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,(FOTO, I) A equipe de Voleybol Feminino, Campeã dos Jo- I',gos Regíonas Centro-Oeste. Da esquerda, para a direita, em

! Ipé: Miríam, Laura, Asta, Célia, Márcia e Odel (técnico), IAgachadas: Maristela, Ieda,' Divete e Roseli.'
r(FOTO 2) A equipe de Futebol de Salão, que conquistou a se- II.gunda colocação nos Jogos. Branquinho (massagista), Zaz.ns- I,

,', ki (Itécnico), BranqueIa, Luiz .Adelmo, Orley, Fonseca e 'I'ico . ti
Agachados: Gerson) Sérgio..Pedrinho, Celso, i

_
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CANOINHAS (CN) - Com,
uma delegação composta de 5�

atletas, além de Diretores, téc
nicos, massagistas, roupeiros e

cozinheiros, nossa cidade parti
cipou na semana passada dos

Jogos Regionais de Campos No:
vos com relativo destaque dian
� e das outras 10 cidades concor
rentes.

Canoinhas
_
disputou os j 0-

gos nas modalidades de Fute

bol de Salão, Tênis de Mesa

Masculino; Handebol Masculi

r.o, Bocha e Voleybol Feminino,
A equipe de Voley classificou

se em primeiro lugar" o que lhe
dá o direito de participar .dos

Jogos Abertos na cidade de

Blumenau em outubro vindou-

10. Nosso futebol de salão foi a'

sensação das' competições,
-

e

também conseguiu classificar

se conquistando a segunda co

locação na -chave de
-

Campos
Novos e Joaçaba .

A abertura dos Jogos Re

.gíonais teve lugar no _
Ginásio

Municipal de Campos Novos
com

-

a presença do' represen
tante do,Governador Bonrnhau-_
sen e mais os Prefeitos de todas

&.S cidades participantes.

Os jogos tiveram início no

dia 16 e contaram com a presen
ça das cidades. de Caçador, Ca

pinzal, Videira, Joaçaba, Canoí
nhas, Matos Costa, Lebon Régis,
Porto União, Fraíburgo, Tanga
rá e Campos Novos.

(úLTIMA PAGINA)

Associatões Méd·cas elegem Diretorias
CANOINHAS (CN) .. - Se-

. ;ão realizadas rio próximo dia
J�, .as eleições das novas Direto- .

nas das Associações Médicas

RI',:-gionais,· Catarinense e Brasi-
eira.

.

A Associação Médica Re
glonal com sede em Canoinhas

Mq�e abrange os Municípios de
,

ajor Vieira; Três Barras e

IríneQPolis, nesta eleição, man-·

terá na Presidência o Dr. Os
valdo Segundo de Oliveira e de

mais membros da Diretoria que
foi eleita no ano passado,' com-

_ pletando 'assim a gestão de dois

anos regulamentares o

A Associacão Catarinensc
'de Medicina Ite'rá na Chapa In

tegração Médica, o Dr Júlio da

Silva. Cordeiro - que concorre

à reeleição, e na. Chapa Renova-

-

M- êdíc T') L" C '
çao � e ica, o .I...1r. UIZ artes

, Espíndola . ..;-
,

A Associação Médica Bra
sileira, com eleições no mesmo
dia, terá na Chapa Integração
Médica, o Dr. Pedro Kassab -

também concorrendo à reeleí

çâo para Presidente; e na Chapa
Renovação Médica, o Dr. Ma
theus Papaleo Netto.

Se;crefaria da Educação
Básica Irmã Maria
, CANOINHAS (CN) ----- o
Prefeito Benedito' 'I'herézio de
�arvalho Netto recebeu no íní
C?O desta semana corresnondên
��a jp,Deputad6)Feder,ái Espe ..

!<llao Amlln Helou Filho ínfor ..,

-.... : ), ,

mando que a Secretaria da Edu

cação do Estado de ?anta Ca�

riria, aprovou 'a criaçao da oE�co�
la Básica Irmã Maria Felicitas,
íocalízada no Bairro Alto das'

Palmeíras .

cria Escola
Felicitas

Secretaria da Educação
de S C confere diploma ao

"Correio do Norte'"
CANOINHAS (CN) - , As

Supervisões Locais' de Educa-··

ção, 06, 07 e 08 enviaram esta
semana correspondência à Dire

ção deste semanário, informan-
_

de que a Secretaria de Educa
- ção e Cultura do Estado de
Santa Catarina, conferiu ao JOT
nal "Çorreio do Norte" um Di

ploma pela sua participaçã» na

Campanha de· Civismo durante
a semana da Pátria de 1978.

Anexo ao ofício assinado

pelas senhoras Esmeralda Buch
mann, Fléride Bittencóurt e Ju
ci Seleme, foi-nos remetido o re

ferido Diploma, que contém os

seguintes dizeres: "Conferimos
o presente Diploma ao JOR,
NAL "CORREIO DO, NORTE",
pela participação, na CAMPA
NHA DE CIVISMO. promovida
.pela Secretaria da Educação e

Cultura do Estado de Santa Ca ..

tarína, visando a maior integra
ção da Rede Estadual de ,Ensi
no com a' Comunidade e Forças
Armadas nas solenidades Cívi-

'

co-Militares 'da OPERAÇÃO'
SANTA CATARINA, contri
buindo assim para a formação
de uma alma cívica na juventu
de barriga-verde, pelo bem e

pela grandeza da PATRIA" .

Proprietário, Diretor e de�
. mais funcionários agradecem
sensibilizados a honrosa menc.io
com que foram distinguidos
através deste Diploma, e ao

mesmo tempo manifestam sua,

tristeza por não poder. mais
contar com a companhia do
saudoso RUBENS RIBEIRO DA
SILVA - infelizmente falecido
1:0 dia 7 de Setembro - e' autor
das matérias cívicas menciona
das neste Diploma, que ora re

cebemos com muito orgulho.

PreFeitos da AMPL.A
apresentaram importantes

reivindicecôes ao Governador
" �." '

\

CANOINHAS (CN) -- Na
sede da AMPLA - Associação,
dos Municípios do Planalto Nor
te Catarinense, em" Canoinhas,
reuniram-se no dia 17, os Pre
feitos Plácido' Gaissler, dE: Ma
fra; 'VIaldomiro de Jesus j\1'eis
ter, de Monte Castelo; Cláudio
Gadotti, de Major' Vieira; Ro
berto Batschauer, de .Iríneópo
Iis; Victor Buch Filho, de Porto
União e Fábio Fuck, de Canoi ..
nhas, representando o Prefeito
Therézio ,de Carvalho. A finali
dade .deste encontro foi o de
elaborar em conjunto o roteiro
das principais' reivindicações'
apresentadas ontem ao Gover
nador Jorge 'Konder Bornhau
sen na cidade de .Mafr-a .

Nesta reunião preliminar,
.ficou uma vez mais caracteriza-,
da, a rodovia BR-280, no seu

s e g m e n to Canoinhas - Porto
União, como a obra reivindicada
com maior veemência.

o Prefeito de Porto União,
Victor Buch Filho, disse ser es .. ;

ta obra de maior interesse para'
- todo o

. norte-éatarínense, pois
trata-se de urna rodovia de ínte-:

gração - verdadeiro corredor
de exportação dos produtos. da
região - que parte do Porto de
São Francisco do Sul até a fron- ,

teira com a Argentina, e que
tem seu ponto -de estrangula
mente apenas no trecho, catarí ..
nense entre Çanoínhas e Porto,
União, único ainda que não está '

pavimentado. O adensamento
das áreas de plantio de erva

mate, com incentivos govemn...
,

mentais, também foi reivindica ..

-

do, por sugestão do Prefeito Ro
berto, Batschauer, de, Iríneôpo
Iís. Todos os Prefeitos na oca

sião, demonstraram claramente .

seu descontentamento pela sis ..
temática atual do retorno do
IeM principalmente aqueles'
Municípios que tiveram seus ín..

, dices reduzidos.

no
-

baile da

•

ow e onl emos

ÇLEIA EM "DESTAQUES")

«RAINHADisse ainda- o parlamentar,
que continuará atento para que
as subsequentes'medidas para a I,efetiva implantação da Escola)
sejam agilizadas e definidas. J=,=""""",===-""",===

DO MATE»
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Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANTA0: de sábado (25) a sexta-feira (31)

SANTA CRUZ - Rua Felipe Schmidt,
365 - Fone: 22-0447

mDICOS DE PLANTA0: Hoje: Dr. Vicente Mazzaro

Fone: 22-0033

Amanhã: Dr. Haroldo Ferreira Filho

Fone: 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

E.STAÇAO RODOVIARIA:, Fone: 2�-t)179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

�

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas,

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

Tratores

Na nossa região. não só os Tratores Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa de implementos 81ue Un.,
ti. colheitadeira'e o conjunto de fenação New Holland,

." silos'metálicos Siloqranel, tem realmente uni endereço certê.
A Ancora Tratoie;;,

Por isso. não se acanhe; tique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas. peças e asslstêncla técnica.

. �"n�AI'a.%ií_.iU.;;
� EXCLU6lVO EMCURm8A. LESTE DO PARNIÁ E NORTE DE sAm"C�TARINÁ

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

Gar\0In'- 1lW816 � de Sel&mbro, 2�: f..Qne lr.!� ela _a. Bu�Jl.�ráo,do ,Bio!'ln J
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analisa problemas
aba�donadomenor

•

FLORIANÓPOLIS - O

deputado Nagib Zattar (ARE-

Aumento para

os empregados
do Correio
BRASíLIA (EBCT-AI) - O

Gabinete da Presidência da
ECT divulgou esta semana, co

municado oficial sobre as me

didas tomadas pela empresa
diante das reivindicações dos
seus funcionários. "Segundo o

comunicado da ECT, os funcio
nários receberão imediatamen
te um aumento real de salário e

mais um adiantamento' da or

dem de 20%.
Diz a nota distribuída pela

Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos que 90% dos fun
.cionários da Empresa, que rece ...

bem até 10 salários mínimos, se
'1 ão beneficiados pela decisão
do Governo em caráter imedia
.to , É a seguinte a tabela d€ au

mento para os funcionários e o

respectivo adiantamento sala
rial: - os que recebem até 02
salários mínimos terão correção
de 15% na curva salarial e mais
20% de adiantamento em. fun
ção do próximo reajuste; de 02
a 04 salários mínimos, receberão
10% na curva salarial e 20% de
adiantamento; de 04 a '07 salá
rios mínimos, 5% na curva sala
rial e 20% de adiantamento, de
07 alO salários mínimos, 2% na.
curva salarial e 20% de adianta
mento, e para aqueles que rece

bem mais de 10 salários míní
lTIOS; 20% de adiantamento por
conta' do reajuste futuro.

O comunicado da ECT re

vela, ainda, que os novos valo
res salariais para os seus fun
cionários passarão a vigorar a

partir de 1.° de setembro.

Comercial Hirt Ltda.
Os melhores preços e condições. da

Credierio próprio e entrega na

'_

regrao
hora

Tudo para seu .Iar em móveis e eletro-domésticos

E" ag·til estão·algumas
,

ofertas:
CONJUNTO ESTOFADO EM CHENIL - 8 PE'ÇAS - AVISTA.

c-s 12 100,00.

CONJUNTOS ESTOFADOS, A PAR.TIR DE Cr$ 1.750,00 A VISTA.

BICICLETAS -MONAIRK PARA ADULTOS, A PARTIR DE Cr$

2.970,00 A VISTA

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

BRINDE voes RECEBE A ANTENA E INSTALAÇAo GRATIS.

l\'IOTO·RADIO 3 FAIXAS, Cr$ 900,0() A VISTA

'aça-nos uma visita e comprove, nossos pr8�OS
RUA GAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555'- CANOINHAS - SC.

NA) analisou o problema do
menor abandonado, ao dizer

que o assunto ao ser enfocado,
necessita também um exame do
instituto da família. Com base
no sociólogo Gomes da Silva, o

parlamentar apontou algumas
. "

causas que cooperam para a

crise da família no mundo mo

derno" e citou' os artigos 176 e

165, da Constituição, que tratam
sobre o menor.

família, ou perdeu os parentes
"ou fugiu do lar para escapar
, , ,., -

as sevicias e mcompreensoes,
então estamos diante de um ex·

cepcional e o problema é mais
grave"!

Na sua análise, o depu
tado disse que ,"não nos parece
que a assistência ao menor pos
sa estender-se sem uma preo
cupação maior com a sua educa-

. ção e formação integral. E é

justamente nesse ponto .que en

caramos o menor abandonado
ou evadido do lar como um ex

cepcional". Lembrou ainda que:
se o menor foi abandonado pela

Depois de enfocar .a ínstí..
tuição da adoção do menor, que
no Brasil "ainda é um tanto
desconhecido" embora o Código
Civil estabeleça normas para
aqueles que desejam adotar me.
nores, referiu-se matéria publí.
cada no Jornal do Brasil' sobre
o assunto. Finalmente. disse
acreditar que "só uma

"

plena
.mobilização comunidade-gover
no poderá salvar os milhões de
abandonados no País que se sa

be de mais' de "10 milhões e que
representa grande parte da ·ju
ventude, a maior e melhor re

serva da Pátria".

Aniversariantes
ANIVERSARIAM-SE

HOJE: o sr. Jacob Seleme;
a srta. Claudete Hoffmann; os

meninos: Luiz Muríllo filho do
sr, Silvino de Lucca e Sandro
Alberto, filho do sr. lrineu Dre
v eck; o jovem Jefferson Adria
no Treml .

AMANHA: a sra. Erna, es-

posa, do sr. Wílly Gorseltz: o jo
vem José Adilson Szczygel.

..

DIA 27: a sra. Clotilde, es

posa do sr. Edison R. Simm; as

srtas.: Margareth e Marilene
(gêmeas) Bora; o jovem César
Duarte Nascimento .

DIA 28: a sra. Marise Eliza
bet, esposa do sr. Mário Wíese;

Mdteri�J escolar e de
escritorio v-vcê encon-

tra na loja dd

ImpreS$1Ua 4)uro Verde

da semana
o sr. Raimundo Preissler; os [ó
vens: Heriberto Plothow e Ig
nomar Roberto Todt.

DIA 29: as sras.;: Ermeníl
da esposa do sr. Evaldo Plothow
e Waleska, esposa do. sr,' Cons...
tantino de Paula, Bueno; a srta.

Nelly Reinert; o jovem' Regínal-
do Leal e Padilha.

'

DIA 30:· as srta.i
'

Silvia
Siems e Leoni Bollauf; o [ovem
Antonio .Raimundo . Borges de
Souza.

DIA 31: a .srta. Leonor Se-
leme.

Aos aniversariantes, os

cumprimentos de toda a equipe
do "Correio do Norte";

« B 0,M -_D I ,A »
__

«COMPADRE.»
A -melhor erva mate .produ

zída em tOlda' região.

ELETR.Q IMPERIAL,
Especializada em' reforma e serviços em geral de

refrigeradores domésticos e comerciais - Eletrodomésticos -
Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores' e transfor
madores. Temos motores para geladeiras pelo 'menor preço..
com 6 meses de garantia da Fábrica.

.

Atendimento a domicílio pelo FONE 22�0198· ._
Rua Marechal Deodoro, 1.120' - Agua Verde.

(Provisoriamente anexo ao P.05to ESSO)
.: .'

Canoinhas e Região Norte já
tem' Hevendedor «C B 1-'»

,

MAVEQUiP �. Máquinas Veícul;ls .e Eq'uip.� 'lt�a .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO' DO NORTE 25 de'agosto' de 1979

P r e F,e i t u r a r Municipal d e
D ) TE A L

De conformidade com o Artigo n.? 276, do Có

digo Tributário Municipal, o Departamento de Via

ção e Obras, Públicas, mediante o presente Edital os

,
elementos referentes a Taxa de Melhoria, sobre o cal�'

"

Çamento a asfalto na Rua Duque 'de Caxias entre

'; Rua Deodato de Lima até a Praça João XXIII.

ai ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
POR METRO QUADRADO: ,

a) Preparo .de base .; .. .. ..

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

,

c) Emulsão asfáltíca .. .. • o

"d) Equipamento para aplicação
,

t) Mão de Obra . .', ,. .: .. . o

.. Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$ ,

50,20
120,25
73,60
48,50
57,45

TOTAL .. , .....

b)' CUSTO DA' OBRA

a) Preparo de base .. .. .. .. .. .. Cr$ 1�9. 476,16
b) Acento do leito .. .. .. .. .. .. Cr$ 262.241,20
e) Calçamento a asfalto: emulsão
'asfáltíca .. .; .. .. .. ..... .. Cr$ 160.506,88

d) Equipamento por aplicação Cr$ '105.768,80'
e) Mão de Obra .. .. .. Cr$ 125.286,96

/

Total .... .. .. ..'.. .. " .. Cr$ 763.280,00

r) Area .total.da'Obra 2. 726,00 �etros quadrados, a

ser financiada pela Prefeitura Municipal de Ca
noinhas, 545,20 metros. quadrados, correspondente
a 1/5 da Obra, em moeda representa Cr$109.820,00

d) A ser financiada pelos contribuintes 2.180,80 me

tros quadrados, correspondente em a 4/5 da Obra

,

em moeda representa Cr$- 763.280,0'0.

.......... Cr$ 350,00'

, 01) Zaiden Seleme

frente 20,00 m. cota 3,20 ., Esquina
96,00 m2. a Cr$ 350,00. o, ••.•• •• Cr$ 33.600,00
10,00 m. de tubos a Cr$ 85,00 . o • o Cr$ 850,00
Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 34.450,00

02) Lizandro I. dQS Santos

frente 20,00 m. cota 3,20
64,00 rn2. a Cr$ 350,00 ..

10,00 m. a Cr$ 85,00 .. ..

\ '

\
,

Total .. .. .. ... .. .. ..

Cr$ 22.400,00
...... Cr$,' -850;00

.. Cr$ 23.250,00

03) João Ezequiel Fleník e Outr�'
frente 20,00 m. cota 3 20
64,00. m2. a Cr$ 350,00 .. ..' ..

10,00. m. de tubos a Cr$ 85,00' ..

'Total' ,

'

(4) Alexa�dr�'�a
. "

j'
.• .. ..

frente 20,00 m. cota 3,20.
96,0.0 m2. a Cr$ 350,00 .. ..

'

..

10,00. m, 'de tubos de Cr$ 85,0.0. o

'Total . o •••••• ; •••••

05) Emidio A. Ferreira
,

frente 20,00 m. cota 3,20
96,00 m2. a Cr$. 350,0'0 .. .. ..

10.,00 m. de tubos de Cr$ 85,0.0 .

T
'

otaI
.,' _ " ., ,..

Cr$ 22.400,00
.. Cr$ 850,00
.. Cr$ 23.250.,00

" Cr$ 33.600,0.0
.. Cr$ 850,00

---_

" Cr$ 34 A?O,OO

Cr$ 33.600,0.0
.. Cr$ 850,00

Cr$ 34.450,0.0

06) Jacob Werika

frente 20,00 m. a cota 320
64,0.0 m2 a Cr$ 350,00 ..

'

.... o.

10,00 m. de tubos a Cr$ 85,00 ; o

Total o •••••••••••••••••

07) Wilson Pereira

frente 40.,00 metros cota 3,20
128,00 m2. a Cr$ 350,00 .. .. 'o.

20,00 m. de tubos a Cr$ 85,0.0 ..

Tot�l o •• o ••••••••

�18) Bernardino Tokarsiki.

frente 30,00 metros cota 320.
96,00 m2. a Cr$ 350,00 0'" o

'

••

15,00 m. de tubos a Cr$ 85,00 ..

Tótal ... '

.......

Cr$ 33.600,00
Cr$ 1.275,0.0

CX$ 34.875;0.0

Cr$ 22.400,00
Cr$ 850,00

.. Cr$ 23.250,00

Cr$ 44.8UO,00
Cr$ 1.700.0.0.

Cr$ 46.500,00

,

09) ZenUdó MalsanéÍro

fr�te 10.,00. metros cota 3,20. Esquina.
54,0.0. Jn20 a Cr$ �50)o.o. .". o. •• •• Cr$ 22.400.,0.0
5,00 m; de tubos-à Cr$,85,o.O .. Cr$ 425,0.0

. rolaI .. . '. o o • '. • o •• •• o' i. •• Cr$ 22·. -825,00
J

�O) Rodolfo Kurts
frente 20,00. metros, cota 3,20 Esquina
96,00 m20 a Cr$ 350,00 ,. . o' • o •• Cr$ 33.600,00
10,00 m. de tubos a Cr$ 85,00 .. Cr$ 850,00

Total o o' •• •• •• • o •• •• •• Cr$ 34.450,00

11) João Holot

frente 20,00 metros cota 3,20
64,00 m2 a Cr$ 350,00. . .

.

.. o.

10,00 m. de tubos a Cr$ 85,00 ..

Total. o o'••••• o •••••••••

Cr$ 2�,.400,OO ,

Cr$ 850,00

Cr$ 23.250,00
'

SOMA DAS PARCELAS,
,

A ser financiada pela Prefeitura Mu-'
,

nícípal de Canoínhas ;. .. . o •• o. Cr$ 109.820,00
A ser financiada pelos contribuintes:',

'

Calçamento a asfálto ;
'

.. , Cr$ 763.280,00 ,

Tubos' .. .. .. .. .. .. .. ;.... .. .. Cr$ 23. 8C3,75

Total ' '.

'

..
' �.' Cr$ 787':143,00',

"(Setecentos e oitenta e sete mil, cento e quarenta e'
,

três cruzeiros)
,

,

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO

Assessor Técnico D.M . E . R .

JOAO SALVADOR ANDRADE,'

Fiscal D.V.O,. r

",'1 ,

,"/' "

12) Narciso Guenze

frente 20,00 metros cota 3,20
64,00 m2 a Cr$ 350,00.. . o •• o. CrS 22.400,00
10,00 m. de tubos a Cr$' 85,00 o ••• Cr$ 850,00

Total .. .. .. .. .. .. .. ..' o o • o Cr$' 23.250,0.0 '

(13) Nicolau Arrendarchuk

frente 20,00 metros cota 3,20 Esquina
96,00 m2. a Cr$ 350,00 o. •• •• Cr$ 33.600,00

'

10,00 m. de tubos a Cr$ 85,00 .. Cr$ 850,00

Total ... ..... .... ........ Cr$ 34.450,00

. 14) Natalia iKlempous
frente 20,00 metros cota 3,20 Esquina
96,00 m2. a ·Cr$ '350,00 .. .. .. Cr$ 33.600,00
10,00 m. de tubos a Cr$ 85,00 .. Cr$ 850,00

Total �. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 34.450,00

15) Osvaldo Rangel
frente 20,00 metros. cota 3,20 Esquina
96,00 m2. a' Cr$ 350,00 .. . � .. .. Cr$ 33.600,00
10,00 m. de tubos a Cr$ 85,00 �. .. Cr$' 850,00

Total _.... Cr$ 34.450,00

16) Marlene Munhões

frente 25,50 metros cota 3,20 Esquina
113,60 m2. a Cr$ 350,00 .. .. .. .. Cr$ 39.760,00

.

12,75 m. de tubos a Cr$ 85,00 Cr$ 1. 083,75

.Total o ••• , ••••••••••• Cr$ 40.843,75

,
'

PORTARIA N.o 43/79
_

. Dr. B-enedito Therézio de, Carvalho N.'.�to, Pre
feito Municipal de'Canoínhas, Estado de Santa ;

Catarina" no uso de suas atribuições legais',
resolve: '

,

NOMEAR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
,

"

17) Elizeu, Dorilda, Marlene e

Isolete Munhôes
frente 45,30 metros cota 3,20
144,96 m2. a Cr$ 350,00 '

.. .. .. ..

22,65 m. de tubos a Cr$ 85,00 ,. ..

Cr$ 50. 736,00
Cr$ 1. 92�,25
Cr$ 52.�61,25

..

Constituída dos senhores, Rafael J . Boeíng.
Sérgio Jarschel e Paulo Rogolski, para avaliarem um :

,

veículo - Corcel ano 1976 de propriedade desta'Pre

feitura Municipal, para fins de alienação por concor- .�

.rêncía em leilão.
\,'

"
.: �

_
Gabinete do Prefeito Municipal de 'Canoínhas,

21 de agosto de 1979.
'

,

Dr. BENEDITO THEREZIO DE 'CARVALHÓ NETrO
'

Prefeito Municipal

Esta Portaria, foi registrada � ·publicadà no De-
,

partamento Administrativo, na data supra., '. .

'

Dr, FÁBIO NABOR FUCK
(, ;

,

Dir., Administrativo '

Vice Prefeito M,unicipal
"

PORTARIA N.o 44179
: ," ',.1 /' \ , '.,

.,- _.' �., '_ •••� ',_."
-

Dr, Benedito Therézio de Carvalho Neto, Pre f,

feÍto Municipal de Cancinhas, Estado de Santa

, Catarina" no uso de suas atribuições Iegais.';
resolve: .

"

CONTRATAR E DISPENSAR
.

�

a) Marlene Oleskovicz, para reger uma classe;'
"

ne Escola Is. Municipal de Lageado, na categoria de',

Ginasiana, no período de 13/8/7�:a 3,1/12(79;, em con-:

seqüência fica dispensado o .sr. Irio Paulo Dolínski a'�

partir da mesma data. ,

'
.

, . "", "

b) Elizete Munhoz, para reger urna classe na�;'
E. I.M.; de S5_o Roque, na categoria de Não: T:itulada, ':
'no período de 01/8/79, a 31/8/7,9; em conseqüência fi-.
r-a dispensada Leonor K. Szabileski, a partir de pri-,
melro do corrente. '

"
.

'c) a quota devida a Previdência -Social; deverá

se� descontada mensalmente das
.

referidas profes-
i" .. ';t

soras. -'.'.;.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,,', '

21 de agosto de 1979. "

r», BENEDITO THEREZlO DE CARVALHO NETTO:'
Prefeito Municipal

,

Esta Portaria foi registrada e publícada no De-<
partamento Administrativo, na data supra.

,'o

Dl'. FABIO NABOR FUCK

Dir. Administrativo
Vice Prefeito Municipal

"

.. -

,."
. (-

.

.'
.

'.
-

Total o,' • '. •• ., 0;"" .. .,' 'o

,18) Prefeitura Municipal de Canolnhas

== Praça João XXIII
frente 60,00 metros cota' 3,20
192,00m2., a Cr$ 350,00 .. ..; .. ..

30,00 m. de tubos a Cr$ 85,00 .
"

.,

-' '

Cr$ 67.200,00
Cr$ 2 ..550,00

Cr$ 69. 750,0.0

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

limpeza da cidade

Total.. .. .. .. ;. . .. o •••• o"

Colabore com a
'"

�,

19) Alcibiades Gomes do Vale,

fre�te 20,.00 metros cota 3,20 Esquina'
96,00 m2. a Cr$' 350,00 . " Cr$ 33.600,00
10,00 m. de tubos a Cr$ 85,00 , Cr$ 850,{),0

.
_-_. -

Total o'. o o •• o. o, •• ., •• •• •• Cr$ 34.450,00

20) Bartolomeu Chimiluk

frente 37,50 metros cota 320
,

,

120,00 m2. a Cr$ 350,00 .

18,75 m. de tubos a Cr$ 85,00
'Total ..

'

..... , ..

.. Cr$ 42.000,00

.�!_$ 1.593,75
o o Cr$ 43.593,75

Cidade;: Hm,pa - Povo Educado

.

21) André larrocheski

frente 22,70 metros cota 3,20 Esquina
104,64 m2. a Cr$ 350,0.0 .. .. o, •• Cr$ 36.624,00
11,35 m. de tubos a Cr$ 85,00 .. Cr$ 964,75

'

-

Total. o •••• o. . ..... Cr$ 37.588,75 '

, 22) Vitor Iachitzki

frente 15,50 cota 3,20. Esquina
81,60 m2. a Cr$ 350,00 'o ••

7,75 mo de tubos a Cr$ 85,00

,Tota.l , .. . .

Cr$
,

28 . 560,00
.. Cr$ 658,75

Cr$ 29.218,75

23) Augu&to l!aell�h

frente 15,00'metros cota 3j20
48;00 m2. a Cr$ 350,00 o. •• Cr$ 1�. 800,0.0
7150 mo' de t:uPos a Cr$ 85�OO .. .. Cr$ 637J)O

Total". ,'o •• •• • o o.' 01. ., Cr$' '17 . 437;50
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éêBBEIO DO NORTE

"

'Terrenos. 'centrais _. vende - se

VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN

�'RAIS, LOCALIZADOS NA ESQUINA DA RUA 12 DE SE·

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

TRATAR PELO 'TELEFONE '2;2-0471 ,COM ROMEU.

"BOI para banheiro e' fe,chalentu de, áre.. já não é'
p:robl,em,B em ,Canoinhas

'O·,. ,I"A;'.

:� :.B �
.

,

]'tUA VlOLF FILHú, 2.5'-- FONE '(0411) 22-(}5Õ1
-

,Endel'eço re!idênt!i'a: 'Rua :3 de Maló" 798 .. FOlle ,0471} .22..,f)_4�7
I

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

Atenção!
C�01NBA�, ,A:CABA DE RECEBER, MEREC.IDAl'tRNTE"

, UMA' NOVA-LOJA: '

.

,

Vidraçaria Maffezzoli
Rua Vidal Ramos, 184 (ao lado <lo' Supermercado Ouro Verde)

COM UM COMPLETO strRTIMENTO, DE VIDROS LISOS
E FANTASIA, E UMA EXCELENTE EQUIP� DE FUNCIO"
NARIOS" A VIDRAÇARIA MAFFEZZOLI ESTA APTA A
ATENDER TODA A 'CIDADE E REGIõES VIZINHAS, COl\1
'QUALQUER QUANTIDADE DE VIDROS CORTADOS,

A9S MELHORES PREÇOS DO' MERCADO.

DISPÕE TAMBÉM DE ARTIGOS PARA PRESENTES r
,

TAIS COMO: QUADROS, ESPELHOS; CRUCIFIXOS,
.IMAGENS E :MIUDEZAS EM GERAL ..

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

'F�RICA DE 'TELAS DE ARAME GALVANIZADO, :�M
TODOS os TIPOS E SOB MEDIDA -'ALAMBRADOS PA·
·RA CANCHAS DE ,ESPORTES - CERCAS DE DIVERSOS

,MODELOS, EM TELAS DE ARA�'E PALANQUES DE,

CONCRETO PRóPRIOS PARA CHACA�AS - ARTEFA-
TOS DE .CQNTRETO EM GERAL. -

hiitório: Rua Eugênio de Souza, 1:88 - Fone 22-'0748, Caixa
Postal, ':2�i - anexo Escritório Cíde .

- ..

Fábrka: Distrito de .Marcílío Dias' - Canoínhae-SC.

-

I PI - esclarecimentos
aos contribu i ntes

Informa a Delegacia da Re:,', � ,

No caso de ser apresentada
ceíta Federal 'em .Joírrville, por 'a Declaração "SEM MOVIMEN-
"sua Divisão de Arrecadação, TO", acrescenta o órgão infor
que do dia 1.° a lO. de cada mês, mante da DRF de Joinville que
a partir do fluente mês de agos- o estab.elecimento fica desobri

to, 'Os contribuíntes do Imposto gado dessa Declaração nos pe
sobre

.

Produtos Industrializados r'íodos subseqüentes" enquanto
, (l.P .. !.)" deverão entregar, _

sua persistir a condição de "sem

"Declaração ,e, Notificação do movimento", enquadrando .. se

IPP' � Modelo I à rede bancá- nesta regra 'os astabeleclmentos
ria autorizada -a :receber tríbu- .

'\

tos 'federais. CÓdjgQ- incorreto ,-
na

. retenção -do lmposto
. A,quefa

'

repartição eselare- ,

.

ee, aínda, que ,a primeira. entre- de Renda. na fonte. .

,ga� referente ao mês de agosto
,ts1>nente, deve abranger todos
�os -eontríbuíntes cadastrados e

responsáveis pelo recolhimento
do I.P .1., não importando se a

Declaração é com ou sem movi
mente, se ,é com saldo devedor
<?u credor, se é produto tributa ..

do ou isento, ou mais, se se trata.
de produto com alíquota zero,

pelo que, ressalta, todos devem

apresentar suá "Declaração e

Notificação --- Modelo r'.

Em nota divulgada à im
prensa e rádio, a- Delegacia da
Receita Federal em Joinville,
por suas Divisões de Arrecada
ção e de Informações Econômi
co-Fiscais, solicita a maior aten

ção dos' contribuintes no pre
enchimento do Documento ' de

Arrecadação' de Receitas Fede
rais (DARF), quanto à citação
do CÓDIGO, fato este que vem

causando embaraços à adminís
tração fiscal e aos contribuintes;

.•- _.... n... . ,.U"
, ;no caso do Imposto de Renda

. . , -, , . retido na fonte.' .

Prel. MUR. de Três 'Barras
,

Corno exemplo, men�iona
A., d' L··, � que várias vezes tem sido utili-
A9180 e lCI�açtlf), zado 'O código ;2.090 (Taxa de

Tom.' de Pl'e�os N.o 0.5/79 'Ocupação de Imóveis), quando
A Comissão de Licitação

�

da"

I,
Prefeitura Municipal de Três
Barras-Sõ., leva ao conheci
mento dós interessados que se

, acha aberta a Tomada de Pre
ços _' Edital n.? 05/79 para for",
necimento de ferragens para es·

trutura e· construção de duas
pontes 'sobre '0 Rio Barra Gran
de, 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. de ferro de 1/8';
1 .040 kg.' de ferro de 1/4"�

,

100' kg. de'- arrame para ftmar,
. ração,

Prazo de entrega das pro
p-ost-as até as 10,OOhoras, do dia

. '28 de agosto no Setor de Expe
-diente do Gabinete do Prefeito

, Municipal. Cópia do edital e m

formações poderão ser obtidas
junte a referida Comissão.

Três Barras eSC), 13 de
, agosto -de 1979.

.TADEU XURPiEL
Presidente da 'Comissão

,

·AGOR,A 'PARA CANOI'N'HAS
TODA REGIAO

-

PROJETOS

EXECUÇAO
A D Thl I,N 1ST R A ç A O

'CONSULTORIA

,_

(

,_

E

13enedito qfi.erézio
E.NGENHEIRO CIVIL

de 8arvalfio

RUA FREI MENANDRO I<.AMPS, ·340 FONE (0477) 22�O�32 -' CANCINHAS - se

,
,

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 de,maio, foi concedido um

aumento de 30% nas passagens, pelo Conselho Municipal de
Transporte e Sinalização de Canoinhas conforme díserimi-

-

'b
' ,

naçao.a aixo:
'

"

. -

Linha Canoínhas-Marcílío Dias .. .....

-

Cr$ 8,50
Linha Canoínhas-Campo de Trigo. . Cr$ 10)5U
Linha Marcílio Dias-Campo _

de Trigo Cr$ 6,00
.Linha Canoinhas-Felipe Schmidt Cr$ 31,00 ,

Linha Canoínhas-Lageado ;. .. .. .' Cr$ 27,00
Linha Canoínhas-Paciência dos Neves '

..
' . Cr$ 23,00

Linha Canoinhas-Fartura .. .. .. .. c-s 17,00
?

,

-

c-s 13,00
c-s 4,00
c-s ,4,00
Cr$ , �,{)O

Linha Canoínhas-Serr ito .. .. ..

Linha Centro-Baír-ro Agua Verde
Linha .Centro-Baírro Aparecida ..

, .Linha Centro-Bairro
'

COHAB ..

=======""===':=:=="====-=-=--=-===========;,

DR. ZENO' AMARAL FILHO'
/

_' CIRURGIÃO DENTISTA-

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

Fone' 22·0960 '
-

•

'VISO aos

'que dêem entrada OU saída. so

mente a produtos isentos e/ou
com alíquota zero.

-

Afinal, a referida'DI{F CO·

munica que todos os esclareci..
mentos sobre a nova sistemática
do I. P . I poderão ser' prestados
na respectiva unidade de con..

trole local da ,Receita' Federal.

o correto é 0924, no .eampe 20
(Aluguéis Pagos). ,

Na mesma nota, a supraci
tada repartição fiscal esclarece,
ainda, que os contribuintes de- .

verão observar rigorosamente l
"Tabela de Códigos" de "Reten ..

.

ção do Imposto de Renda na

Fonte" aprovada pela Instrução
Normativa da Secretaria da Re
ceita Federal N.? 069, de 26 de
dezembro de 1978, publicada no

Diário Oficial da União da mes

ma data, euj a cópia com diver ..
sos esclarecimentos e Tabelas
de Cálculo do Imposto Retido na

Fonte se encontra à· disposição
na DRF e Agências da" RF no

interior.
'

..."s ...

• ruz...
." .

ususnos

Farmácia e Drogar ia
V I T A L

PRODUTOS YARDLEY OF LONDON._ MYnURGÍA
,

E OUTRAs PERFUMARIAS
'

Aberta das ,08:00, às 19:00 horas

RUA Pl\_ULA ·PEREIRA,. 5.4� ,- F,ON.E,,22-00�O, ,_

. ! .
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"

-awac: .....,.."...u..

<l'

«Baile das Debutantes»
Um 'Sonho de Menina Moca,

, ....
� , �

São 15 primaveras com sorriso de graça e ternura,
Esta coluna e o Clube Canoinhense, congratulam-se com

as meninas moças que sabem amar e sonhar.
"

Belas e graciosas Debutantes, vossos sorrisos traduzem
• • r.� •. , li tazí demai_i1eg-iL ta ,2 lCHCHi��.ne (]'d1r.3 con agram aos ernars.

VIVIANE MARIA JENSURA

Filha de Aluyr Jensura e Eline Jensura

LUCIANE DALLA BARBA CADOR

Filha de José Cador (falecido) e Luci Áurea
Dalla Barba da" Silva

,

CLAUDIA REGINA BOEING PACHECO

Filha de Jovino Pacheco e Maria Tereziuna

Boeing Pacheco

VALÉRIA CYRILLO PEREIRA

Filha de Olavo Pereira e Teodora
Cyr illo Pereira -,

P a t ro n e S 5 e

'.
,

'Concurso de desenho infantil
Muito me h�n�Ot1 o recebi- I promovido pela �ecretarià. de

111ento do convite das.Supervi-. I Esta�o .

da Educaç�� e I�stl:u�o
EOra.8 Locais 'de Educação, E;:)� Brasileiro de DesEnvplvl,m���Lo
:ttleraldá

"

BuchruanIi Fláride F'Iorestal . O desenho, esco.l;�l�O
BÜlte.llcourt e 'Jucl 't�iieme, para' representará o nosso Município
f-.,

\
. �

. C curso Estadual que seraa�er paxte da Comissão Ccmu- LO on -

'.

nit" .

., promovido em breve
,

data na

.

aI'la Municipal que julgará C pital do Estado, alem de ter
o tn"'lh b Ih 1 C'

. .a
r '

, :o or tra a o oe .anoi- divulgação em primeira p�g.�na:nb:as, no' que,' se' refere ao Con- ao Correio do Norte e .paglra
fc:urSQ de.",D�senho Infantil, em qe Destaque.JlOs Jornais "A No

COln.em'Oração à Festa Anual da tícia" de Joinville e "O Estado"

kv9X:�. Q Certame está sendo de Florianópolis.

JEONECII THEREZINHA DAMBROSKI

Filha de Waldemar Dambroski e Divanir
Davet Dambroski

,
I
j

I

I,
, i� i

\
(
\
i

! I
( !

i I� I
( ,

I
( I

ELOIR HELENE PATRUNI

Filha da Vva. Sônia Paul' Patruni

"

REGIANE CORREA MACHUCA

Filha de Odilon Machuca e Miriam "

Cerrea Machuca

lVIARIA CRISTÍNA FONTANA

Fílha de Adilson Fontana e Luiza Maria
Paul Fontana

i��To�i�-Le-�o�-��--c���iriha�--�O Lions Clube de Canoinhas movimenta-se .inten
samente na elaboração do Concurso "HAINHA DO MATE" a

ter lugar na SBO no dia 15 de setembro. O Presidente Ilde
fonso Correa informou à Coluna que o Concurso terá a par
'ticipação de oito lindas jovens. Para abrilhantar a noitada
foi contratado o excelente conjunto Os- Incandecentes da ci
dade de Itajaí e mais o Cantor TONI LEMOS -. o Elvis Pres

_

ley brasileiro como a principal atração desta promoçâo . Do

parabéns estão todos os membros deste Clube de Serviço; que'
participara para o brilhantismo- do 68.0 NIVER DE C./�.NOI-·
NHAS.

A Diretor la da Sociedade
Beneficente Operária promove
para hoje à noite, sensacional
noitada' à partir das 22;30 horas,
'CClITI a presença do conjunto
"RELICÁRIO BRA$S" de. Con
córdia. Um bom programa que
agradará todas as idades, para
começar. bem o final de semana.

'_ ,.

Hoje super !embalo
na .8.8.0.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE 25 de agosto de 1979
---------- =__==__� �m_._==___.__�-- � ___

,Noticias de
MAJOR VIEIRA

FRANCISCO KRISAN

\

GRUPO DE JOVENS EM A:ÇAO
'.

.É elogiável o movimento do Grupo de jovens de nOSSa cidade,l)()lS os m�smos estão assumindo com .muito entusiasmo vários problemasna Comumdade. .'

O que esta coluna quer destacar é o coral recentemente forma.do pelo Grupo de Jovens local. O colunista que esteve ausente duranteS .meses por motivo de doença, ao retornar, notou grande diferença no quedIZ respeito a religião Católica, pois cada semana nota-se que o núme
ro de participantes à Santa Missa está cada vez aumentando e os hinos
entoados são cada vez mais contagiantes.

'

Meus parabéns, ao vigário Frei Abel, Telecistas, Cureilhistas e
. Grupo de Jovens, Cristo recompensará a bela ação de todos vocês.

SARGENTO MENnEs. EM FLORJANÓ-POLIS
Deixou a Delegacia de Polícia desta cidade o 2.0 Sargento An

tenor Maria Mendes, após vários anos de bons serviços prestados na fun-
ção de delegado de fPolícia .

.

Sarígento Mendes encontra-se em Florianópolis onde está ire
qüentando a Academia de Polícia Militar de Santa Catarina, nó curso de
aperfeiçoamento de Sargentos. Assumiu a Delegacia local o Sr. Carlos
Muk, pessoa dotada de bons conhecimentos e que já por várias vezes di.
rigiu aquela especializada. Ao Sargento Mendes e ao Sr. Carlos Felíx
Muk a coluna deseja felicidades.

IGREJA MATRIZ COM NOVO CONSELHO
Novo Conselho Administrativo foi empossado dia 19 último, Q

qual irá dirigir a Igreja Matriz por 3 anos. O Conselho ficou assim cons
titufdo: Presidente: Frei Abel Schnei.der; Presidente Administrativo:
Carlos F. Muk; Tesoureiro: Wilson Granemann Costa; 1.0 Secretário: João \

:lDziedck; 2.16 Secretário: Paulo Malicheski.
E falando em Igreja, tenho a informar que a construção da nova

Matriz está bem adiantada,. €. dia 7 de outubro será a grande festa de
inauguração da cobertura.

NOTAS Dm.RSAS
.. .Acha-se em festa o lar do casal Claudio e Ercilia Gadottí, com o nasci
mento de uma robusta garotinha, ocorrido dia 29 de julho, a qual na
pia bati.smal receberá o nome de Karina Ercilia. A recém nascida € seus
pais vai os parabéns da coluna.

* Quem esteve na Capital do Estado na semana passada foi o Prefeito
. Cláudio Gadotti juntamente com o vice João Batista Ruthes, os quais
trataram 'de diversos assuntos administrativos. .

� Já está em fase de acabamento a ponte sobre o Rio' Bonito na localida
de de Paiol Velho.

'" Também está bem avançada a construção do Prédio da Prefeitura �
conforme informações uma ala será inaugurada no fim deste ano.

.. Muitas novas casas residenciais estão sendo construídas em nossa cida
de, dando assim um belo aspecto a nossa Major Vieira.

NOTA DO COLUNISTA
Conforme foi divulgado neste jornal, este colunista sofreu .um

f.rav€ acidente no dia 17 'de maio último, mas graças a Deus já estou qua- .

fie que recuperado. Estive em tratamento no Hospital Evangélico de Curi
tiba, no qual sofri a amputação do pé esquerdo, mas Icgo que esteja cica
trizado será colocado um pé mecânico e acredito que poderei andar
"tranqüilamente.

.

•

ANIVERSARIOS
. f'.

,* Aniversariou dia 1� o Sr. Osmar Ruthes, do comércio local.
,

.'" Também aniversariou dia 15 de agosto o garotinho Abel filho do casal
. Ana e Vitor Lucachineki, residente nesta cidade.

� Dia 16 de agosto aniversariou a jovem Rosélis Davet, filha do casal Lí
dia e Guido Davet, residente nesta cidade.

.ii< .Día 17 completou mais 'uma data natalícia a sra. Dalva Terres, esposa
do sr. Pedro Terres, desta cidade.

. '" Dia 18 aniversariou o garotinho Márcio, filho de Rosália e Arnoldo
Machado.

':Ir Também dia 18 aniversariou a menina Solange, filha do casal Veronica
e Marcelino Ruthes.

• Também dia 18 ani.versariou o garotinho Adir, filho do casal Carlos e

Genoveva Muchaloski.
'

.

:!< Ainda aniversariou dia 18 a jovem Irene Bossí, desta cidade.
'" 'Dia 20 aniversariou o sr. Irineu Henning, residente em Lageado Ldso,
,
neste município.

.

fio Dia. 21 aniversariou o garoto Claudio Krisan, filho do casal Maria de
Lourdes e Francisco Krisan.

* Dia 22 aniversariou o garoto Marcos José, filho do casal Ana Deucélia
e Geraldo Moranti, desta cidade.

'" Dia,23 aniversariou a sra. Hercilia, dileta esposa do sr Claudio Gadotti ,

�. Dia. 24 aniversariou o garotinho Odair, filho do casal Irene e Gentil
Krauss.

* Ainda aniversariou dia 24 o jovem Daniel Novak.
II< Dia 26 aniverSlariou os gêmeos Mário e José, filholS do casal Elfrída 'e

.

Davi Granza, também residentes nesta. cidade.
� Dia 28 aniversariou a sra. Tereza Mük, esposa do Sr. Carlos Múk.

Aos aniversariantes a coluna envia sinceros parabéns.
I'b!lM.WM�BIIIi!!1'!$®e.aL����l:I'Il

I· NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS, DE
D

MIGUEL PROCOPf'AK COMÉRCIO DE VE:[,cULOS LTDA., I
VOCí ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

lUarca Anti

1'972
1974

1976
1977
19'75
1976
1976

I,

19'77

1 Kombi· VW
1· Kombi VW
.2 Kombi VW
,2 Chevette SL .. .. .. .. .. . .

1 Opala' coupê , .

1 Opala 4 portas .. .. .

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

1 Pi.c;k Up Chevrolet C-lO .

I

MIGUEL· PROCOPIAK COM. DE VEi(ULOS LTDA.
·Coneessiooário General Mofors' d� Brasil S. A.

Rua Maj(l� Vieira, ,28·9 - CANOINHAS -- Sta. Catarina
ri M e MMIH H&

Encontrà"'se em Cartório, à Rua
Vídal Ram0S, Edilfido do Fórum, i

para ser' protestado o seguinte tí
tulo:

Duplicata n.? 29573 :-. va

lor Cr$ 868,00 (Oitocentos e ses

senta e oito cruzeiros), venci
mento: 15.06.79 _- Emitida por
Comercial Pedrassaní Ltda.,
contra DAMIANO VIELESKI.

Por não ter sido possível encor.
trar o referido responsável, pelo
presente intimo-o para no prazo
de três (3) dias, a contar da publi
cação deste, no JORNAL CORREIO.
DO NORTE, vir pagar o mencio
nado título, ou dar a razão porque
não o faz, e ao mesmo' tempo, no

caso de não ser atendida esta inti
mação, o notifico do competente
protesto.

2.° Ofício de Notas

Ed:jt:al de Hotlf'j(acã,o
. ,

de Protestos'
Por não ter sido encontrado

no endereço fornecido, ou por
recusar a tomar ciência, faço sa

ber a que o presente "EDITAL",
vir ou dele tiver conhecimen
to que deu entrada neste HOFí
CIO", para ser protestado con
tra o responsável dentro do prazo
legal o título com a seguinte carac

terística:

Dp. n.o 20610/1, vencida em

29.07. 79, no valor de Cr$ ., ...

2.300,00 emitida por Refrigera ..

ção Petschow Ltda. Contra'
OTACILIO VEIGA.

Canoinhas, 23 de agosto de
1979.

Alcides Schumacher
Oficial Maior

I
Canoínhaa, '23 de ragólrto d.

1979.

IVANITA SCHIVINSKI
Escrevente Juramentada no ím...

pedimento ocasional da
OFICIAL

_________________n __

R·E'SID·ENCIA
compra-se

.'v-.S'_. -

a

Compra-se uma casa de al..

venaria, localizada no centro!
com 'instalações completas.

Tratar pelo telefone 22..0555_
com Alberto.

CANOINHAS JA '.l'EM MECANICO ·ÀUTORIZADO PELO
INPM PARA CONSERTOS DE BALANÇAS COMERCIAIS.

SE SUÁ BAIJANÇA APRE$ENTAR QUAL�UER DEFElr,vO,
.

PROCURE IMEDIATAMENTE O SR.

NORBERTO T,ADRA
Rua Aleis Stüber, 528 - Bairro Alto-das Palmeiras

Fone 22-0714

Registro Civil
NEREIDA C� CÔRTE, Oficial do Registro ci

vil do 1.0 Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz
saber que pretendem casar-se:

.

WALFRIDO PRESTES MEDEIROS e MARIL
ZA BERNADETE KOCR, ambos solteiros. Ele rádio
técnico nascido em Rio da Areia, deste Município,
em 9 de agosto de 19'57, residente em Alto das. PaI·
'meiras" desta cidade, filho de Antonio Prestes de
Medeiros eLidia Jungles de Medeiros.

JOAO ALFREDO VILMONT e PAULlN1\
NEUBURGER ambos solteiros, domiciliados e resi
dntes nesta cidade de Canoinhas. Ele, operário, nas

cido em Rio dos Poços, deste Município, em' 26 de
abril de 19'54 filho de Alfr.edo Vilmont e Maria
Francisca da 'Silva Vilmont. Ela, enfermeira, natu ..

ral deste Estado, nascida em Tamanduá, Município
de' Major Vieira, em 15 de março de 19'52, ,filha de
José Neuburger e Bernardina Neuburger .

.

LEONIDES Das. SANTOS e MARISTELA DA
SILVA, ambos solteiros. Ele, operário, nascido em

Paciência dos Neves, deste Município, em 24 de mar·

ço de 1960 residente nesta cidade, filho de José dos
Santos e Rosa Rodrigues dos Santos. Ela, do lar,
nascida em Canoinhas, em 20 de agosto de 1963, resí-

.

dente em Paula Pereira deste Município, filha de .JO>
sé Paulo da Silva e Maria das Dores da: Silva .

JOS,É ATAIR PONTES e MARLI TERE:SINHA
MARTINS ambos' solteiros. Ele, motorista, nascido
em Tllnbo�i,nho deste Município, em 4 de abril de

1957, residente'no Bairro São C�istóvã�,. desta <;0-
marca filho de Marcilio Pontes e Berrníría Moreira

. Ponte�. Ela, do lar, nascida em Encruzilh<;lda, deste
Município, em 22 de setel�t:To �e 1962, residente em

Encruzilhada, deste Município, filha de Adelmo .Mar
tins Moreira € Sebastiana Cruz Moreira.

ANESIO VICENTE. KLODZINSKI. e LEONI
MOISSA, ambos solteiros. Ele, carpinteiro, nascido
em Pinheiros distrito de Irineópolis, deste Estado,
em 21 de ja1�eiro de 1945, residente em PiI�h>2i�os,
deste Município, filho de Alexan�re Klodz�n�k.l .e
Ignes Klodzinski. Ela, do lar, nascida em 'I'imbosi
nho distrito de Irineópolis� dest,e Estado, em 26 de
nov�mbro de 1958, residente em Timbosin_llO, deste

Municipio, filha de Nicolau Moissa e Nilda du Luz
Moissa.

.

GERALDO MANOEL ES'TACIO e' ROSANI
VIEH1A, amoos solteiros, domiciliados e residentes
!':I::;·sta cidade. Ele, pintor, na:3cido em E?ert8.o do. Pe
r02.quê, Município de Porto Belo, deste E.ctad�> L e1:r: 29
de abril d2 1951, filho de Manoel Geraldo .bs�ucl.O c

Ana Maria· Estacio, E.la, aux:iliar de escritório, nas-,

c�da .em lVIafra, deste Estado, em 21 de m8.io d3 1980,
filha de Nestor Vieira e Rosa Vieira.

.

IIAIME LAMEU DA SILVA e ROSAL!NA RA·

TIS·TA DA CRUZ? ambos GoIteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade de Canoinhas. Ek3, garçon,
nâfJcido em distrito de índios, Munic,\pio de Lajes,
o.este E:stado, em 1.10 de dezembro de 195.6, filho de
Heliodoro da Silva e Celestina Lameu da Silva. Ela,
balconista nascida em Canoinhas, em 29 de agosto
de 1956, filha de João Batista da Cruz e Otalina Ma
ria Margot .da Cruz.,

ANSELMO MARCOLIN e MARIA ANTONIA
SOUZA PINTO, ambos solteiros, d<?miciliados.e res1-
dentes ue·sta cidaÇl.e. Ele comerCIante, naSCIdo ·e�
Tapejara, Município de Passo Fundo, Estado do RlO
Grande do Sul em 11 de abril de 1953, filho de Se
verino Marcoli� e Idalina Maria. Coradin Marcolin.
Ela, do lar, natural do Estado. do. Paraná, nascida. em
São Mateus do Sul, em 19 de Junho de 1956,. ;êllha
de Juvencio de Souza Pinto e Olga S.oares Pinto.

RUBENSON EGON JARSCREL e SôNIA MA
REGA JACINTO, ambos solteiros, �omiciliado� e rel

sidentee nesta. cidade. Ele, comerCIante, naSCIdo em

Canoinhas, em 7 de janeiro de 1956, filho de Egon
Harro .1arschel e :F)'i@�a Holer Jarschel. Ela, do lar,
nascida em Tubarão, deste Estado, em 26 de nov'e,m- (

bro de 1961, filha de A.ntonio João Jacinto e baUl'lna
M:aJega Jacinto..

.

uma crl.lnça·
feliz

Faça

Colabore· COlO

·A·P I B

- EDIT-AIS
MARIO GILBERTO PONTAROLO e OLINDA

MWLYK, ambos solteiros. Ele,.c?�e'rciárío, na.5;ci
do em Rio dos Poços, deste MUDlClplO, em 5 de JS

. neiro de 19'58, residente nesta cidade, filho de Brasí
'Iio Pontarolo e Irene Antonio Pontarolo. Ela, bal
conista nascida em Antonio Olinto, Estado do Para-
ná, em' 1.0 de março de 1954, residente em C�po da
Agua Verde, desta cidade, filha de Ambrósio Paw
lyk e Josefa Pawlyk.

GERMANO BEIL e ADALVIA MARIA DOS
SANTOS ambos solteiros. Ele, lavrador, nascido em

Salto da'Agua Verde, deste distrito, em 25 d� julho
de 1955 residente em Salto da Agua Verde, filho de
Guilher�e Beil e Gisela Becker Beil , Ela, do lar,·
nascida em Arroios deste distrito, em 26 de .maio de
1954 residente em' Agua Verde, filha de

1

José 'Fer
reir� dos SanJos e Nilda Veiga dos Santos.

EVALDO SANTOS e MARIA MIGUELINA
V.A2, ambos solteiros. Ele, auxiliar de Artífice, nas-'

cido em - Paranaguá, . Estado' do Paraná, em. 2� d�
abril de 19'47 residente na cidade de. Paranaguá, fi
lho de Pergentino Santos e Anicí Cordeiro Santos.
Ela, do Iar, nascida m. 'I'aunay, neste Município, em

28 de setembro de 1950, residente em Taunay, deste
Município, filha de Arnoldo Vaz e Hercilia Santos
Vaz.

WANDERLEI DOS SAN'rOS LIMA (e OiDILSlll
MARIA COSTA PACHECO, ambos solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade de Canoinhas , Ele,
bancário, nascido em C.anoinhas, em 6. de setem��o
de 1953, filho de Antonio dos Santos Lima e Vacili-

. na Rubel dos Santos Lima. Ela, contadora, nascida,
em Bela Vista do Toldo, deste Município, ern 12 de
abrílde 1953, filha de Ovande dos Santos Pacheco .e

Anita Costa Pacheco.

IvIIGUEL .DOS SANTOS .

e ALZIRA VOUK,
ambos solteiros, domiciliados e residentes nesta cida
de de Canoinhas. Ele, marceneiro, nascido em Iri
neópolis, deste Estado, em 29 de setembro de 19'!j8,
filho de Joaquim dos Anjos e Tereza Wineski dos.
Anjos. Ela, do lar, nascida em Canoinhas, em 22 de
fevereiro de' 1960, filha de José Vouk e Lídia 810-
niaJr. Vouk.

E, para que chegue ao conhedme:l.lto de 3.°ft.
?nand�i ]1iuhHca:r o presoJn1e Edi;l:al. APl·r�s:ent:u.·lun os

(�ocnrnento� exigidos pl.';lo Ct.d· go Civil, art. U:O. �e
a1g-aém tiver f�onhN:lm��ni<\ de a�gum imped1mento.
�.o'ga!, G>pônha () na ferma da lei.

Canoinhas, 22 de agosto de 1979.

NEREl'DA C. CÔRTE�
Oficial do Reg�stro Civil

CPF, 222.315.379'. .0'1

lLEOPOLDO PEREIR.A, Oficial do Registro Cio
vi! d� Be�a V;sta do Toldo _. .Canoinhas - Sa,nta
Cata.ri:ilu, faz sah_er que pr·2tendem cagar· se:

AROLDO IARROCRE'SKI com MARIA DO
CARMO MARCZAK, brasileiros, soltéros, naturais
deste :Estado, ,ele lavrador, nascido em Rio Bonito,
neste Distrito aos 15' de dezembro de 1960 filho de

-

Jbão Iarrocheski e Dorvina Costa Iarrochesk:i. Ela,
doméstica, nascida i€m Arroio Fundo, n/Distrito àOS
13 de outubro de 1957, filha de Walc1eIÍliro Marcza:k
e Filomena Pepe Marczak:.

SILVESTRE SEMPKOVSKI com PAULINA
K,óGI, brasileiros,' solteiros, naturais deste E'stado.
Ele, nascido em Lagoa do Sul, n/Distrito, aos 22- d�
dezembro de 19'55 filho de Miguel Sempkovski e' An�
gelina Sempkovski. Ela doméstica.,. nascida em Colo�
nio Ouro Verde n/Distrito, aos 10 de janeiro de 1957,.
filha de Alexandre K6gi e Ana Hanchuk. Kógi.

Se alguém tiver conhecimellto de algum iiftIJe,;
dimento legal, oponha"'6 na forma da lei.

Bela Vista do Toldo, .21 de agQsto de 1979.
BLUA PERFBA .� �VQtlte Mame.útaati
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CORREIO DO NORTE

O Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial _. . SE
NAI -, avisa aos inscritos no

mês de janeiro do corrente ano

para o curso de MECANICA

., GERAL, e fícarann para 'a 2.u
chamada, para que compareçam

11 à Associação Comercial e In..

.1� dustrial de Canoinhas, afim de

GOVERNO -!�. confirmarem suas matriculas

COES··ADO para o referido curso que teráI�
. -:1 início no 'próximo dia 27 de··�:�!�::���������:�;�;:;:�::::�:;:::;:::::;:::�:�:::;:;::::::�::�:::::;:;:::i:;:;:;::�;;:::;;�i�:::;:�:;:�:�:::::::�:;:;:�:::::;:::::�:::�:;:!:�:i:{�:�����: 1

. , . J 'I agosto, as 19,00 horas (somente
�

.

.
.

,"

�l para o turno da noite).

, _. _, :�::����A�1' 11979�anoinhas, 21. de agosto de

.:-__------

,

:.'.
• ,'!>

- ",

. Ninguém fei! nad«
sozinho.

'

Nos esportes, 110

trabalho, na educação, ati,
nas brincadeiras de
criança, a participação
integrada de um grupo é
fator fundamental de
sucesso .

. Participação é uma
velha palavra fIO·
Dicionário. .

Para nós é um dos «os
da nossa corrente
administrativa. Um dos
elos mais fortes e

.

importantes. 1". "\�
O Governo do Estado i

de Santa Catarina é
formado por uma soma
de esforços, onde as

idéias, osp/anos e as

realizações visam sempre
toda a comunidade.
E para isso -que ele

existe. Para planejar" .

trabalhar, construir, i

realizar e gerar em lodos {
os setores da opinião \Í
pública, uma irresistivel .

correntepositiva de
trabalho, onde a

participação de todos ri o
fator determinante do
sucesso.

Mas não basta a

participação de alguns.
, Participação, para nós,
é uma grande força <,d
coletiva, q'ue acredita, Aí, �l
trabalha, cria, coopera e, r

, até, critica os erros.
Somente com a sua

participação, junto com a
de todos os que acreditam"
é que tudo o que
desejamos realizar será
alcançado no tempo certo.
Participação.

.

;

Umapalavra que deve ,;� ',��
estar sempre no seu

cotação.

I
.. /

<":0'

I

I

í
,

�.

.

Grltlcl 81 II.eltl'
dI ·TIU

Ao criticar a exagerada
elevação, ..da Taxa Rodovi�rí�
Única e o fechamento dos pos
tos de gasolina aos sábados, o

deputado Paulo Lustosa (ARE-'
NA-CE) afirmou que as duas

providências "ferem", frontal

n1ente, a aspiração sociológi�a
rnais profunda e o valor mais

relevante do brasileiro . médio;
qual sej a, a posse e o uso do

carro",
"A elevação da TRU,' em

níveis excessivos, segundo Pau
lo Lustosa, confisca do brasilei-.
ro médio a possibilídade de até

. poder ter o carro como instru
mento e símbolo de status so

cial, como mero instrumento de·

exibição de sua ascenção so-

cíal" .

-c Ó> • ••

Quanto ao fechamento dos

postos de gasolina, aos sábado��
disse o parlamentar que "a di
ficuldade de obtenção de gaso
lina nos firis de semana restrín

ge" as opções de lazer, uma vez

que o País' 'não dispõe de meios
de transporte de massas sp,ft.
cientes e adequados.
------------.----------------

,

, Feira de Subcontratação
!ndustrial será em novembro

FLORIANóPOLIS (SCs,.
SI) - O Coordenador do Desen- .

volvimento Industrial. e Comer- .

cial da Secretaria da Indústria
e do Comércio, Hélio Corrêa,
membro da Comissão Organiza-.
dora da I Feira de Subcontrata
câo Industrial, marcada para
�ovembro deste ano, no pavi
lhão de exposições da Citur, em
Balneário Camboriú, esteve em

Brasília onde foi recebido pelo'
Conselheiro Ruy Pinheiro de
Vasconcelos, Chefe do Depar
tamento de ·Programação. Co-'
mercial do Ministério das Rela
ções Exteriores.
�

Durante a entrevista ficou
praticamente acertada a . vinda
do Conselheiro Ruy Vasconce
los a Santa Catarina, para pro
ferir palestra no . Semínárío da
Pequena e Média Empresa, que
será realizado paralelamente à
I Feira de Subcontração Indus-:
trial. A Comissão Organizadora
espera contar com a presença,de
500 expositores, representando.
o potencial de subcontração de

8aI;ta Catarina e do Sul do
PaIS. .

Aviso do SI N A I

-, ',," o,'

Basilio Hume'nhuk Com. de Veículos . use-
.... ,

DRA •. HELOISA S. BERJONCIHI
.

Organizações
de Luiz rVlllton SuchskDepaEtamento dê S®rviç.os

F'ara bem 's��lo)' remoo cltapea�or�s � .. pin�ore� �ôm. g�ari:�
.

d.e exn.'Qriêt.. ld.�". ,Con,"tàrno,s.c.oro. .e,stufla mui].. o ...
bem

.. ,€,q.U.l�.�... "" .., . .

v'"' "+

'<>U.1' : Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar
. � com px.qflSSlO,wuS responsáveis. Efetuamos. S€orvl� ... ' '. ..., ..'

;1. . c .: .. �/O,autúmó':Vleis e C'a.n:úrill�:)le"qual�uer m�1lf�a.. "

"" ...
'

(aoIado do Edifício Mussi)
'Stil'kite orçamento prelo Fone: 22-0024 .aem NalÇYl1,:'�,,· '!, ,,'

., :.:- !.,
,

()U .:PeSsoalrriente à Rua .vi<;lal.11lamos, 200,. ", i
,) .',-,-=======;:===F=.. =o=n=e=2=2=-0=4=3=9=========!!

CIRURGIA;.DENTISTA.
CRO 1091

o:; -:

Rua Felipe SChimlidt, :592 _. Fene: 22-'6iJ!i'
.

Seguros em todos os' ramos - Foto�ólplas :�' Ai9.,tO,;:.'; \:
.

Escola - Despachante O�icial de Detran . ....:_. EniWaz." .", :;
camentes, - Transferência ··de Veíe�los -, Copf��,:"

.

de Placas, e Plaquetas.
. . Carteira -, de Id·eBtldilitfc",.·, .'

Carteira de Motorista· - Taxas Estaduais.":- ;Pre�n� ,;'� ,':
, chímentos .

de Notas Promissórias' e Conkatp$.�;":.I" ::.�>. :?�
p ;

,

' {" .:�- oe:" �
.

,. ;'�I iI ,

"

,t,_
I �

,.� "'.�

,:" II '

'i ..•..

.. t .
� ". 1'. \ .

I

.

'" : �;;'?';;!C '�:;�� , �::" 1"::
"

�'. tf '�
�, {, ":; -,
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.
.

InsCr.ições para.escola'
prepar.atôria· de

Cadetes do Exérci,to
A Escola Preparatória de

Cadetes do Exército; empenha
'se, no momento, na tarefa de se

lecionar, entre milhares de jo
vens de todo o país, os mais ap-

. tos' ao ingresso na carreira das
armas. lt uma tarefa importan
tíssima, cuja responsabilidade
está afetada a todos aqueles que

desejam ver nosso Exército ca

da vez mais eficiente.

INSTRUÇõES
E DADOS

Encontram-se a inteira dis
posição no período de 1.0 a 31
Out., na Junta ou na 13.a DE
L'EGACIA DE SERVIÇO lVULI··
TAR, Rua Mal. Floriano n.? 731,
nesta cidade.

'

Os interessados deverão ter'

primeiro grau completo, no má
ximo 19 (dezenove) anos de ida-
i de até 31 de dezembro no ano de
inscrição.

---_._--_....._-,_'_._,,-_._&..-'-->_ ....,---

PREf'EITUElA MUNICIPAL
DE CANOINHAS

...
' .

DECRETO N.o 38/79

Dr. Benedítõ Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, no uso

de 'suas atribuições e de acorde com o inciso n Art. 5.0.
da Lei 1.458 de 23.11.78.

DECRETA
. Art. 1.°._·. Fica aberto, por conta do excesso de arreca

dação, na importância de Cr$ 1.100 .. 000,00 (hum milhão e cem mil
cruzeiros) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:
02.01 __:. Gabinete do Prefeito
3.'0.0.'0 - DESPESAS CORRENTES
3 . 1. 3 . O _. Serviços de terceiros e encargos
'3.1.3.2/'011 - Outros serviçose encargos .. Cr$ lOO . 000/00

4.0.(LO - DESPESAS DE CAPITAL
4.1. 2. O -....:..:.. Equipamentos e material permanente
4-.1."2.1/015 - Equíp, e material permantente .. Cr$ 200.000,00

03.01 - Departamento de Administração.
3,'0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.<3. O - Serviços de terceiros e encargos
,3 .1. 3.2/020 -. Outros serviços e encargos

(
Cr$ 130.'000.00

f'

95.01 - Serviços de Saúde Pública
,3.0.0.()··_ DESPESAS CORRENTES
3.1. 3 � O - Serviços de terceiros e encargos
,3.1.:3 . '2/041 - Outros serviços e encargos ..

f.6.01 � Departamento de Educação e Cultura
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.2'. 'O • 'O '- Transferências correntes
:� .:2.1. O - Subvenções sociais
3.2.3.1;059 - Colégio Agrícola Vidal Ramos .. Cr$ 1 70.000,'00

08.01 ...:... Departamento Mun. Estradas de Rodagem
·3.-'0. O. O - DESPESAS CORRENTES
3. 1. 2 . O - Material de consumo

3.1..2.1)088 - Material de consumo .. .. Cr$ 400.000,00
3.1. 3. O -. Serviços de terceiros e encargos
;L1.3.!a;089 - Remuneração de serviços pessoais Cr$ 160.000;00

, _ ... _._----_._ ..�.�._.__ ._,..

TOTAL GERAL .. .. .. .. .. .. Cr$ 1.100.000,00
..

'

.. Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na data de ::;u;]

publicação, revogadas as disposições em contrário. ,

Canoinhas, 22 de agosto de 1979.

DR. BENEDITO T. DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

.

Este Decreto foi registrado e· publicado no Departamen
to Administrativo,. na data supra.

'.
.

DR. FABIO NABOR FUCI{
Diretor Administrativo

. Vice Prefeito Municipal'

.
,.

PQRTARIA N.o 45/79
Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:

.cONCEDER L!CENÇA
PREMIO

\

De acordo com o arti.go 144 �:b
Lei n," L149 de 25/04/74�'\

(6) meses de licença prêmio, a

partir de 27/08/79.

Gabiriete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas 22 de' agosto
de 1979.

.

Dr. Benedito 'I'h, de Car,;alho
�

. .

Netto
Prefeito Municipal

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

Dr. Fábio Nabor Fuek '

Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

f ' ;

A 'funcionária ILDA 'BA· '

NHARA, lotada no .cargo d� Es
criturária, Padrão Ç,..E; . 8, �.on
fo�me .1e,querimento

.

pro,toq,ola
do; sQ:b \i��,·l.��3; .de .1�l08/7,9,

.

seis

MIGUEL SILV.A e ORT1::I<JCIA
PiF'fO DOS SANTOS. Ele, natu-'

l',Ü de Tamanduá, deste Distrito,
nascido €111 26 de junho de 1926,

{'f:�ricultOi�, solteíro .. domiciliado em 1.<" PRAÇA: Dia 01 de outubro de 1979; GU lO:,Qü 1;1(\1:'::,:';.
Cr..mpo dos Pontes, deste Distritó, 2.3. PHi\ÇA: Dia 11 de outubro de 1979, às 10,00 I"l.cr3:;

r I ar' AL' �dl'f1'C'ÍO do Fórum Rubem Mcritz '{:J.\;,� Costa.
fUho de João Antonio da Silva, já J' '-' .•:... • +: -� 4 ".lU, iH .iV,v - _'-' -c., _-'k

falec,ido e Antoniss Alves dos San- Rua Vida] Ramos s./n -- Canoinhas-St".
.

tos.' Ela, natural de Taquarizal,' PROCESSO: Embargos e Execução. n.? 1.188

deste Distrito, nascida em 29 de HEQUERENTE: ORLANDO MÜLLER E Sj MUL'HER
r.bril de 1932, do lar, solteira, do- REQUERIDO: A FAZENDA PúBLICA ESTADUAL

miciliada 'em Campo dos
_

Pontes, BENS: "Um terreno rural com a área de 572.557,54 m2
deste Distrito, filha de". Antonio . (quinhentos e setenta e dois mil, quinhentos e cincoenta e sete me

Pinto dos Santos e Vitalina Reis. tros quadrados e cincoenta e quatro centímetros quadrados) situa-
'Se alguém souber de algum do no lugar "TOLDO' DE CIMA" município de Major Vieira desta

impedimento, oponha-o na forina Comarca, confrontando com um lado com terras devolutas ocupa
da lei. das por Antonio Machado e Dorico Martins de Olíveíra, de outro

lado com terras devolutas pertencentes a Jorge Alves de Lima e

/' Pinheiros, 20 de agosto de 1979. Antonio Alves de Lima, de ourtro lado com terras de Jacob e João
.

Sílvete Darci Paul .

'

Batista Correa e de outro lado com ditas de Antonio Maron Bécit,': ·

Escrevente Juramentada cadastrado. no Incra sob n.? 816 060 009 261, cujo imóvel foi adqui
rido de Walfrido Veiga e sua mulher Ana Iankoski Veiga, em da
ta de 19 de maio de 1979, e está registrado sob as fls. 33 lívro 33 I,

pelo Tabelião Sebastião Greín da Costa de .Major Vieira, o qual
foi avaliado em Cr$ '171.768,00 (Cento e setenta e um mil é sete
centos e sessenta e oito cruzeiros).

.
.

Ca�Qinhas, 14 de agosto de. IfJ79 ; ''.
"

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES .,__ Juiz d� Dirêito'-'.' :z.a V'ara.
,

•
\. .�, "

.. "

.' - ',1.'

Agradeciment.o
O Sr. ALVINO KOCK,

agradece a todos os que presta-
.ram sua colaboração sem medir

esforços, na debelação do incên
dio que. atingiu sua proprieda
de no dia 21.

PreFeitura Mun.
de (anoinhas

Aviso' de
Licitecêo

, .'

A
.
Comissão de Licitação

da Prefeitura Municipal de Ca

noínhas, leva ao conhecimento I
dos interessados, que se

. acha

aberta a Tomada de Preço
Edital n,? 035/79, para "Aquisi
ção de 1 (uma) Bitoneira 350 Li

tros, Autocarregável comi inje
ção de água", CQm prazo de en-'

trega até às 10 (dez) horas do

dia 06 (seis) de setembro do cor

rente ano (6.9. 79) no Gabinete

do Vice Prefeito Muincipal. Có

pia do referido Edital e maiores

esclarecimentos, serão obtidos

junto a referida Comissão.
, (

,

Canoinhas, 24 de agosto de

i979.

Hugo Antonio Peixoto

Presidente da Comissão

(�i V ilRegistro
-:- ·EDITA,L •

.. -

•

JACIRA El\I:n:LIA PAUL COR-

RÊA, Tabeliã e Oficial do Registro
Civil do Distrito de Pinheiros, CQ
marca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, faz saber que pre
tendem casar:

SEBAST{ÁO GRACIAS DE .

A�MEIDA e IRENE DE JESUS

SILVA. Ele, natural de Tamanduá,
deste Distrito, nascido em. 05 de

abril de 1960, operário, solteiro, do
miciliado em Campo dos Pontes,
(leste Distrito, filho de Berrniro

Gracias de Almeida e Davina F'er

nandes. Ela, natural de Campo dos

I'ontés, deste Distr.to, nascida em

�1 de fevereiro de 1960,' do lar, sol

teira, domiciliada eIT', Campo dos
I

Ponteo, deste �istrit?, fil�a de �i- I
r;uel Sl1y2. e Ortencia- Pinto nos

Impressora Ouro Verde lida
Impressos em geral
Rapidez e perfeição

'li'i'ü"ifm::i"ii'lfififi,9ftI
ii Di III nT1lrmlr� Iii O ií i iii. II.i II in í i I"

i,i
i i I i" i i i I iii i i fi ,r'

elNE JUBILEU
'I HOJE às

I 20,30 h�ras - Sensacíonal .programa �UPIO,: �

1.0 filme:. A MALDIÇÃO DAS ARANHAS
Você 'jamais verá algo tão aterrorizante ..

2.° filme: BABY SITTER
Um seqüestro que vai mexer com seus nervos.

.�l Alv!ANHÃ em três sessões às 14,00, 19,.30 e �1.30 hora.:;;:, , I

�I A RiALDI!iÇAO DAS ARANHAS - Colorido

�I Úm latente e rasteiro inferno na terra.

:;1 ATENÇAO: Est.� filme repr isa 2.a e 3.a feira às 20,30 horas. -

Il',

�11
��I' ,1.R" 5,a e 6.a feira às 20',30 horas:

3 Rejane Medeiros, Ney Sant'Anna, Jorre Soares) Nelson Xavier' ..

"li Mauricio do Vale:

=%1 SOLED-AD-E - Colorido
d

�I
Do romance: "A Bagaceira" de José dé Almeida, '

,

.. �. .,;,Jh,c�L,'1:"�'!:���""'_:lll"'�!l',�,!l��·��gj�rdL�:'U-I!.��4�,;0.::�·.:'í.,!!.�"'::.f'",�:L'-!lg�.:�:lIi,l!4"��y.�,,,1

REPRESENTANTE: IRMAOS W1SNIEVSKI LTDA.

Rua Paula Pereira, 1108

Fone 22-0560 CANO�NHAS - se

Com " M ,A N ,A H "

adubando dá,
Adubos «MANAH ».

Calcário' ITACOLOMB,O-

. Entregalimediata

JUíZO DE DIREITQ DA COMARCA DE
CANOINHAS - SANTA CATARINA

. \

Edi_tal de .rremstecêo
1

(Extrato art. 687 cec.i.
l.a PRAÇA: Dia 27 de Setembro de 1979, às 10,00 horas
2.a PRAÇA: Dia 09 de Outubro de 1979, às 10,00 horas

LOCAL.: Edifício do Forum Rubem Moritz da Costa, sita à
Rua VidaI Ramos s/n - Canoinhas-SC.

.

PROCESSO: Execução Fiscal n.° 12.991
, EXEQUENTE: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EXECUTADO:. JULIO SACHINSKI

BENS:- Um terreno urbano com a área de 600 metros qua-
drados, situado no lugar Alto das Palmeiras, desta

cidade, parte do' lote n.? 79, em comum com Miguel Protski, Julio
Protski, registrado sob n.? 33.573 fls. 44 livro 3-AH, em data de .

:l7/04/64, o qual avaliado em Cr$ 25.200,00 (vinte 'e cinco mil e du
zentos cruzeiros).

Canoinhas, 13 de agosto de 1979.

OR.LIDE .I.\TAíDE RODRIG1TES -- .Iuiz de Direito - 2.a V.ara

JU:íZO DE DIR.E.,ITO DI� corvV\.n{�AJ)}!':

CANOINHAS - SANTA CATARINA

Edital· de Arrematacão
,

(Extrato art. 687 CPC.)

i·

{
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25 de agosto de 1979

UNGE
INDÚSTRIA

& elA. LI •

COMÉRCIO· -
.

EXPORTAÇAO-

TELEF�NES: Escritório 23-1770 - Loja 23,-2014

Distribuidores Exclusi vos

.�� Completa·· dos Motores
da Linha'
«WEG»

Esquadrias
de

de ferro e uma variadlssirna .seccão
de profissionais cornpe-vidros, com

tentes'

.

equipe
para -sua colocação.

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

REPRESENTANTE ,EM CANOINHAS:

Waldernar Knlippel
r

Rua Major Vieira, ,360 - Fone (0477) 22-03\.36 - CANOINHAS - SantaCatarína

Rar.a pronta entreqa.
'

É só chegar no balcão e pedir.
Não há porca nem parafuso que a gente

não guarde em.estoque.
E. comprando no nosso departamento

,

de peças. você compra as 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 clero que a peç-a chega às suas
mãos em pl-e11e forma e. o que é melhor. de
f�tma gentil.' _.,,'

, .. _
" "

'

'. -:, O pessoa! a'qui da esse ésbe que tem
um bom produto nas mãos Cf trata você
r'pIdO·9 bem.,' , ' "

.
'

. ' 'rànto faz que vo'oê' compre porca ou

j)arafLl'SO."ferol:Ou farolete. coroa ou pinhão.',

,o:,seNlço é limpo: "
, " ," '::

'

"
'

"

•. É um serviço: que está todo montado
.'. �. I

r
.

. .... �,' 1
"

'I '. .' :

para atendervocê.,
.

E para atender o seu veiculo sem perda .

de tempo quando ele está nas nos�a.s oficinas.
E para atender todos .os frotistas que,

embora tenham seu próprio estoque de
,

peças. preferem recorrer reçularrnente a nos

para não imobilizar desnecessariamente o

'seu capital.' . . .

Nós temos todas as peças principais
de qualquer Mercedes-Benz. paradinhas,
esperando por voce. . .

Para que você não corra o riSCO da ficar
na estrada: ,

"

'. ', Para que você não pare mars que o

nsesssério. ..'
. .

d.'
-

Para que você esteja sempre ln o pra
onde a estrada levar.

. .

, S�rn exagero: nosso estoque de peças

g.�nuf�as,é do tamanho de um bonde.
,

. E a nossa vontade de atender bem e

.. AAristides allon
·temumcaminhão depeçasgenuínaspara

.

o seuMercedes-Benz.
tão grande flue aeaba fazef1doJcJ. vClf mais
um amigo.

Amigo, a essa é sua.

ConeessíondrioMereedes-Benz

í'
.r

(� .

J
.,,:�

(O.:. ..�

25' de agosto

H.omenagem
ao

Soldado
Lembrai- vos da Guerra

Imensa formação de' brancas cruzes,
Desfile mortuário de fantasmas,
Exótico mercado de miasmas,
Exposição de ossadas e de cruzes ...

Calado e mudo queda-se o canhão,
Apenas trevas cobrem o amplidão,
Que outrora foi um campo de batalha ...
Calada e muda queda-se a metralha ...

É morto na garganta a voz do 'obus,
O sabre traiçoeiro não reluz
O .lacerando, ensanguentando a terra ....
A paz voltou, é terminada a guerra.

I
i

I
�.
�I
:1'

Os heróis já tombaram das alturas,
I Covardes, bravos, jazem olvidados,

Seus feitos, tudo aos livros relegados;
Nada mais resta, apenas sepulturas.

,

E eu, quem sou? Perguntam eu quem sou

Pois bem, eu lhes direi: sou um soldado

Igual a qualquer outro que lutou, ,

Que avançou, combateu, foi derrubado.

Cruzes iguais... terrivelmente iguais ...
I Exército que cresce mais e mais
'No festim diabólico da morte.

Aqui jaz o covarde -- Ali o forte,
Aqui dorme um estranho. Ali estou eu

Mas ninguém, sabe como ele morreu .. �

Não se lembram do campo de batalha
Nunca ouviram o riso da metralha. : .

,

Não sentiram tremer o corpo inteiro
Ao rugido terrível de um morteiro ...
Não viram, de perto os olhos do inimigo,
Não sentiram o medo do perigo,
Que nos faz desejar a morte breve,
Nunca sonharam. Nunca, ne� de leve. '

Mas ...

Nem todos esqueceram do soldado
Que está longe, bem, longe sepultado ...
Mamãe, oh minha mãe se tu soubesses
Que tua imagem adornei com flores,

'

-. Que tuas flores foram as minhas preces,
Preces colhidas nos jardins das dores ...
'Minha mãe querida, se te contasse
O medo que senti sem teu carinho
Um medo horrível de morrer sozinho,
Medo mesmo que o medo me matasse.
Mas deixei meu abrigo e avancei

Julgando ver a morte a cada passo;
Ouvindo o sibilar de .um estilhaço,
Parei. .. Pensei em ti. .. Continuei ...

Minha quenida mãe, se te dissesse,
Que, quando ao derrubar-me uma granada,
Atirando-me à terra enlameada,
Foi por ti que chamei desesperado'.. ;

Por instantes deixei de ser soldado
E novamente fui uma criança,
Sentindo então, na morte a esperança
De ainda adormecer no teu regaço
Mamãe! Mamãe! Matou-me um estilhaço.

, Se novamente a pobre humanida�e
Mais uma vez, em busca' da verdade,
Rufar seus tambores sobre a terra
Anunciando o sangue de outra guerra.
Se mais um filho a Pátria. te exigir,
Sem lágrimas, mamãe, deixa-o tr ...
Embora te .destrua o coração, .'

Ainda que te alquebre a agonia,
Por favoi', mamãe, pede a esse 'ir1M.â�,
Que !êj a ele iam�m da Infantàrta .

,Capiílo AionS() Cláudio de :rtgu�ir&do
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AUTOMÓVEIS-WENDE-SE

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

,

VENDE OU TROCA POR TERRENO URBANO ,pela
fone 22-0936"

2 x

, Posto ATL4NTIC - Osmar B. SCboIZQ." I .

.

(Em frente ao Banco do Brasil) - Fones 22-0004 ou 22-01046' ,v E N D E - S E
,

1 X !li

, 111 " 11 " & 11111 ,

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

CHEVETE - SL .. '.. .. .. .. .. .. .. ..

BRASILIA .

RURAL - 4x4 .

MOTOCICLETA YAMAHA - 200C

1978

1976

1965

Basilio Humenhuk 'Comércio
, ,I

de Veículos Ltda.

'·1 Revendedor FORD .1
1948 31 ANOS 1979
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 Chevrolet Veraneio - luxo - vermelho
1 Chevette SL - bege .. .. .. .. . .

1 LTD - marron .

1 Opala coupê luxo - azul .. .. ., .. ..'

1976
1978
1977
1977

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

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

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

V E N D E-,S E
Um Jeep Willys, ano 1961,

e cilindros, capota nova de cour

vin, reformado, em perfeito es-

tado.
'

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

1 x

VENDE.SE
UM MOTOR MERCEDES

BENZ MODELO 1111, EM PER

FEITO ESTADO:

Ver e tratar na Rua Cae
tano Costa, 713 (Bar do Schroe
der) .

3x

Leia! Assine! Divulgue!
- Correio do Norte'

PREFEITURA MUNICIPAL,
LEI N.o- 511 DE 15 DE AGOSTO DE 1979

Autoriza o Poder Executivo firmar convênio para am

pliação do prédio, construção de quadra de esportes
e implantação de Escola Básica Bairro São Cristóvão,
a abrir crédito especial, e dá outras providências,

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de' Santa Catarina, no uso de suas atri
buições, faz' saber que a Câmara Municipal Decretou
e eu sanciono a seguinte:

L E I:
'Art. 1.0 - Fica o Chefe do 'Poder Executivo

Municipal autorizado a firmar com a Secretaria da
Educação do Estado de Santa Catarina CONVÊNIO,

para fins de ampliação do espaço físico, construção.
de quadra de esportes polivalente e implantação de

- Escola Básica junto ao Grupo Escolar Estadual "Frei
Menandro Kamps" no Bairro São Cristóvão.

Art. 2.° .- Fica autorizada também, a abertu
ra por Decreto do Executivo, de Crédito Especial pa
Ta cobertura das' despesas decorrentes do Art. 1.0.'
através de Anulações. parciais do Orçamento vigente;

�, ou por excesso de arrecadação do corrente' exercício.
.

Art. 3.° - Esta Lei entrará em! vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em .con
trário.

'

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 15
de agosto de 1979.

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

tamento Administrativo desta Prefeitura na data' su
pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".
PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administrati.vo

LEI N.o 512 DE 15 DE AGOSTO DE 1979

Homologa Decreto do Poder Executivo
.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina) no uso de suas atri
buições, faz saber que a Câmara Municipal Decretou
e eu sanciono a seguinte: '

_ ,
,

L E I:
. Art. 1.0 - Fica homologado o Decreto' n.? 480

'

de 09 de junho -de 1979 do Poder Executivo referen
te a ;\�ulação e Supl�mentação de DotaçÕes Orça
mentárías no valor de Cr$ 18.672,00 (dezoito mil, seis
centos e setenta e dois cruzeiros), dentro da Unida
de Orçamentária: 00.00 - CÂMARA DE VEHEA
DORES.

Art. 2.° � Esta Lei entrará em vigor na data
, de sua publicação, revogadas as disposições em con-

,

trário.
-

.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se)" 15
de ,agosto de 1979. '

.

Registrada no CRECI sob n,? 204

A SICÓL CORRETORA DE IMóVEIS TEM Pl\.RA VENDA
À PREÇO DE OCASIAO:

- Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivável com
máquina, em Caíta, perto de' São Mateus do Sul.

.

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

'

- 01 Terreno urbano cl área de 1600 m2 com casa mista. e um de
pósito 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-
calizado 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 Xarqueada - Bairro São
Cristóvão - Três Barras.

.

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

.

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

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

Executa ainda o
_ serviço e venda de -loteamentos.

Procure a SICóL à rua Getúlio Vargas, 857, - Telefone 22-0039

,

25 de agosto de IM'

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

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".
.PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administrativo

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

Dra. ZOé\ Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -

- CIC 005589159jDEP -
Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

.

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

DE

LEI. N.o 513 DE 15 DE AGOSTO DE 197�'

Autoriza firmar "Contrato de Comodato" com a Re
de Ferroviária Federal SIA.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de' Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri

buições, faz saber que a Câmara Municipal Decretou
e eu sanciono a seguinte:

L E I :

Art. 1.° _. Fica o
-

Chefe do Poder Executivo
autorizado a firmar "Contrato Comodato", por prazo
Inrleterminado ou segundo normas próprias, COm a

Rede Ferroviária Federal SIA .

.
'

§ Único: O "Comodato" constante do Art. 1.°,
refere-se ao uso das áreas alodiais à estrada de ferro)
em nosso município, para construção de jardins, pas

.' seios, praça de esportes, áreas de recreação, estacio-
, ./

namentos, etc.
Art. 2.° ,- Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con

trárío ..
I

Prefeitura 'Municipal de Três Barras (SC), 15
de agosto de 1979.

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

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra. e será publicada no Jornal "Correio do Norte".

PAULO AnÃO FRANK - Diretor Administrativo

, LEI N.o 514 DE 15 DE AGOSTO DE 1979

Anula e Suplementá Dotações Orçamentárias, e dá
outras providências.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

'Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri-
'

buições, faz saber que a Câmara Municipal Decretou
.

e eu sanciono a seguinte:
.

L E I :

Art. 1.0 - Fica anulada na importância de Cr$
700.000,00 (setecentos mil cruzeiros), a seguinte Do

tação Orçamentária:
,,\NULAÇAO ,

Unidade Orçamentária: 08.00 -- Dept, Muníc, de Estr.
Rodagem,

'

Projeto/Atividade: 03080330032 -" Dívida Interna.

Elemento da Despesa: 4.311. 00 � Amortização <da
Dívida Pública.

BARRAS-
Total da Unidade Orçamentária. .. Cr$ 700.000,00
Total da Anulação .. .. .. ..... .. ,Cr$ 700.000,00

Art. 2.° - Fica suplementada na importância
de Cr$ 700.000,00 (setecentos mdl cruzeiros), a seguín-

.

te Dotação Orçamentária: ;

SUPLEMENTAÇAO
Unidade Orçamentária: 08.00 - Dept, Munic. de Est.

Rodagem
Projeto/Atividade: 16885310.035 - Rodovias
Elemento da Despesa: 4.130.00 - Equípamentos 'e

Instalações.
Total da Unidade Orçamentária ...
':fotal- da Suplementação .. .. .. ..

Cr$ 700.00,0,00
Cr$ 700.000,00 .

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dísposições em con ..

trário.
.

,,'
-

'

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 15
de agosto de 197'9.'

'

ODILON PAZDA _. Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".
PAULO ADAO FRANK -' Diretor Administrativo

LEI N.o 515 DE 15 DE AGOSTO DE 1979

, Autoriza permuta de materiais
�

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina no uso de suas atri-

. ,."
, ,

buíções, faz saber que a Câmara Municipal Decretou'
e eu sanciono _a seguinte:

L E'I ':

Art. 1.° -, Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizado a permutar com a P�efeitura
Municipal de �anoin,has, na proporção de um por
um met�o cubíco, ate 150,00 (cento e cinquenta) me
tros cubícos de areia por pedra britada.

§ Único: O transporte do material referente a

perml,l}a correrá por conta da Prefeitura Municipal
de Tres Barras; para compensação da diferença de
preço dos materiais. "

'

.

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de, -s.ua ,publicação, revogadas as disposições em con-'
trano.

_. Prefeitura Municipal dê Três .Barras (SC), 15
de agosto de 1979. _'

ODILON PAZP,A -- Prefeito Municipal
Esta L:i .foi r:gistrada, e publicada' no Depar

tamento Admínístratívo desta Prefeitura na data su
pra e será publicada no Jornal "Corr-eio do Norte".
PA\TLO ADAO FRANK --'.- Diretor Adraínístratlve
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ESMER�LDINO MAIA DE ALMEIDA

CEVAL AGRO INDUSTRIAL SIA.

Notícia alvissareira para Papanduva é a vinda
da frrma Ceval Agro Industrial SIA da cidade de
Gasp�r; A Prefeitura Ml.!nic�pal doará, uma área pa
ra a unplant�çao que sera reíta nos proximos 90 dias.
Será constrUIdo um armazém pata secagem de soja.

.A firma pretende receber a próxima safra já em Pa
panduva� sendo que a área industrial será edificada

. entre a BR-116 e RFFSA, no bairro de Queimados.
Estão 'pois de parabéns os agricultores de Papanduva,
.ÚlClu;slVe dos munícípíos vizinhos que desejarem co

locar ,a9ui.� seus produtos..

(J.()()PERNORTE EM .PAPANDUVA'
.Dia lO do corrente .foi firmado acordo entre a

Prefeitura e a Cooperativa Regional Agrícola Norte
Catarinense Ltda. e também, dos associados sindica
Iízados de nosso município, para a construção de um

armazem onde funcionará o 'setor comercial e indus
trial da COOPERNORTE. Os municípios da região
que já estão sendo beneficiados com a mesma enti
dade, estão em franco desenvolvimento recebendo
os benefícios que proporciona a COÓPERNORTE
não só a cl�sse, :r:nas também, a comunidade toda. d
Iocal escolhido fica em frente do Posto de Saúde.
oentralízado dentro do perímetro urbano.

.

NOVA FÓRMULA DE REAJUSTE SALARIAL

Todos os assalariados brasileiros que ganham
até 30 salários mínimos regionais terão seus salários
reajustados semestralmente, com base no índice do
custo de vida, informou, ontem, o Ministro do Tra
balho, Murilo Macedo, por meio de sua Coordenado
fia de Comunicação Social. O anteprojeto

.

de lei
propondo essa fórmula deverá ser encaminhado ho
je ao presidente João Figueiredo, pelos ministros
MurUo Macedo, Mário Henrique Simonsen e Karlos
·Rischbieter. Na próxima semana provàvelmente o
presidente da República encamin'hará o projeto' de
lei dos reajustes semestrais ao Congresso Nacional
em regime de urgência. Assim, os reajustes Semes�
trais poderão entrar em vigor em setembro ou. ou
Jubro .. (G,P.)

BANOO DO BRASIL:! NOTICIA

A
.

vinda para nossa cidade do Posto Avançado
de Serviço .do .Banco do Brasil é fato consumado.
Informações recebidas pelo sr. preteíto municipal do
orgao competente informam que no próximo mês de
outubro poderá' ser instalado em nossa. cidade um
Posto Avançado do Banco' do Brasil.

.

Sem dúvida,
uma. boa nova paIa os agricultores, lavradores. e pe-

.. .. cuarístas que serao beneficiados com a vinda do es

t�belecimento de crédito. do Governo Federal. Rei
víndícação essa feita há tempos e agora concretizada.

,
'

DR.' DÀNIL()' VILLA SANCHES'
,�' 'I ::-:

�. :' '., Outra lacuna que vem de ser' preenchida em
boa ora, é a vinda, para se estabelecer. em nossa ci
d�de com escritório, de Advocacia, do Dr. Danilo
VI�l� Sanches, procedente do Rio Grande do Sul.
AqUI está com seu, escritório a rua Dr. Nereu Ramos

.

n.? �. 00'7 a disposição dos interessados para todos os

serviços correlatos a sua função. O novo cidadão pa
panduvense é concunhado do Dr. José Alfredo Fon
seca, MD. Chefe da- ACARE!SC local.

AJUSTE DE NÚPCIAS

'Passaram a usar aliança na mão direita desde
dia 12-08-79, os jovens Alceu Valério e Enari do Ro
cio. Ele filho do casal Carlos (Ana) .Valerio residen
tes na cidade de Mafra.

-

Ela filha do casai, Waldir
(Rosa) Francisco Senna, ele MD. Professor Estadual.
A coluna felicita o simpático parzinho.

.

•

CONTINUAM CARROS
A.CIMA DE 10 ANOS-

Antes de seguir pará Ouro Preto, onde. eneer
rou o IX Seminário Brasileiro de Mineração,· descar
tou a possibilidade de restrição ao emplacamento
dos carros com mais -de 10 anos .de uso, e garan
tiu que isso não passou dé uma proposta que, inclu
sive, contraria a política do governo do Presidente
Figueiredo, de maior atenção as classes menos favo-·
recidas. "As restrições atingiram diretamente a clas
se média e não é interesse do governo prejudicá-la".
Foram as palavras do Ministro das Minas e. Energia,
Cesar Cals. (G.P.)

PASSARELA DA SOCmDADE

Dia 26 niver da simpática srta. DIRCE, filha
do casal Aristidio (Leonor) Gruber, ele nosso preza
do assinante. Cumprimentos e felicitações circulan
do em alto estilo.

<,

Dia 29 do fluente colhendo mais uma flor no

alegre jardim da vida a srta. REGINA, filha do ca

sal sr. João (Edith) Schadeck, ele Diretor da firma
que lhe empresta o nome; Seleto grupo de jovens
promoverão a alegria festiva. .

Dia 1.0, níver da garota ROSANI, filha do ca

sal Sr. Sezinando (Verônica) J, 'Goncalves. ele Ve
reador e líder da bancada da Arena.

�

Festinha com

comes e bebes na pauta do dia pontificarido a alegria.

Dia 02 registramos a passagem de níver do jo
vem estudante, residente em Curitiba, ELCIO, filho
do sr. Emílio C. Matoso, nosso prezado assinante.
Ao Eleio, os votos sinceros do seu padrinho e abra
ços .

no compadre, almejando felicidade mil.

Na mesma data niver do sr. OLTMPIO CAR
DOSO, alto funcionário da '�BRASFER", Constru
cões Metálicas-Curitiba. Felícítacões na pauta do
dia em alta rotação para o aniversariante.

UM POR SEMANA
,

(Da atriz Marilyn Monroe, um dos mitos do ci- .

nema): "A beleza dos homens que vá para o diabo.
Estou me 'lixando para ela. Quero homens corajosos,
honestos, talentosos, que usem óculos e tenham den
tes tortos, se for o caso ... "

! U" !lI.liUU" e",' ,.UU'"",,· ii' Ui!'" I�P ,I,.!!,,,, II 1lI,!!.Y a!!ll I' I" fi" �!..!'.Mr

Volkswagen. Passat
,

.

- O PASSAT oferece muito mais que um simples carro

.pode oferecer I

- A tranqüilidade mecânica
,

avançado. Revolucionário I

Passatl ele ..

f0 ..

do PASSAT, com seu motor

seu por direito

MALLON
- .

& CIA�
Revendedor

, " ,·'·A:ut.o:dzado, r
,; "

CANOINHAS Senta Cafarlna

"�II)""i", j "Tmi "'II .....h.n .... iiUd •• llh••• inhilimíh.in''h ... flhiil ..hirirn
....�... ,

... .•....... ,.

PrefeituraMunicipal deMajor Vieira

Aviso de Licitecêo
.

'.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA,

leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a CON
CORRÊNCIA PÚBLICA -. EDITAL N.? Oi/79, para "AQUISI ..

ÇAO DE UM TRATOR RETRO-ESCAVADEIRA CIPA CARRE

GADEIRA, - CHASSIS MONOBLOCO (Linha Industrial)"..
Prazo de entrega' das Propostas até as 15 :00 -horas do

•

dia 12 de setembro do corrente ano (12/091/79), na Secretaria da
Prefeitura Municipal.

_

Cópia do Edital e melhores informações, poderão ser ob ..

tidas junto à Prefeitura.

Major Vieira, 10 de agosto de 1979.

JOAO BATISTA RUTHES Prefeito Municipal Em Exercício
2x

,

F O T O 'e O P I l\ S .�

,

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins-
talado p.o.Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada FOTOCOPIADORÀ em operação no Brasil, a SECREoi
TARY1I.

.

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

ço em Canoínhas, a confecção de circulares para empresas

.F I O 5 - R E N O A S

Armarinhos
/

em

,

I
geral

.\

CASA ERLITA

.
• •• ,e

e e ."

:.:�:.:'.... ..
. ...

•

•
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:':9:':
�

.... ..
. '"

•

-:- EXPEDIENTE -:

Proprietário: AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO
Diretor (de 13-10-62 a 07-09-78): RUBENS R. DA SILVA

.

Diretor atual: GLAUCO J. BUENO
Redator: LUCIO COLOMBO I

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

-

Caixa Postal, 242
.

COMPOSIÇÃO e IlI[PRESSÃO:

Impressora Ouro Verde Ltda.
Rua Paula Pereira, 765 - Fone (0477) 22-0379

Caixa Postal, 2-D
.COLABORADORES:

PAPANDUVA: Esmeraldino Maia de Almeida
TRÊS BARRAS: Paulo A. Frank
MAJOR VIEIHA: Francisco Krisan

CANOINHAS: Joalberto Kalempa, Ivaníta Schivínski e Êer-
nando Luiz Tokarskí.

"

$A 'Ui sm !IR

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Ano XXXIII

N.o 1535
25-08-79

NOTAS' 'ESPARSAS
o Secretário Nereu Guidi,

informou que a implantação
do sistema de abastecimento
d'água no Distrito de São Cris
tóvão; no município de' Três
Barras, está incluída no proj eto
de ampliação do sistema que
serv� Canoinhas. As obras es

tão previstas para o próximo
.ano, com investimento na oro.

dem de Cr$' 2,350 milhões. As
obras de implantação do siste
ma d'água de Três Barras pro·..

,-gramadas para 1981, têem pos
sibilidades de antecipação já em

198Q.
xxx

o Departamento Autônomo
de Saúde Pública, está infor
mando que na segunda e terça
feira, procederá vacinações em

geral nos seguintes locais: Se
gunda-Ieíra pela manhã, 8 :30
horas, no Bairro São Cristóvão
no Posto da FUCABEN. À tar

de, 13:30 'horas, no Campo
. D'Agua Verde, no Pavilhão São
Francisco e na Agua Verde, na

Escola da Residência de José
Perciak. Terça-feira, 8:30 horas,
em Marcílio Dias, no Posto de
Saúde e no .1ardim Esperança,
no Grupo Escolar. À tarde,
13:30 horas, no Bairro Piedade,
na Escola e no Bairro Industrial
TI.o 1, na Firma Zugmann.

x x x

Viajaram ontem para a ci
dade de Esteio no Rio Grande

1.° [oqo .: Joaçaba 5,xO Porto União
No "Aviso de Licitação --' )2.° [oqo - Can.oinhas Ox l Campos Novos

Tomada de Preços n.? 05/79", . Clcssificoçôo
da Prefeitura Municipal de Três 1.° lugar: campeão Campos Novos - Classificado
Barras, publicado na 4.a página 2.° lug'ar: Vice campeão Can.oinhas - Classificado'
creste semanário, por um lapso 3.° lugar: Joaçaba - Classificado
da revisão, consta 900 kg. de ·4.° lugar: Porto União
ferro de 1/8", quando o correto
é 900 kg. de ferro de 3/8".

do Sul os srs, Pedro Tyska, 08-,
.

ui Kraus, Santo Pontarolo, Joa-
quim Pereira e Luiz Freitas,
com a finalidade de assistirem
:J 42.a Exposição de Gado, que.
se estenderá até o dia 2 de se

tembro. Estarão expostos, 3.260
animais de raça para reprodu
ção e gado leiteiro.

x x x

Já em fase de conclusão, as

instalações do Consultório do

jovem Cirurgião Dentista, Dr.

Sérgio Thomaz Langer, locali
zado à Rua Paula Pereira, 799:
nesta cidade.

x x' x

A Equipe do Parado F. C.

sagrou-se campeã do 1.0 Turno
do Campeonato do Interior, em

partida bastante disputada no

último domingo contra o· Mi
rassol. O jogo no tempo regula
mentar terminou empatado em

Ix1, e foi decidido por penali
dades máximas, sendo que o

Parado venceu por 5x4.

NOTA DA REDAÇÃO,

ERRATA

AG:RADEClME!VI0

1-·-;-,......"..As-so-c-ia�_,'ã-o-P-ro-fis-si-o-n-al-'
...._--==

dos Cóntabilistas d'e Conoinbas
Ed ital de Con vocação

Ficam convidados todos os Contabilistas de Canoi
nhas, Três Barras e Major Vieira para se reunirem em AS
SEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA, 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:

1.°) - Reunificação da classe;
2.°) Estudos da viabilidade em transformar a Associação

dos Contabilistas de Canoinhas em Sindicato de Con- .

tabilistas;
J.O) - Outros assuntos de interesse da classe;

Canoinhas, 01 de agosto de 1979.
CARLOS NUNES PIRES

Presidente da Associação dos Contabilistas de Canoinhas '

A Diretoria e Crianças do
"Lar de Jesus", vem de público
externar Os mais comovidos
agradecimentos a todos, indis
trntamente, que solidarizaram
se no atendimento ao querido r::;

saudoso menor LEONIAR DE
LIMA.

Muito especialmente agra
dece à Diretoria e Administra
ção do Hospital Santa Cruz, ao

Dr. Vasco Magalhães Telles, ao

..........

Dr. Lincoln Simas, aos demais'
componentes, do Corpo Clínico,_
aos enfermeiros, à Diretoria do
'Hospital Evangélico de Curiti
ba, particularmente à equipe da
Cardiologia e. Pediatria, '. ao Dr.
Clércio Treml, ao Sr. Prefeito
Municipal,' Benedito Th. de Car-

=

valho Netto.

Deus lhes pague!
Canoinhas, 23 de agosto de 1979

--------__�:�� �-m-=---------=------------ � D

I

' ...
"

'IV
.

. .

Centro -OesteJogos Regionais
'Retrospectiva dos resultados de nossas equipes .

.....

DIA 16

FUTEBOL DE 'SALÃO - Conoinhos 5xO Fraiburgo
VOLEIBOL FEMININO - Canoinhas Ox2 Porto União

HANDEBOL MASCULINO -_ Canoinhas 41 x9 Matos
Costa

TÊNIS DE MESA MASC. - Canoinhas 3x5 Caçador
BOCHi\ - Canoinhas foi derrotado na Dupla por Tan-

gará 'por, 15x 12. Na simples, outra. vitória de
Tangará por 15x5. No Trio, Canoinhas conseguiu vitó
ria de 15x 1 O sobre Tangará, sendo que esta cidode
venceu na contagem geral dos pontos.

mais equilibrados, mas venceu pela cont-agem de 1 xO,
diante do Joaçaba.
VOLEY FEMININO - Canoinhas 2xO Campos Novos

HANDEBOL MASCULINO - Canoinhos 15x16 Videira
IÊNIS DE MESA MASCULINO '- Canoinhas 5x3 cám-

pos Novos

BOCHA - Ccnoinhos 1 x2 Videira

DIA 17

Nosso futebol de salão enfrentou adversário dos

DIA 18

,FUTEBQL DE SALÃO - Canoinhas 2x2 Capinzal
HANDEBOL MASCULINO - Canoinhas llx 14 Caçador
}VOLEY FEMININO - Canoinhas 2xl Capinzal
iBOCHA - Canoinhas 1 x2 Porto União - desclassificado
TÊNIS DE MESA - Desclassificado

Resultado final d9S Jogos Regionais Centro-Oeste
B,ASQUETEBOl MASCULINO

. 1.° '1)lJgor: Caçador (Campeão) Classificado para os

Jogos Abertos em Blumenau
2.° Ijugar: Porto União (Vice-Campeão) - Closslficodo
3.° lugar: Matos Costa 3.° colocado - classificado

VOlEY FEMININO

LOCAL - Ginásio Araucária
1.° jogo: Capinzal Ox2 Porto Unlôo
2.° [oqo. Canoinhas 2«1 Caçador

Classificação
lugar: Campeão Ccnolnhos - Clcssificcdo
lugar: Vice Campeão Caçador - Closslficcdo

�ugar:Porto União - Classificado
lugar: Coplnzcl

HANDEBOL FEMININO

luga'r:
lugar:
lugar:
lugar:

Caçador Campeão - Classificado
Joaçaba Vice - Classificado
Videira 3.° colocado - Classificado
Capinzal 4.Q lugar

"

FUTEBOL DE SALÃO - FINAL
.

BOCHA

LOCAL: Clube 7 de-Setembro
Caçador 5x3 Capinzol
Tangará 3x5 Porto União

CLASSIFICAÇÃO GERAl' DO TENIS MASCl.)lINO.
,

.1,o_Jugar:
2.° lugar:
3.° lugar:
4.° lugar:

Porto União - Closslflccdo
Campos Novos - Classificado
Capinzal - 'Classificado

CcçcdorHANOEBOL MASCULINO

1. ° iogo: Canoinhas 1 Ox 16 Joaçaba
2 .

.0 iogo': Caçador 9x12 Videira

Classificação
�.o lugar: Videjro - Classificado
2.° lugar: Caçador - Classificado
3.° lugar: Jooçobo - Classificado
4.° lugar: Canoinhas

CLASSifiCAÇÃO DO TENIS ''OE MESA
FEMINJNO

1.'° lugar: Porto União -- Closslfíccdo
, 2.° lugar: Caçador - Classificado

3.° lugo:-: Capinzal - Classificado
4.° lugar: Campos Novos

I I I •

I eira romove o e e aman a
I

.

ln oo
VIDEIRA (SeS-SI) _:_- ..Um

grande festival de bandas, elei
ção de rainha e um show espe
cial do cantor italiano' Michele

Gravina, são algumas das mui
tas atrações deste ano do IV
Festival Estadual do Vinho, que
será realizado em Videira hoje
e amanhã.

Salão de Convenções do Parque
da Uva, local onde, além da elei

ção da rainha, haverá um show
c'o cantor Michele Gravina, um'
assíduo participante do Festival
ce San Remo, que se realiza
anualmente na Itália e um dos
mais importantes do mundo A

- animação do baile 'será do Band
Shaw da Polícia Militar, de Flo
rianópolis .

a maioria típica e provenientes
de Blumenau.

Está marcado para às 14
horas desse dia o desfile da rai
nha e respectivas princesas, com
,um grande show antístico que
inclui, além do Band Show e

bandas típicas, o cantor Míche
le Gravina e uma apresentação
de harpa paraguaia, com o solís
ta Alberto Gimenez. As 16 ho
ras inicia a tarde dançante. Du
rante todo o dia haverá vinho e

suco à vontade em toda a exten
são do Parque Municipal da
Festa da Uva.

A abertura oficial do festi-'
val será hoje, àS.9 horas, com a

inauguração paralela de uma

exposição de vinho, ambas no

Parque da Uva. 'A outra atra
ção do sábado, além da venda

2�s vinho, é o Baile do Vinho, no

Amanhã último dia de fes ..

Uval, haverá urna missa campal
sertanej a ao som de harpa e vío
Iões, às 10h30m. Uma hora de-.!pois inicia o Festival de Bandas) I
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ALTA aUAI.:JOADE seguros contra quebras até um ano, I�''.
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