bem comum.

Ninguém faz nada
sozinho. Nenhum Governo
pode ser bom e eficiente se ,

não tem a sintonia e a

participação do povo que
governa.
Esta nova imagem de

Santa Catarina pretende ser
o símbolo desta união e

,

desta soma de esforços.
O símbolo do tempo

novo que todos nós
prectsamos Viver, para
realizar as tarefas que estão
em nossa frente e vencer'

. as crtses vindas de longe,
que estão batendo em

nossas portas. ,

Vamos, todospor todos,
.
participar deste tempo
novo, para a nossa Santa
Catarina das realizações.

. APliQUE ,NA CADERNETA DE POUPANÇAE BE$·C. ' ,

.
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aos líderes das comunídàdes e
.

é.1.O público em geral. A vacina
ção BCG íntradérmíca é aplica
da em crianças de O a 14 anos,
utilizando-se . doses e técnicas
padronizadas. O controle de co

municantes é realizado, medían,
te exame clínico, teste tuber,
culínico (para os não vacinados
previamente pela BCG), exames
de escarro e, quando possível,
radiológico.

A prevenção secundária
consiste de descoberta e trata ..

menta dos casos de tuberculose
'€ constitui atividade prioritária
do Programa. A procura dos
casos é feita entre todos os COl1-

sultantes de unidades de .saúde
com sintomas respiratórios, e
que apresentem tosse, e expec
toração. A baciloscopia do es

C�IITO é o método básico para o

diagnóstico e controle desses ca-.

sos . O tratamento é feito prio
ritariamente em regime ambu

latorial, em unidades de saúde
próximas do domicílio ,do pa
dente, devendo o tratamento
hospitalar ser reservado aos ca

sos de alto risco de vida.

As medidas de reabilitação,
que constituem a prevenção ter:
ciária, são feitas através de en ..

tidades ligadas aos Ministérios
da Saúde e Previdência, das Se
cretarias de Saúde dos Estados,
dos Municípios, do Distrito Fe
deral e dos Territórios e de ins..

tituições privadas e médicos de
clínica particular, como prevê o

Sistema' Nacional de Saúde.
tendo como objetivo acelerar a

redução' da morbímortalidade ,

(o)ncurso
Servico

.,

Militar/79
Estudantes do 2.° Ciclo de

Estabelecimentos Civis de Ensi
no!!!! Participem do Concurso

Serviço MHitar-/79.

Cultivem o gosto pela 008
leitura e desenvolvam q capaci
dade de escrever.

O tema para Concurso rerá
o seguinte:

.

"O QUE O JOVEM PENSA
DO SERVIÇO MILrl'AR".

PRÊMIOS:
No âmbito nacional:

,1.° colocado . .. Cr$ 13.000,00
2.°, colocado . .. Cr$ 7.000,00

No âmbito regional:
1.° colocado . .. 'Cr$ 6.500,00
:],0 colocado . .. Cr$ 2.500,00

No âmbito desta Guarnição:
1 (um) troféu no 1,,0 coloca-
do.

I

"

Infornll'\çõe:s sobre �. ('ou-
..

curso:

Obtenham pormenores de">
, talhe�� sobre o Concurso, na Se.-,
cretaria de seu Colégio.

E.i1t�·ég.a .
dos Tl*abalhos�

Nas'Delégacias de ' Serviço
Militar e. Junt�s de Serviço M1-
litar até. o dia' 03, de 'setemb:ro .de '

i979.
. .. "

.

. l!>'(.��)

: ...�.... ,'.
'
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,

Caixa. mostra coma distrlblli a rouda
. da Loteria EsportivaCN S'ERVICOS

�

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

gos Pan-americanos em Porto
Rico e Cr$ 135.581.155,50 finan..

ciando a organização do Cam

peonato Brasileiro de Futebol
Profissional de 1979, a ser ini
ciado a 16 de setembro.

(425 e 452) tiveram sua renda lí

quida (35 por cento do movi-
,

mento bruto de apostas) para o

Conselho Nacíonal de Despor
tos. Foram, Cr$ 53.926.505,50
para ? Brasil participar dos J0-

BRASíLIA (Sport Press) _
A decisão da Caixa Econômica
Federal de publicar no verso

dos volantes da Loteria Espor
tiva como é procedida a distri

buição da arrecadação do con

curso, deu oportunidade ao

apostador de tomar conheci
mento do destino do dinheiro
de sua aposta.

Apesar dos diversos comen

tários a respeito, na 'verdade
muita gente ainda não sabia
de que forma era feita a divisão
dos .recursos da Loteria Esporti
va, ignorando o verdadeiro per
centual do prêmio aos ganhado
res e os demais fixados de a-cor

do com a legislação em vigor.
Por isso, é muito comum a

idéia de que do total' arrecada
do, menos de um terço é destí-

,

nado' ao apostador .ou apostado
res com 13 pontos, quando na

realidade são retirados 45 por
cento para o pagamento dos
prêmios. O que acontece é que'
os ganhadores já recebem o prê
rrrio descontado o Imposto de
Renda, na ordem de 13,5 por
cento. Este percentual, mais os

31,5 que os ganhadores efetiva
mente recebem, .completam os

45 por cento.

,

,FARMACIA DE P'LANTÃO: de sábado' (18) .a sexta-feira (24) ..-,

ALLAGE,� R'ua Vidal Ramos, 684 .; ,

Fone 22:0614

MÉDICOS DE P'LANTÃO: Hoje: Dr. Lincoln Simas
Fone: 22-0033

Amanhã: Dr. Milton Moreno Corrêa

Fone: 22-0033

I

DISTRIBUIÇÃO DA ARRECADAÇAO
Durante o período de janeiro a julho de 79, a arrecada

ção, da Loteria Esportiva fbi assim distribuída, de acordo com a

legislação em vigor:
RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇÃO RODOVIARIA:, Fone: 2�-(n79'

PLANTÃO CELESO: Fone: 22-0490

45,00% PRÊMIO
, 31,50% _ Prêmio líquido ..

13,50% _' I.R. retido na fonte

TOTAL
'

..

2. 707 . 904.284,16
'1.160.530.108,70
3.868 .434.392,86

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:0Q,_ às 12:00 horas.

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

9,00% AGENTES LOTÉRICOS

9,00% - Comissão dos Revendedores

,35,00% FUNDOS E PROGRAMAS SOCIAIS

13,75% _ Fundo de Apoio Des, Social

6,75% - Min. Ed. Culto - CND/SE;ED
14,50% - Minist. Prev. e Assist. Social

Testes especiais pi o CND

TOTAL .

11,00% ADMINISTRAÇAO
8,30% - Despesas operacionais .. .'.

2,70% -, Comis. Caixa Econ. Federal

TOTAL .

100% Total geral da arrecadação até julho/ 1979

773.686.929,15

1.107.572.259,40
543,.717.290/69

1.167.985.291,46
189.507.661,00

3.008.782,.502,55Tratores
713.511.279,'02
232.106.077,17
945.617.356,19

8.596.521.435,00

OS RECURSOS

A verificação atenta dos
números oferecidos pela Caixa
Econômica Federal durante se

te meses de 1979, aponta que
não são apenas os ganhadores
dos testes beneficiados pela Lo
teria Esportiva. Indiretamente,
cada apostador colabora para o

progresso do País" através dos
recursos destinados a obras so-:

ciais e de. atendimento a' todos
98 brasileiros, .ínclusive nas
areas de educação e esporte, ,

através do Fundo de Assistência
Social (FAS) .

Registre-se que durante os

sete meses de 79 dois .testes

ENDEREÇO
. CEICIO.

Na nossa região, não só os Tratares Ford 4600 e 6600,
assim cornoalinha completa de implementas Blue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

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

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

,�', �
�"nc,ara $;íol.'eJ .ftdo._

/

Aniversariantes da semana
,DIA 24: a sra. Olga Marial

esposa do sr. Mário Ferraresi.

Aos aniversariantes, nossas

felicitações, com votos ele inú
meras felicidades.

ANIVERSARIAM-SE

HOJE: as sras.: Divair es

posa do sr. Max,Wachtel Filho
e Ingrid, esposa do sr. Rubens
Zacko; a srta. Ana Maria Trapp;
os jovens: lrineu Frohener e

Marcos Antonio César .

, AMANHÃ:, 'a sra. Norma,
esposa do sr. Darcy Wiese; o sr.'
Silvadávio de Almeida Medei

!os, residente em Curitiba.
DIA 20: as .sras, Nazira es-'

posa do sr. João Seleme e Luiza
ésposa do sr. Gebrael B.' EI
Kouba, residente em Três Bar
ras.

DIA 21: as srtas.: Marilene
Partala e Isolde Roesler.

DIA 22: a sra. Carmen, es

posa do sr, Valdir Seleme ,

..

DIA 23: os jovens: Marceli-
no Frederico Fedalto e Gláucio
João das Chagas.

f/C

DtSmIBUIDOR EXCLUSIVO EM CURmBA.lESIE DO PARANÁ E NORTE DE SANTA CIITARINA.

Matriz em Curitiba, BR 116, Km 88· Fone 52-4821 '

Canoinhas, Travessa 7 de Setembro, 248 • F;one 22-ü548 • Lapa,J1ua Barão do Rio Branco, 1800 ·.Fone 2�·' 263
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Comercial Hirt Ltda.
ANDRIELLI MA�IA é o

'nome da linda garotinha nasci
d a no dia 10 de agosto do cor

rente na maternidade do Hospi
tal Santa Cruz, 'deixando felí
císsimos seus pais Bernardino
César e Maria de Fátima Fedal...
to.

A Andrielli, nossas boas
vindas e aos seus pais nossas fe ..

Iícitações.,

I

Os melhores preços e condições da
._

regrao

horaCrediário' próprio e entrega na

Tudo para seu lar em móveis e eletro-domésticos

aqui estão 'algumas ofertas:E Canoinhas e Região Norte já
tem Hevendedor « C BT»8 PE'ÇAS - AVISTA-- CONJUNTO ESTOFADO EM CHENIL

Cr$ 12 100,00.

MÁVEQU I P - Máquinàs Veícul (JS e Equiptl Ltda.I

CONJUNTOS ESTOFADOS; A PARTIR DE Cr$ 1.750,00 A"VISTA.

...... BICICLETAS MONAIRK PARA ADULTOS, 'A PAR'fIR DE· c-s

2.970,00 A VISTA

TELEVISOR PHILIPS 24" - LUXO. Cr$ 6.570,00 A VISTA E DE

BRINDE VOCít RECEBE A ANTENA E INSTALAÇÃO GRATIS.
'

__ 'MOTO-RADIO 3 FAIXAS, Cr$ 900,00 A VISTA
I

(Provisoriamente anexo ao Posto ESSO)
L/C

ELETRO IMPE'RIAL
, \ '

'

Especiallzada em reforma e serviços em geral de
refrigeradores domésticos e comerciais - Eletrodoméstíeos .,_
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 - Agua Verde.'

I,

Faça-nos uma visita 8' comprove "nossos IIfecos
RUA CAETANO COSTA, 495 -, FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.

A!!".,.
. '" •••• ".,�I ..•... I

•• I _ ! •••••••• I' .•.. ! ••• R.'•••••••••• Q
,., •••••••••• ! ••••••• , •• ! ••• 'lla •• ··'·. .
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as

Esparsas
A Ancora Tratores. filial de

Canoinhas adquiriu área para
construir a nova Agência no

Bairro Industrial n.? 2 às miar

gens
. da BE",280 ..Nas novas ins

talações, a Ancora Tratores te
rá seu Departamento de Vendas
ampliado para melhor servir

.

sua clientela. Aléin de Trata-
o • 'res Ford, dentre diversas mar-

. cas de implementas agrícolas,
venderá também as colheitadei
ras New Holland.

x x X;

O Tribunal de Contas do
Estado decidiu pedir . ao Pro

}" curador Geral, que proponha
ação de cobrança judicial contra

". o ex-Prefeito Alfredo de Olivei-
\

ra Garcindo. Esta medida ex-
trema do TC decorre do fato de
c então prefeito não haver co-m

provado a aplicação correta de
Cr$ 200 mil que recebeu do Go
verno do Estado em 1975, resul
tante de convênio da Secretaria
da Educação com o MEC e des ..

tinado 'ao término do' Ginásio
de Esportes de Canoinhas.

x x x

Essa importância foi depo
sitada no BESC um dia após o

convênio ser firmado, tendo SI

do sacada integralmente na

mesma data. O Tribunal de

.
Contas não aceitou com:o corre

tas as contas, glosando o ex
.

prefeito e intimando-o .

a
.

reco

lher a quantia. O Sr. Alfredo
de Oliveira Garcindo fez-se de
'desentendido e sua omissão le
vou o TC a pedir a ação judicial.
Espera-se agora que o sr. Gar
cindo devolva o dinheiro públi
co com juros e correção monetá
ria.

Quase 2.500 candidatos. es
tiveram disputando um pouco
mais de 300 v�gas oferecidas pe
la Associação Catarinense das
F u n dações. Educacionais

ACAFE, no vestibular do mês
de julho. Segundo os próprios
candidatos, as provas foram re

lativamente fáceis, sendo ape
nas considerado difícil o tema

para a redação.
.

x x �

Para uma visita de' negó
cios, esteve esta semana em Ca

,noinhas, o Diretor Geral da,'
Âncora Tratores Ltda., Dr. Noel
Vidal Lobo Guimarães.

xxx

Na próxima edição, com

pleta cobertura da participação
de Canoinhas nos Jogos Regio
nais que. ora estão em anda

mento na cidade de Campos No

vos.

x x x

Em concorrido jantar festi
vo no dia 9 na Sociedade União

Operária, o Rotary Clube de
Três. Barras recebeu a' Carta
Constitutiva do Rotary Interna
cional. Procedeu a entrega, o

Governador do Distrito 464.
'Leomar Kaminski ao Presiden
te do Clube, Nelson Luiz Lubi,
com a presença. de rotarianos
de Canoinhas, São Mateus do
Sul, Irati e Curitiba.

..

Leia! Assine! Divulguel

Correio do Norte

Associaoão Profissional
Contabilistas de Vanoinhasdos

Ed!i tal,
�

de Convocação
Ficam convidados todos os Contabilistas de Canoi

nhas, Três Barras e Major Vieira para se reunirem em AS

SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, às 15 horas do
. dia 01 de setembro do ano em curso, no COLÉGIO COMER
CIAL desta cidade, a Rua CeI. Albuquerque, n.? 560, para
tratar da seguinte Ordem do Dia;

r

Reunificaçâo da classe;
Estudos da viabilidade em transformar a Associaçà0
dos Contabilistas de Canoinhas em Sindicato de Con

tabilistas;
Outros assuntos de interesse da classe;

Canoinhas, 01 de agosto de 1979:
CARLOS NUNES PIRES

Presidente da Associação dos Contabilistas de Canoinhas

•

Depois de manter contatos
em Brasília, durante urna serna

na, o reitor Lauro Zimmer, vol
tau anunciando que a través de
entendimentos mantidos com. o

chefe de gabinete do Mínístério
da Justiça, Sileho Ribeiro, com

o Diretor do Departamento de
Assistência Judiciária, A lei 0
Ferro e com o Presidente do
Conselho Nacional de Serviço
Social, Ademar Oliveira, a de-'

4 pg.
4.0 - Wâ.i Ken Ké com 2 pon,

tos ganhos.

Santa Cruz 1 X 1 São Bernardo
Em jogo bastante conturba ..

do no último domingo no Ditão,
Santa Cruz e São Bernardo não

. foram além do empate de Ix1 -

partida esta prejudicada pela
má arbitragem de Mário Mül

ler, ao qual faltou
.

autoridade,
segundo declarações de muitos
torcedores que assistiram o en

contra. Nelinho fez o gol do
Santa Cruz aos 41 minutos do

primeiro tempo e Amendoin
empatou aos 36 minutos da fase
final. A renda foi considerada
excelente com as bilheterias'
acusando aproximadamente Cr$
15.000,00.

. As equipes formaram: Sãc
Bernardo - Ricardo, Lisboa,' Ca
eerniro, Julio e Jaca, Branquela,
Waldir e Pedrinho, Fatia (Ingo),
Celso e Amendoin.

Santa Cruz - Palaoro, Tico
(Mafra) ,

João Sctoc, Cabacica e

Nelinho, V"adir, Silvio, Orley,
Izaias, João Cal' los e Renato.

CLASSIFICAÇÃO

2.a DIVISA0

Com a realização de dois
jogos no Salto da Agua Verde, o

Campeonato Amador da 2.a Di.
visão apresentou os seguintes
resultados: no 1.0 jogo o Fricasa
derrotou o Juventus por 2xl,
com gols de' Antonio Sérgio pa.
ra o juventude e de Julio e Ma .

noel para o FRICASA. Arbitra.
gfm de Adernar Antônio Bley.
.

Na segunda partida, o Be].
rei Rio venceu o Primavera por
lxO, com gol marcado por Ciq.e.
Arbitragem de Wilanir Luiz
Anchau.

A classificação apresenta o
Beira Rio como líder inviéto
com zero ponto perdido'. Para a

próxima rodada que será ama

nhã, jogarão Beira Rio x FRI.
CASA e G.E.A. Verde x Co.
opercanoinhas.

] ° Três Barras e São Ber
nardo com 9 pontos ga
nhos.

Santa Cruz e Botafogo
com 8 pg.

,

e no.

. Recursos·

CANOINHAS (CN)
Serão inauguradas hoje" às

10 horas, as novas instalações do
Centro Cirúrgico/Obstétrico do

Hospital Santa Cruz ..

O novo prédio tem o seu

custo orçado em Cr$ � .

4.282.368,00 e teve seu início em

Setembro de 1978. Os 500 me

tros quadrados construídos pos
suem qs mais modernos equipa
mentos para cirurgias e partos
e estão divididos internamente
em 3 Blocos.

INSTALAÇÕES
MODERNAS

O BLOCO CIRURGICO

possue 2 salas de cirurgia, lava
bo, Sála de Raio X para apare
Jho rrnóvel, 2 Salas de Recupe
I ação sendo uma para pacientes
pós operatório e outra para
doentes externos graves, o Pos
to de Enfermagem, bem como

uma Sala para pequenas cirur

gias. -
O BLOCO OBSTÉTRICO

possue também 2 Salas de Par

to, sendo que uma. será
_ para

partos operatórios, 2 Salas de
Pré Parto e Sala de Reanima

ção de Recém Nascidos. As Sa
las de Pré Parto, com 3 leitos
cada uma, tem anexas instala

ções sanitárias e Sala .de Pre

paro para parturientes. '.

. O BLOCO CENTRAL con1'-1põe-se de Central de Esteriliza-

'" o
,!, •

�. ° - Imaza e
.
Palmeiras com

para .0
•

ensino agrícola
Ainda na Capital Federal,

o reitor da UDESC ao se aviso
, .

. ,

tal' com o Ministro Eduardo
Portela, da Educação, obteve o

anúncio para o financiamento
do Plano Estadual de Educação
que deverá ser da ordem de
dois milhões de Cruzeiros \ para
aplicação nos Colégios Agríco
las de São José do Cerrito e

Canoinhas.

----------.--=--------------------- -.m ....

��-------- ___
- -- - Ai :!8'iiD

ase .INAUGURA BOJE
M DE NO 'ENTRO CIBURGICO

ção com Expurgo, Sala de Pre- .

r es artificiais para ínsuficiên
paro de Material e ser esterili -' das respiratórias e principal
zado e Sala de Esterilização pa- mente observações contínua da
ra 6 autoclaves, além de Sala Enfermagem.'
de Guarda de Material. Contém
vestiários para ambos os sexos Tanto as Salas de' Cirurgia

. com instalações sanitárias. como as de Partos são equipa
das com aparelhos de ar condi
cionados para conforto do, pa
dente e esterilização do am

biente e estão equipadas com

oxigênio central canalizado,
embutido nas paredes.

Para a construção e equi
pamento deste setor, O'Hospital

. contou corri o auxílio financeiro

principal do Governo do Estado.
sendo que o Ex-Governador
Konder Reis liberou a verba

coneguida, através do Dr. Arol
do Carvalho. No plano local a

Associação Comercial e Indus
trial de Canoinhas, encabeçou
urna campanha entre seus asso

dados. As Prefeituras de Ca
noinhas e Três Barras, os Clu
bes de Serviço da cidade e a.

Comunidade em Geral tanto da
cidade corno a do interior auxi
Iiou com a aquisição de Títulos
Beneficientes.

I

claração de utilidade pública d.
Fundação .Educacional de Santa
Catarina - FESC.

Segundo Zimmer a dorla-
- \

.
.

.

raçao do Conselho Nacional do
Serviço Social. possibilitará à
FESC a isenção da quota pai.ro
nal de encargos previdenciários,
proporcionando à Fundação
uma economia na ordem de Cr$.
1 milhão e 500 mil.

A obra hoje inaugurada te'

Ve a sua idealização, durante a
,

gestão do Sr. Antonio Olesko

vicz, na presidência do Hospital
� seu término está sendo feito
r a gestão do Sr. Oswaldo
Vlrubleski .

EQUIPAMENTOS

As Salas de cirurgias pos···
suem todo material necessarro

para a realização dos atos ci

rurgicos como monitor cardía

co, negatoscópio, suportes para
infusões intravenosas presos ao

teto, aparelhos de anestesia, me
sas cirúrgicas modernas e mesa

para as cirurgias ortopédicas e

traumatológicas.
As Salas de Parto possuem

mesas obstétricas, lâmpadas. au
xiliares dê emergências e todo
o instrumental para a realização
dos partos.

A Sala de Reanimação de
recém nascidos é equipada com.

.

um aparelho de reanimação Ta
kaoka: e nesta Sala serão- dados
os primeiros atendimentos ao

I ecém nascidos, tais corno:

índice de Apgar, peso,.; altura,
formação etc. Nas Salas de Re

cuperação além das camas espe
cia'is de recuperação existe tam

bém oxigênio centralizado, luz
de .' vigia . embutidas, monitor

cardíaco,
. desfibrilador (para

paradas cardíacas), respirado-
.

' '. .

I'
.

.
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ÓTIC=A C�ONFIANÇA I,
seguros contra quebras até um ano. I'>_':

.

, Praça Lauro M��ner, 5�2 - CANOINHAS - se·
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