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CANOINHAS (SC), 01 DE SETEMBRO DE 1979

'Bornhausen inaugura
8 concede /audiências

DONO· R' Tm 'IV Festival Estadual do
I'

"

',' Jj
Vinho obteve sucesso

em Mafra em Videira
, CANOINHAS (AN/CN) -.

o Governador Jorge Konder
Bornhausen instalou seu Gover
no por algumas horas na Cida
de de Mafra no dia 24, para
onde foi acompanhado de al

guns Secretários de Estado.
.

O

primeiro ato. do Chefe do Ex;e.,
cutívo Catarinense, naquele día,

..

foi inaugurar as instalações da
.

Fundação Educacional do' Nor
te - FUNORTE, ocasião em

que foi recepcionado por cente
nas de pessoas, entre políticos,
empresáríos, professores, estu
dantes e populares - obra que
exigiu investimentos da ordem

.

de Cr$ 5.750.000,00 e iniciada
'ria Administração do ex-Gover
nador Antonio Carlos Konder
Reis;.

HOMENAGENS

O Prefeito de .Mafra, Pláci
do Gaissler, ao saudar o Gover
nador, disse que a 'inauguração
das dependências da FUNOR,·
TE, se constituía em um fato
hístóríco de grande significado
"e que ficará registrado nos

.
,

zmaís de nossa vida, pública, resultados. positivos para que o
.

Com muita honra, abrimos as Estado não sofra soluções, de
.

portas desta terra para o início continuidade em seu desenvol
de uma época promissora, ao vimento neste período de tran
constatarmos .que o Governador síção que o País atravessa, por
de Santa Catarina está presente que o nosso trabalho é o título
em todos os recantos do Estado, da capacidade e inteligência do
indo ao. encontro do povo em povo catarínense".
busca de, soluções para o

' bem; No primeiro. ato, Ó Presi-
,.estar de todos". Depois, foi a dente da FUNORTE, Edmar Re
vez do Vice-Presidente da, FU- Dê Evers, recebeu do Governa
NORTE, Carlos Von Linzinger dor um cheque no valor de Cr$
Júníor, saudar Jorge Bornhau- 350.000,00,· importância a ser
sen. .r-mpregada na própria institui-

Ao agradecer a homenagem çào ,

que lhe foi prestada, o Governa- EÍn seguida,. o Governadordor disse que Santa Catarina','
.

e o Prefeito Plácido Gaisslerencontrou no regime funcional
(referindo-se às Fundações Edu- cortararm a fita simbólica dando

. por inaugurada oficialmente ascacionaísra possibilidade de in-
dependências da FUNORTE.teríorizar a educação: "Estamos

hoje em Mafra para
.

dar se- os· PEDIDOS DE
qüêncía ao nosso trabalho, por- CANOINHAS
(me desej amos fazer de Santa
Catarina um Estado grande e

Entre as reivindicações pa-
e eít d exizind o econhe ra Canoinhas, o Prefeito 'I'heré-
r sp 1 a o, 1",,1 o . r -

cimento pelo que fazemos e pro-
zio de Carvalho pediu .

ao Go-

duzímos. Não a b d i c a remos vernador a· criação de. uma

aquilo que nos é devido e esta guarnição do Corpo de Bombéi-

'mos preparados para chegar a 1"OS. (ÚLTIMA PAGINA)

VIDEIRA (Enviado Espe- (

cíal) - Numa �promoção da
Prefeitura Municipal de Vídei
Ta, Lions Clube, Síndíéato da
Indústria do Vinho e outras. en
tidades beneficentes, realizou
se .nos dias 25 e 26 de agosto 0-

IV FESTIVAL ESTADUAL ,DO
VINHO.

Constituiu-se num verda
deiro sucesso esta festividade.
com afluência de turistas: de to-
'cio o Estado, além de apreciado
res do vinho e empresários in
teressados na comercialização
do produto de vários pontos do

país.
O Município de Videira é Estiveram presentes no

o maior produtor de uva da re- Baile do Vinho, o. Secretário
gião, colhendo 16 milhões de dos Transportes, Esperídíão
quilos por ano, em . uma área Amim Helou Filho; Secretário
pJantada de 1. 650 hectares e en-

.

da Fazenda, Oreste Ivan Bona
.(.)oba os municípios de Caçador, to' Tadeu José Comerlatto, Pre
Rio das Antas, Fraíburgo, Pi- feito· de Vídeíra: Solange Scor
nheíro Preto, Tangará, Arroio tegna, Míss Santa Catarína.
Trinta e Salto Veloso - sendo

.
Ironí Soares, Presidente do

Que toda região produz 30 mi... Lions Clube de Videira; Saul
·lhõec:; de kg de uva, fabricando, Brandalíse Junior, Diretor' do
15.584.494' litros de vinho tínto.. Grupo Perdízâo, Luiz Fellne de
Para a região, estes números l Oliveira, Relacões Públicas do
representam, em termos econô- Grupo Perdigão; Saul Branda
micos, . uma de suas· principais Iise, Presidente da Perdizão;
fontes de renda, ao ·lado do mí- Valmir Leoni. Produtor de· 'Vi
lho e da suinocultura. Ilho: Çarlos Müller,' jornalista

,Este ano, para o IV Festi- . de Blumenau: Alvaro. Silva. pi
val do Vinho. as cantinas da re- reter da Cítur e Wilson Kleínu

, gião doaram 59 barris de 100 li- bínz. Diretor de Oneracões da
,

� r

tros cada,
'

aue foi arrecadado CELESC, além de muitas outras
para distribuir durante todo o personalidades e s p e cíalmente
dia 26, data do encerrámento . convidadas.
�,16m disso, 5.630 garrafas de
vinho das mais variadas mar

cas, foram distribuídas nas me

sas do baile realizado. sábado.
1'fO Salão de Convenções do Par-
que da Uva.

' .

Diretor do O N E R revela prioridade da
B,R-280 entre Canolnhas-Porto União

FLORIANÓPOLIS - Além
da 282, o Governo Federal con
sídera a BR-280, principalmen
te no . trecho Canoínhas-Porto
União, numa distância de 7u
quilômetros cuja execução está
a cargo do DNER, como a rodo
via de· maior prioridade em

Santa Catarina, porque irá des-.
congestionar o porto de Pararia
guâ e transformar' o de São
F'rancisco do Sul no terminal de
maior movimentação e impor"
tâncía 'em. toda a região Sul 'd�
País, dando condições totais pJ-

.

ta que o,Nordeste'do Rio G ran
de do Sul e Norte . do Paraná,
Possam escoar sua produção por
�,� � M1-_�_U_I.._·�_�·�-· = -� _

Santa Catarina. A constatação sasse futuramente em implan ..

foi feita terça-feira em entre- tar uma ferrovia, Iigando este
vista a :imprensa, 'pelo Diretor país ao Porto de. São Francisco
Geral. do Departamento Nacio- 6.0 Sul; poderia utilizar a pró
nal de Estradas de Rodagem, pria BR-280, no trecho catari-
'David Elldn Schwartz, acres- nense para escoar sua produção
centando que a BR-280, que in-' via marítima. Outra informa
clui também o trecho C(il.noi-·, ção dada no dia 28 último pelo
nhas-Mafra, em execução'- pelo Diretor Geral do DNER é a iro
DER é muito mais importante plantação, a curto prazo, .de
estrategicamerite para Santa Florianópolis, que atuaria' como/
Catarina, do que a rodovia 475, orgão' informativo' aos camí

que liga Lages a Tubarão e a nhoneiros sobre a existência de
própria duplicação da ER-IOl.

cargas nas cidades de Curitiba
€: Porto Alegre e nos centros in-.

dustriais de Santa Catarina co

mo Joinvílle e Blumenau.

Para o Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem,
o Paraguai, caso se desinteres-

C. M. C. ·divulga programa
ao 68.0 ani versario de

Dia 9 de Setembro
/

Exposição de aquarelas so
bre "CANOINHAS" 'de auto�

'. ,

l:a do artista canoinhense, J0-
n� Ganem Filho com abertura, . ,

es 10h30 no Salão de Conven
<:;ões do Planalto Hotel.
..

, Dia 11./9

.' Apl'€sentação de uma peçateatral lnfantil H,O· MENINO E
,O.,PALHAÇb", com o GrupoVll�a ..Laià. dô Teatrõ Cárlos Gb
�}êS' de Bhi':m�liàij. Hâverá

"

Dia 13/9

Apresentàçao
f

de

,
'

,

comemorativo
Canoinhas

PROGRAMAÇAO
o orozrama do IV Festival

E':::t::Jdual do,Vinho, constituiu
:�e das sezuíntes atracões: :no·

dia 25 ..._ sábado, às .9h. abertu
rn da Exnos'icâo e venda de ·vi
»ho no Paroue da Uva. A� 22h,'
a realizacâo do Baile 'do Vinhr
e a eleicâo da Rainha e O' show
Esnecíal com o cantor italiano
]\;néhele ,Gravin::l nos Salõe� de
Convencões do Paraue da Uva,
[mimado pela Band Show·. da

PM de Florianópolís. ,

.

No dia _26 - domingo, :às
10h houve a Missa Campal Ser
taneja ao som de harpa e vio..

Iões, seguida .

de apresentação,
de Bandas e almoço com músicJ.
ao vivo. As 14h, aconteceu ·0

Desfile da Rainha e respectivas
Princesas com grande Show Ar..
tístícc apresentado pela Band
Show de Florianópolis, Festival
de Batidas de Blumenau, Can
tor Michele Gravina, show de
P. arpa Paraguaya com o solista
Alberto Gimenez.

.

PRESENÇAS

ELEIÇAO DA R1\INHA
Jussara Agostíní de. "Tan..

gará, foi a jovem eleita Rainha
do Festival, representando.' as
Granjas Monte Carvalho e Ade- .

gas Casa Grande; -no Concurso
erganízado pelo Lions Clube de
Videira e. o Jornalista. Carlos
lv't:Üner -;-:' que apresentou" as

candidatas. Ela foi coroada pe
la Rainha do Festival anterior,

.

Janete Biella. Foram eleitas La ..
e 2.a Princesas, as jovens Dení
Se Bianchíni e Neiva Peliciollf
respectivamente. A primeira,
de Videira, representando os

'linhos Leoni, e a segunda:. de
Pinheiro Preto, representando
ts cantinas locais.

Folclore Português· de Curitiba· dia . 7 de
outubro

.

DO BiDás,io de Esportes
"

CANOINHAS (CN) ,- A
Pia União 'de Santo Antonio
promove para o dia 7 de outu·
bro vindouro, um show no Gi
násio de Esportes do Colégio
Estadual Santa Cruz, com o

Grupo Folclórico Português da
cidade de Curitiba-PR.

lolclóricas pelas escolas que
participaram do Concurso de
Folclore às 19h30 no Ginásio de
Esportes.

CANOLNHAS (CN) O três sessões: às 10h30, 15h e

Conselho Municipal de Cultura 20h30 no Ginásio de, Esportes.
de Ça.rióipha�; :,'dü�tdbüi:u' nót.a:,A', 'i' ""D��· '; ·2'·',.9 -"'\�,.'.:. <.

.,t"

lmp
,

"'iri··f
, .. ',

'd ", ",
'

. la,.,. ,.:' ."".' .. ', ,,':r�n,sa;':�' ,úrrnan o ' a': ,pro-: '), ." . ,'::'
'.

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

' .

gra�,§l:Sª0"�.9:ficiar,d�s '. C�rilem"o�: ,.' D,esfI]� �,�e�����,�',)..d� .l�SCO-
rações dos'··68"aiiás�"'de' "errúlIic:r�·- --:lar�s 'as-'9h' n� Rua Vlda� __

,,,Ra-
pação' desta cidade. mos.

Dias 12, 13,,14 e 15

Retretas - pela "Banda

Wiegando Olsen", todos estes

dias às 19h30 na Praça Lauro

Müller.

Dia 12/9
Apres�ntação' das Pianis

taf:i': Helmy Wendt Mayçr, Car�

mem.. Luiza Scheide Garzo e

Dór.is Cecília Raquel Bartnik
de Carvàlbo; as 21h n.o

.

Clube

CanQinhense.

Dia 14/9

Apresentação do "CORO
DA COMUNIDADE' EVANGÉ
LICA LUTHERANA DE CA
NOINHAS" regido, pelo Maes
tro, Aloysio Soares de Carvalho
US 2lh no Clube Canoinhense.

..

Amanhã ém· MareUto Dias.
São Bernardo X· Três Barras

iOIBtMA ,P;ttUNA)

.

Dia 15./9

Baile p r o m o v i d o. 'pelo
"'Lions Clube de Cf;lnoinhas';,
com .leição da "Rainha da Ci
dade", . animado pelo

'

conj®t1o
"Os -incandescentes" às 23h na
'Sociedade Bene#eente Ope.râ-,
tia·� SBO.

A informação é da sra. Ne·
rf.ida Cherem Côrte, Presidente
do Asilo Dr. Rolando Lourenço
l' I a1ucelli, acrescentando que a

Pia União qu� é . mantenedora
.

daquela Casa de Caridade, des
tinará toda renda da promoç,ão
ao Asilo.

.
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CORREIO DO NORTE

Santa CatarinaJuízo de Direito da Comarca de (anoinhas -
Edital de Citação de ARCELlNO GARCIA DA SILVA, com prezo de vinte (20) dies

Cumulativamente". (ap. Civil 9.797 - Sta. Cecília .....

ac , unânime da 1.a câmb, civil do TJSC - em

27.07.74 ReI. Des. Ivo SeU - in rev. de jurisp. 'de
Sta.' Catarina. 314-136). Do REQUERIMENTO: An

te o exposto, dos documentos juntos, e d� prova ofe..

recida e a ser produzida, Requer o Suplicante a VI
Exa.: a) Seja esta recebida e processada na forma
da Lei, como principal e a final julgada procedente;
,b) Sejam os Réus Citados para, contestar, querendo,
no prazo legal esta ação, sob pena de reveliaj c) Se

jam deferidas as' provas anexas bem como as que se

rão produzidas em audiência, se as.sim V. Exa. enw

tender, tais como a testemunhal, cUJO rol apresentará
oportunamente, realização de vistorias, exames e pe

rícias, e todas as demais permitidas em direito, ne..

cessários e prova,do fato e do pedido requerendo des-

,
de logo o depoimento pessoal dos réus. d) Requer fi.
nalmente que sendo julgada procedente a presente
ação de Reintegração de Posse, reintegrando o Su

plicante na totalidade do referido imóvel" e conde

nando os Réus a lhe pagarem perdas e Danos que se

apurarem, ou execução de sentença, através de ar

bitramento, aí incluídas, as árvores que foram der..

rubadas, lucros cessantes e custas processuais, hono
rários advocatícios à base de 20% sobre o valor da

condenação, e' demais cominações de Direitos. Va..

.lor da Causa para feitos fiscais Cr$ 20.000,00. Pede
Deferimento. Canoinhas, 06 de' julho de 1978. '(as)
Neuzildo B. Fernandes - OAB/SC. _' 2305. Adende:

'

ROL DE TES'rEMUNHAS - que comparecerão 'in

dependentes de intimação. 1) PEDRO BUENO: bra

sileiro, casado, lavrador, residente em Campo dos

Buenos, nesta; 2) AUGUSTI CASq'RO, brasileiro,
solteiro, lavrador, residente em Campo dos Buenos)
nesta; ANTONIO CAETANO DA SILVA, brasileiro,
casado, aposentado, residente em Campo da Agua
Verde, nesta; 4) WALFlRIDO PRUSSAK, brasileiro
casado, operário, residente no Loteamento Salomão,
nesta. 5) HERMES GUTERVILL, brasileiro, 'casado,
agrimensor, residente à Rua Joaquim de Paula, nes..

, ta. Exmo, Sr. Dr. Juíz de Direito' da 2.a Vara ":

Juízo Cível. ARISTILIANO LEITE, já qualificado
lJOS' autos da Ação de' Reintegração �e' Posse, ' que

. promove contra ALTINO GARCIA DA 'SILVA, AL
CiDIO GARCIA DA SILVA e ARCELINO GARCIA
DA SILVA, por seu procurador que esta subscreve:
vem até V. Exa,', precedido do habitual" respeito,
atendendo ao Respeitável Despacho de fls.' 25, RE·

QUER, se digne determinar a citação por Edital do
'Sr., ARCELINO GARCIA DA SILVA, já que ornes

mo, segundo informações, não mais reside em Pouso

Redondo-SC., como foi, noticiado as fls. 20, pelo mei

rinho, estando atualmente em lugar incerto e não

sabido, pelo que se lhe aplica o disposto no Art. 231,
lI, CPC. Pede Deferimento, Canoinhas, 15 de agosto
de 1979. (as) Neuzildo B. Fernandes _,.. OAB/SC. -'
2305 e o r. despacho a seguir transcrito: "Rh. - Nos

, autos n.? 414. Cite-se ARCELINO GARCIA DA SJL,.

'VA, por Edital, pelo prazo de vinte (20) dias, obser-
. vados os requisitos dos itens II, III, V' e parágrafo
único, do antigo 232 do Código de Processo Civil. In
time-se. Canoinhas, 16 de agosto de 1979. (as) Orli
de Ataíde Rodrigues - Juíz de Direito da 2.a, Vara".
E para que, chegue ao conhecimento, dos interessa
dos e não possam de futuro, alegar Ignorância. expe
di o presente e outros iguais que serão publicados e

afixados na forma da Lei. Dado e passado nesta ci
dade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos de
zessete dias do mês de agosto de .míl, novecentos e
setenta e nove (1979). Eu, Zaíden .E. Seleme. Escri
vão, o subscrevi.

o Doutor Orli de Ataíde !Rodrigues, Juiz de Di

,
reito da.2.a Vara -Cível da .Comarca de Canoí

nhas, Estado de Santa Catarina, na forma rl�

Lei, etc. ./

l'AZ SABER .aos que o presente Edital virem ou de
le conhecímento tiverem que pelo presente cita AR··

CELINO GARCIA DA �ILVA, brasileiro, solteiro;'
lavrador, que se encontra em lugar incerto e não sa

bído, com o prazo de vinte (20) dias, para respondei'
aos termos da ação Reintegração de Posse, que se

processa neste Juízo, movida por ARISTILIANO
, LEITE, brasileiro, casado, agricultor, residente e do
miciliado à Rua Curitibanos, 1409," podendo contes

.tá-Ia, sob pena de revelia, no prazo de vinte (20) dias
!art. 223 § 1.° c/c. o ant. 285 2.a parte do C.P .C.), que
correrá em Cartório, após a terminação' do prazo de

Edital, nos termos e de acordo com a petição e des

pacho a seguis transcrito: - "EX1mo. Sr. Dr. Juíz de
Direito. ARISTILIANO LEITE, brasileiro, casado.
agrícultor, residente e domiciliado à Rua Curitiba

nos, 1409, nesta cidade, por seu, procurador infra as

sinado, instrumento de procuração anexo, com. a de

vida vênia, vem a presença de V. Exa., propor, co-
-

mo de fato propõe, AÇÃO DE REINTEGRA:ÇÃO DE
,

POSSE, cumulada com perdas e danos, contra AL

l'INO GARCIA DA SILVA, ALCiDIO GARCIA DA

SILVA e ARCELINO GARCIA DA SILVA todos
,

,

brasileiros, lavradores, o' primeiro casado e os de-
mais solteiros, residentes na localidade de' Barra

Mansa, nesta Comarca, pelos fundamentos de fato e
,

direito a seguir expostos: 1. Em 19 de agosto de 1974,
,o Suplicante adquiriu por compra feita aos Suplica
dos, os 'díreítos de posse que tinham sobre uma área,
de terras de cultura e pastos, num total de 1.863.400

m2 (um milhão, oitocentos e sessenta e três mil' e

quatrocentos metros quadrados), situado na localída

de de Barra Mansa, Serra do Lucindo, neste municí

pio, com as seguintes confrontações: de um lado com

Maria Antunes Pape e Generoso T. de Moraes; de

outro lado com terras de Modesto Kukatz. e Jovino

'Colaço e de outro lado com terras do autor e por fim

cqII1 terras pertencentes a família Bueno (doc. an�

xos) .' Em data de 08 de novembro de 1973, JOSF

CAETANO, que também mantinha posse sobre a

mesma área havia transferido ao Suplicante, todos
os direitos seus sobre a posse (doc. juntos). Finalmen
te, em data de 10 de dezembro de 1974, o Suplicante
adquiriu os direitos de posse dó Sr • ,JORGE CAR-'
DOSO DOS SANTOS, outro posseiro, que também
detinha sobre a área descrita a posse, como se pode
constatar dos documentos anexos. 2. Transferidos
os direitos de posse ao Suplicante, os Requeridos pas
saram a ocupar a área de terras vizinhas, pertencen
tes a família Pepes, gerando a, ação' de Reintegração
de Posse' de n.? 6.652 dos FERRAZ PEPES, contra
os mesmos que liminarmente teve às fls. 21, R deter

minação da Reintegração -dos mesmos na posse. N0-

ta-se sem sombra de dúvida, pela descrição das divi-'

sas, que o imóvelcuja posse pertence ao Suplicante,
á limítrofe com o questionado entre os Ferraz Pepes
e os Requeridos. 3. Cumprida a Reintegração dos

Pepes (autos junto) os GARCIAS não teve dúcida.
adentraram rio imóvel pertencente aó A., e lá provo
caram Inúmeros atos turbativos e, espolíatívos,

. gerando· desavenças ,e até .mesmo a morte de
um dos componentes da família, em recente en

trevero com .os Ribeiros" tudo em função da

madeira existente na referida gleba', de terras,
como provam os documentos anexos. 4. Os
réus em 24 de março de �976, ingressaram perante
este Juízo, com uma ação de Manutenção de Posse,
contra o Suplicante,. que, levou o n.? 6.537, dizendo

que os mesmos haviam requerido em 1973, ao IR1\SC.

os títulos de concessão de terras, sobre a área' em
questão, sendo que no entanto, em 1974 tinham ven..

dido os direitos de poss.e ao autor. 5. A referida ação,
como não poderia deixar de ser, não logrou êxito,
tendo sido arquivada incontinenti, por esse veneran

do Juízo, conforme documento junto.' 6. Portanto.
arquivada aquela ação que seria o meio legal para
se determinar o direito das' partes,' por culpa dos

GARCIAS, até porque não conseguiram eles prova
rem o alegado, razão porque, agiu acertadamente S,

, Exa., ao determinar o arquivamento daquele feito.
7. O pior não é isto, pois agindo acobertados por au
toridade que acabamos por bem não mencionar, pro
moveram a venda e o consequente corte e extração
da madeira da referida área, causando ao autor, ir
reparáveis danos, razão porque se obrigou a ingres
sar em Juízo com' uma ação de Sequestro, que aliás
foi deferida Iimínanmente por este Juízo, razão que
depois da exposição fato passa ao DIREITO. 8. O
art. 485, do Código Civil caracteriza a figura, do pos
suidor: "Considera-se possuidor todo aquele que tem

de fato o exercício pleno ou não, de algum dos pode
res inerentes ao domínio ou a propriedade". E a nos- ..

sa Lei Substantiva Civil, nas' disposições do art. 499
e seguintes garantem ao autor a propriedade legal à
sua Posse: "Art. 499 o possuidor tem direito a ser

mantido na posse em caso ,de tubação, e restituido em

caso de esbulho". Mas não é só o Código Civil que
'fez .mensão a proteção da posse por parte do, possuí
dor turbado, mas também a Lei Civil Adjetiva, se

manifesta desta maneira, em seu art. 926: "o possui
dor tem direito a ser mantido na posse, em caso de
turbação e reintegração de posse. A doutrina e a ju
risprudência, 'são unânimes quando tecem comentá
rios sobre a reintegração de posse, como faz o mes

tre Orlando Gomes, em seus Direitos Reais: o inter
.iito de reintegração é ,a ação possessória, de que po
de servir-se o esbulho. Seu fim específico é o de ob ..

ter a restituição da coisa. O possuidor tem direito a

recuperar a posse de que tinha sido privado pela vio

lência, clandestinamente ou precartedade . ; . pressu

põe ato praticado por terceiro que importe, para o

possuidor, perda da posse contra a sua vontade. Além
da restituição da coisa, a que fez jus, o .possuidor es

bulhado tem direito a ser indenizado dos prejuízos
que sofreu com' o esbulho". Também o mestre pau-

.iísta WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, em

seu "Curso de Direito Civil", comenta: "Esbulho; é o

ato pelo qual o possuidor se vê privado da posse:
violentamente por clandestinamente ou por abuso de

'confiança". (vol . 2.° - pág. 68 _ ,Edição 12.°/1973).
A jurisprudência pátria, representada por decisões

dos nossos tribunais, a começar pelo nosso, assim se

manifesta: a) Reintegração de Posse - Seus Requisi
t os Configurados, Procedência da Ação, Recurso Des

provido. Se a posse da Autora, conforme restou pro
vada, se estende até o local, inclusive onde ocorreu
o esbulho, consistente no desmatamento feito pela
ré, a procedência da ação realmente se impunha, eis

que configurados resultaram os seus', requisitos"'.
'

'tApeI. 11.216-1.a câm. civil TJSC - reI. Des Rid

Silva - de 01. 04.76 - Rev. de Jurisprudência Cato
- pago 153/154). b) Ação de'Reintegração de Posse

Cumulada com Perdas e Danos.' Arvores Industria-

']izáveis. Pretendido Caracter Resolutório da Cláu
, sula do Tempo. Procedência da ação. Não havendo

cláusula - resolutória expressa operando de pleno di

reito pelo só transenso do tempo, árvores não retira-

.das no prazo estipulado, continuam na propriedade
de quem as comprou, permanecendo ina1teradas as

relações dominiais estabelecidas no contrato de Com

pra e Venda. Comprada a posse da Autora, e o es

bulho praticado pelo réu, impõe-se o acolhimento da

ação Reintegratória, acrescida de Perdas e Danos

ORLI DE ATAlDE RODRIGUliS
Juíz de Direito da 2.a Vara

.nnzo DE DIREITO DA COMARCA DE

CANQINHAS - SANTA CATARINA Cu'riOsidade· PreFeituraMunicipal deMajorVieira
- �_.- _'---

- --.

í
-,-- ,----.-- '-;-- ...

- -,-.

I'
.Edital ·de Arrematacão

., A SOJA - SUA ORIGEM

(Extrato art. 687 CPC.)
1.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 3

Rua Vidal'Ramos .s/n .:...., Canoinhas-SC.
PROCESSO: Execução Fiscal n.? 12.991

'

EXEQUENTE: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EXECUT.ADO: JULIO SACHINSKI

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

cidade, parte do lote n.? 79, em comum com Miguel Protskí, Julio'
Protskí, registrado .sob n,? 33.57,.'3, fls. 44 livro 3-AH, em data de

:n/0�/64" o qual avaliado em Cr$ 25,·200,0,0 (vinte e cinco mil ,� du�
��ntos cruz�iros).,

-� ,; .::' '" i j
,

.'
,;., :. ''Canbirihas, 13 de ,agosto de 1979.

,; ., "

"

ORU'DE ÀTAmE RODRIGUES ·�---Juii':de··ot;ãítO;�2�'à:ã"Vare

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA)
leva ao conhecimento dos interessados, que se acha. aberta a CON

CORRÊNCIA PÚBLICA r: EDITAL N.o 01/79, 'para-" "AQUISI
çÃO DE UM TRATOR RETRO-ESCAVADEIRA C/PÁ CARRE�

GApEIRA, - CHA�SIS 'MONOBLOCO (Linha Industrial)".
Prazo de entrega das Propostas' até as J5,:00,' ,ho�as do

,
,

dia 12· de setembro do corrente ano (12/09179) na Secret�ria da
" ,,' ,

" " '., , , ',' "

Prefeitura Municipal.
,

, , ,

ÇÓ1?ia do' Edital 'e melhores informações, p'odéIãn ser ob-

tidas junto à Prefeitura.
",' "

c:, :, '. ,:.,\ .

., _=' ',:, r.". ,� J .""'.,: : ! ,':- ,�-,�, > ".�l .!' \.\,., :.':' 'I !"
. ,�; ) :.:", ";"., ':, ':

Majo! Vi��a, 10 ,de� agosto \de,�1979,:' :'_:, ·;'i�,�.�.�!�·:,':,�:.�;," �J
JOAO BATIS��''''�tr,!HES

•

+.,�';,Pr�fêÚi(/)�t�i�i�:ar;��"���rCíeio
• � I. • ... .: .,'. ,.,,' :'.. ':!....... .:'�': J, '\.

A soja é originária do .Su
doeste da Asia, onde sua cultu

ra é praticada há mais de 5.000

anos sendo a China o berço, da
,

.J
"

cultura deste vegetal. :

Segundo a história e o Iol

clore, o Deus da Agricultura)
HOWTSI semeou a soja e disse
Que mais, tarde seria ela um dos

�inco grãos .sagrados indispen
sáveis à existência da civiliza- '

ção.

No, Brasil' a soja. ·foi intro
duzida no século passado .. ,(1882;'
na Bahia.

.' 1 x
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··Acontecendo. . ..

Responsabilidade:
J. e C.;

" "Só passarei por este mundo uma vez.

'. Âss�m' todas as boas a,ções que possa praticar �,
,

todas as gentilezas que eu possa dispensar 6.
qu�lquer ser humano, devo aproveitar ,esse mo

mento para fazê-lo. Não devo adiá-las nem es

quecer-me delas pois não voltarei a' passar' por
este caminho ....,).. .

.

* 'Onte!ll as. debutantes de 78, reuniram-se na

'. residência de suas patronesses, onde saudosas
relembraram maravilhosos momentos de seu

baile.
. *. Isabel C. Budant uma graça de menina que

. � estará, apresentando-se à nossa sociedade no
. próximo dia 7.
* Há certas pessoas que "pensam" ser os bons

_ da cidade, mas riem chegam a pensar que pa- ..

.ra chegar a isso é quase impossível. Não é
estragando, .a diversão dos outros que você
vai conseguir. Se você não está satisfeito com

.

o. que .tem, procure outro lugar.
* Lélia esteve entre nós no fim de semana p.p:
-onde . completou mais um .niver. Parabéns.

* Markiv extreando idade nova desde o dia 28,
A você garoto tudo de bom. 1 .�,

* Também Josiane sendo muito cumprimenta
da dia 2:6. pela passagem de seu aniversário.
Parabéns.

:1< Gildo e L9rla parzinho legal que agita entre
nós. Continuem,' pois é muito' bom "ver vocês
numa boa.

" ,

* Luís entre nós, e isso é muito- bom. A alegria
fica por, conta da Leila. É isso aí.

* E para mudar a rotina, sábado p.p. muitos de
ram. um chego no sextão para um gostoso ba
te-papo, umas biritas, e, muita. animação.

* Hoje, Eti está recebendo os curnprímentos de
seus amigos por mais um niver . Felicidades.

* Mário esteve com nós sábado passado, matan
do as saudades dos amigos e da terrinha, ele
e o s�u violão" é lógico ..

>l< Suzy garota que também, esteve agitando com

,
a gente O fim de semana p.p. Chegue mais.

•
•

. I

* Arlete e Zé, fim de um lindo ,·"love". Voltar é
a pedida né Arlete? '

'

* Maria- Clara dando um toque . iado espccia 1
. por aqui. Muitos contentes com isso.

* Também Silvinha dando um "senhor" toque
por aqui. Aí mina.

>1< "Na vida temos necessidade de alguém que
nos faça fazer aquilo que podemos" e é isto

f
. "

que az o amigo ....
Tchau!

Registro
NEREIDA C, CÔRTE, Oficial. do

Re�istro Civil' ao 1.00 Distrito '-ae Co-
:

noinhas, Santa Cotçrinc
. que pretendem casar-se,:

faz saber
-

WALFRIDO PRESTES MEDEIROS
e MARIL21A BERNADETE KOCH, am

bos solteiros � Ele r6dio.-técnico, nas

cido em' Rio da Areia, deste Mun'cí
pio, em 9 de' agost.o de 1957, resi-

, dente .ern Alto das Palmeiras,' desta
.cidcde, filho de Antonio Prestes 'de
Mede'ros elidia Jungles de Medei
ros. Ela, .brcslleiro, 'solteira, do lar,
residente nesta cidade, nascida em

Canolnhos aos 18 de setembro de
1959, filha de Delflno Koch e lzouro
Iernundes Koch ,

ANTONIO tEOSIR GOMES e

MARLY SILVEIRA, ambos solteiros,
domiciliados e residentes nesta c'do
de. Ele, operário, nascido em Ma
chcdínho, Estado do Rio Grande do
'Sul, em 24 de junho de 1959, filho

. de Adão' Gomes 'de Almeida e Eva
Scheuermann de Almeida. Ela, ser

vente" nascida em Serrito, deste Mu
,nicípio de Canoinhas, em 6 de ja
nelro de 1957, fllhu.de Antonio Soa ..

res da Silveira e Maria Artner da Sil-
veira.

OLlVERIO KARVAT' e -BERNARDI
NA DE SOUZA CRUZ, ambos soltei
ros. Ele, lovrodok, nascido em Rio

Claro, Município de Major Vleirc.
deste Estodo, em ] 9 'de setembro de.
1955, residente em Papanduva, des-
-te Estado, filho de Antonio Korvct e

Rosalia Karvat. Ela, do lar, nascida
em São José do Cerrito, deste Mun i

cípio, em 26 de janeiro de 1947',' re
sidente em Serro do Lucindo, filha do
José Maria Cruz e Galdina Maria de
c
",OUza Cruz .

--. IVAN SUBTIL FONTES e GENY
LEFFEL, ambos solteircs, domiciliados
í e résidentes nesta cidade. Ele, ope
rórío, nascido em Líbe-oto, Município
de Curitibanos, deste Estado, em 19
de maio de 1957, filho de Rogerio
Subtil Fontes e Elza Ribeiro Fontes
Ela, do lar, nascida em Saltinho do
Canivete, distrito de Bela Vista do
Sul; Mu�jÇtpio de Mafra; de�te Esta
do, em 20 de novembro de 1961, fi
lha de Argemiro Leffel e Rosa Do

n1ingues Leffel.

lUIZ ,MARIO ,CARDOSO e

<?DIRCEUA ClARJCE WRU.BLEVSKI,
o',tnbos solt-eiros. Ele, motorista, nas·

cido em Cunoinhas, em' 16 de abril
de 195'-( Jresidente nesta .cidade, 'íi- ,

.lho Qe Ary Cardoso e Vitoria Lds
�o.$kí CarOO!o. Eld; 'õpe�,âr-ró, ndsc:i-

da em Forturc, deste Múnicípio, em

31 de julho de 1960, residente em

Fartura, deste Município, filha de
José Ovande Wrublevski e Otil'c
Frogei WrLiblevski.

LUIZ . ROGERIO CRESTANI e

TEREZINHA FERNANDES, ambos sol
teiros, domiciliados e residentes nes

ta cidade de Canoinhas. Ele, bor
rcchetro, nascido em Felipe Schrnidt,
deste Município, em 21 de agosto de
1958, fílho de Vespaziano Crestani ·e

Carcy Skiba Crestani. Ela," do lar,
nascida em Bairro São Cristóvão,
desta Comarca; em 11 de [oneiro de
1962, filha de José Antunes Ferncn
des e Gertrudes Cavalheiro Fernan-
des.

ORACIDES RIBEIRO BORGES e

JURAC'I DE FAtiMA BARBOSA DA
.

SILVA, ambos solteiros, domiciliados
e residentes nesta cldode .

. Ele, ope
rador de máquinas, nascido em An

tinha distrito de Timbó Grande,,
,

Município de Santa Cecilia, deste

Estado, em 21 de fevereiro de 1958.'
filho de Nicanor Ribeiro Borqes e

Liza Pereira de Lima. E!o, do lar,
nascida em Bela Vista

.

do Toldo,
deste Município, em .27 de abril de

1962, filha de Martinho Barbosa. da
Silva e Jurcci da Maia da Silva.

gi-Paraná, nascido aos 17 de novem.

bro de '1949, operário, residente
neste Município, filho de: Manoel Ve
nancio de Oliveira e Maria de Jesus
Oliveira, ela doméstica, natural des
te Estado" nascida aos 26 de julho de
1956, filha de: Teodoro Max Müller
e Olga Sabina Müller, residentes
nesta Cidade.

Se alguém souber de algum im

pedimento legal oponha-o na forma
do lei.

Três Barras, '24 de oqosto . de
1979.

----------------��--�------------------------'-------------

.... 4J

01 de setembro de 1979

APP da Escola Básica
Gener,al.' Osório �,

A Associação de Pais 12

Professores da Escola Básica

General Osório, cumprimenta'
com orgulho a Direção, Corpo
Docente em especial as profes
soras de Educação Física e alu
nos de l.a à 4.a série, que tão

brilhantemente conquistaram' o
2.0 lugar no II Festival Folcló
r'ico realizado em Canoinhas em

24/08/79.•

,"t
.

E, para que cheque CIO conhe

cimento
-

de 3.Qs, mandei publicar o

presente Edital. A.presentaram os do

curnerrtos exigidos pelo Código Civil,
art. 180. 'Se alguém tiver conheci
mento de algum impedimento [eqo],
oponha-o na forme da lei.

.
" éanoinhas, 29 de oqosto de

1979.
,

(
-

NEREIDA C. CQRTE.
Oficial do Registro Civil

iCBF, 222.315.879-04

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

, .: \

I. Sebastião,Grein Costa, Escrivão
de paz e Oficial do Registro Civil
do Municipio de �ajor Vieira, Co-,
marca d�' Cailoinhas, .

Estado de
Santa Catarina, na forma dà lei,
faz saber que, pretendem casar:

NATALIO BORECK e JOANI
TA KARVAT. Ele, natural deste
Estado, nascido neste município, no
dia 15 de junho de 1955, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente
peste município" filho de Estanis
Iau Boreck e Guina Warczynhack
Boreck.·

'

Ela, natural deste Estado, nascida
neste município, no dia 24 de junho

.

de 1956, do lar, solteira,' domicília
(a e residente neste município, fi
lba de Aleixo Karvat e Carmem
Cordeiro Karvat .

ALDO DE ANDRADE e LAU
�INDA FRANCO DE OLIVEIRA.
Ele, natural deste Estado, nascido
neste município, no dia 08 de f'evc
reiro de 1957, lavrador, solteiro, do-

.

:miciliado e residente neste munici
rIJO, filho de Estelina de Andrade.
Ela, natural deste Estado, nascida
neste municpo, no da 20 de junho
dE: 1955, do lar, solteira, domicilia
da e residente neste município, fi
lha de Otavio Franco de Oliveira e

Candida Franco de Oliveira.

NADIR MAIA e ZILDA GREIN.
ELe, natural deste Estado', nascido
cm Rio Claro, neste município, no

(lia 23 de julho de 1955, lavrador,
�(1lteiro,' domiciliado neste municí
pio, filho de Felido Maia e Fran
cisca Becker Maia. Ela, natural
dtste Estado, naséida em Rio Cla
ró, neste município, no dia 17 de
novembro de 1958, do lar, solteira,
domiciliada e residente neste muni
c.ipio, filha de Sebastião Grein, fa
JFcido e Lídia Krachinski Grein.

Se alguém tiver
I

conhecimento
de existir algum imp,edimento legal,
acusa-o p!�ra fins de direito.

Maj,or Vieira, 27 de ago5tc de
:979.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
. Oficial do' Registro Civil

RENATO OLSEN

Presidente da A.P.P.
'

/

ULJ == ._...

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do
,

Registro f
Civil do Município de Três

Barras - Comarca de, Canoinhas-SC.,
faz saber que pretendem ccsor-se:

PEDRO EUCLIDES com MARIl\
DAZIlA SOARES, brasileiros, soltei·

'os, 'natu;'ais deste Estado, ele' ser

vente, nascido em Três Barras, aos

14 de setembro de 1959, filho, d,e:
Heitor Euclides e Sebastiana Soares

E.uclides/ ela do lar, nascida em

Três Sàrras, aos 07 de setembro de

1959, filha de: João Maria Soares e

Maria da Luz Lima.

JOÃO 'MARIA DE OLiVEIRA

!l:Offl EUZABETH MARIA MÜlLER, bra-.

,'sileir,osí solteiros, ele natural de Tlba-

, '

Basilio Humenhuk Comércio
<1e V eículos Ltda .

---5;-. _�-
- .... x:as-u i7i77i-' �,,�,� ai"EZ337 R CP ....... - -

X'

I Revendedor FORD I
1948-� 31 110S 1979
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer' marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1
1
1
1

Chevette SL' - verde metálico .. ..

,

Corcel LTO -/marrom metálico .. ..

Chevrolet Veraneio - luxo - vermelho
Opala coupê luxo - azul .. .. .; ., ..

1977
1976
1976
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 .Ioja à

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

ISO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS' .DE
l\'IIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

voes ENCONTRARA PARA PRONTA ENTR�GA:,

Marca

1 Kom'bi VW
Ano

. 197�2

1974
.

197�

197'7
.

1975
19'16
1976

'1 Kombi VW

2,

1

\..

Kombi VW

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

1 Opala coupê . .. ., ., .. ., ., .,

1 ()pala 4 porta5 .. .. .. .. ., ., ..

.

1 Volkswagen 1300 , .

.' J�.,

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(UlOS LTDA.
,--_.-._--_._-_._----�---

Concessionário General Motors do Brasil S. A.
, ,�",,:," ':

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS -', Sta. Catarina.

Registrada 110 CRECI sob .n." 204
,

t\ SICóL CORnETORA DE IMóVEIS TEM PARA VENDA
A PREÇO DE OCASIÃO:

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

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

.

_ 01 Terreno urbano 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 160'0 l!12 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.

, ,

TElVI AINDA PAltA VENDA:
1 Kombi Standart, ano 1971, com motor' novo.
1 Veraneio Cpevrolet" ano 1971; em perfeito estado. (
1 Pick-Up Ford F-75, ano 1976, tração dupla.

COMPRA·SE:
1 área acima de 50 alqueire Si, para florestamrento.
1 área de 150 alqueires, ou acima, para agricultura m,eeanizada.

Executa ainda o serviço e venda de làlearnealos.·
Procure a SICÓL à ru� Getúlio Vargas, 857 • Telefone 22-0039

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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9 Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofís
ficada FOTOCOPIADORA em' operação no Brasil, a SECRE.
TARY 11 .

.

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

ço em Canoinhas, a confecção de circulares' para empresas.

Box para h.aobeiro e- tech�lenlo de área' já não é
.problema em Cá'noinhas

DAI
:RUA WOLF "FILHO, 25 � FONE (0477) 22-0507

Endel'e{}O residência: Rua '3 de Maio, 798 .. 'Fone (0477) 22-0467

""""'!!- SERVIÇO RA�IDO E GARANTIDO -�-'

Volkswagen

Prefeitura M�n.
,de Canoinhas

VENDE .. SE
UM MOTOR MERCEDEs..

BENZ MODELO 1111� El\4 PER
FEITO ESTADO.

Ver e tratar na Rua Cae
tano Costa? 713· (Bar do Schroe-
der);

.

.2 x

VENDE-SE

1 x'-,

« B'OM -D I A»

«C'OMPADRE»
A melhor erva mate produ

zida em toda região.·

Passat
- o· PASSAT oferece muito' mais que um simples, carro

pode oferecer I

- A tranqüilidade mecânica do PASSAT, com seu motor

avançado. Revolucionário I

Passatl ele ,

e seu por direito

MALLON
Bevendedor
Autorizado

,

'CANOINHAS Santa· Catarina

& elA.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

MINISTÉRIO DA 'AqIUCUtTURA

.Empresa BrasiJeira�de Pesquisa Igro,ecuária EMORaPI

CONCORRÊH(IA POSLICA H.o 15/79
-:-- A V I S O· -:-

1 - A EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA. AGROP.�
CUARIA - EMBRAFA" 'com Sede em Brasília ... DF,

I

no SCS, Quadra 700, Bloco "B':, representada por .sua
Comissão Julgadora, torna público que fará realizar
Concorrência Pública para obras na GERENCIA LO
CAL DE CANOINHAS ..

'2 - As obras serão executadas na GERENCIA LOCAL DE
CANOINHAS DO SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE SE..

MENTES . BA�:nCAS, em Canoínhas Estado' de Santa
Catarina com cêrca de 2.100m2" sob o regime de Em-

. preitada'Global Irreajustâvel , "'.
.

.

� ,_' Os Interessados poderão adquirir 'o Edital e demais do-
.

cumentos e obter informações na Sede da EMBRA1�A,
.

sala 805, nos dias úteis das 8:30 às 11:30 hora��·. .'

,4 ....... A Documentação 'e Propostas serão recebi�as na ,Sede
da EMBRAPA,. sala 936� às 15.:00 horas do dia 17 de .S�."', .

tembro de 1979. ,:

,. -- /0 Capital Social mínimo para. partíeípação é' de Cr$,.!
.

15.000.000,00 (QUINZE MILHõES D� CRUZEIROS),
integralizado ou realizado até 6 meses da data da Con
€orrência.

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

tenção! (

Aviso de
Licitação
A Comissão de' Licitação

da Prefeitura Municipal de Ca
noínhas, leva ao conhecimento
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 com inje
ção de água", com prazo de en

irega até às 10 (dez) horas do
dia 06 (seis) de setembro do cor

rente ano (6.9. 79) no 'Gabinete
do Vice Prefeito Muíncípal. Có
pia do referido Edital e maiores
esclarecimentos, serão obtidos
r'junto a referida Comissão ..

Canoínhas, 24 de agosto 'de
t97D.

Ruge> Antonió 'P�1x()to
Presidente da Comissão'

Um Jeep Willys, ano 1961, ..
e cilindros, capota nova-de cour

vin, reformado, em perfeito es

tado.

Ver e tratar comi Bruda, na
Rua Bernardo- Olsen n,o- 661 ou

pelo fone 22-0936.

CANOINHAS ACABA DE RECEBER,
.

MERECIDAMENTE,
.

UMA NOVA LOJA:
.

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

COM UM COMPLETO SORTIMENTO DE VIDROS LISOS

E FANTASIA, E.UMA.EXCELENTE EQUIPE DE FUNCIO

�ARIOS, A VIDRAçaRIA MAFFEZZOLI ESTÁ J.\l?�A: A
ATENDER TODA A CIDADE E ,REGIõES VIZINHAS, C01\I

.

QUALQUÉE QUANTiDADE DE VIDROS CORTADOS,
. AOS MELHORES PREÇOS DO MERCADO. . ,

DISPÕE TAMÉÉM ·DE 'ARTIGOS ,PARA. ?RE::tE��TES�.
.

TAIS COMO: QUADROS, ESPELHOS, CRUCIFixos,'
.

-;

'IMAGENS E'MIUDEZAS EM GERAL .. ,

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

Farmácia e Drogatia
VITA,L

PItODUTOS YARDLEY OF LONDON - MYRURGIA
E OUTRAS PERFUMARIAS

Aberta das 08:00 às 19�OO horas',

RUA PAULA PEREIRA, 542 FONE 22-0040

F*_ iMW "."ih' f§ 'PP'" .MA_

.

... ..
. ...

-:-:9:·:..... .. . ..
•

-:- EX-PEDIENTE' -:

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

ADMINIST:BAÇAO:
Rua Getúlio Vargas,' 527 -- Fone (0477) 2,2-0971

Caixa Postal, 242
COMPOSIÇÃO e HJIPRESSÃO:
Impressora Ouro Verde' Ltda.

Rua Paula Pereira, 765 - Fome (0477) 22-0379
Caixa Postal, 2-D

COLABORADORES:
PAPANDUVA: Esmeraldino Maia de Almeida '

.

TRÊS BARRAS: Paulo A. Franls
MAJOR VIEIRA: Francisco Krisan ., ,.

','
. �, .

.

. ",'

CANOINHAS;, Joalberto Kalempa, Ivanita Schivinskí. e Per- ,;-
.

. nando Luiz,.Tokarski.- •..
.

,
':. '. <. . '.

.

,
.

.,'. . ,

ItU'í'.baliU.iiillh iIIUid ii ii í dn,....iiíli1iAI ii ia ill,nlil di din i h'lli ba iihili iiinn li ii ÍI i Ui i .. iii ai ii i li ii. ii ii'i"ii'mr. MI'· �,-,.", 4-·' ;
.

:'{
'. . .... ":' 'j'

.

....:\,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,.;

CORREIO DO NORTE 61 de setembro de 19'19

.' .

·lnlCl8
•

CANOINHAS _ A fanfar- ,unida entre os alunos confec
Ia do CESC iniciou esta semana ção de. uniformes e, �legorias,
os' preparativos visando as fes- novos Instrumentos foram ad-

'

tividades de sete de setembro quiridos, visando incrementar e

Os seus sessenta e cinco compo- dinamizar a apresentação do
llentes foram selecionados entre

,
CESC na data do 157.'0 ano., da

, os' melho1'es, percussionistas do; independência brasileira.
educandário, que este ano ten-

tará manter-se na, hegemonia A direção geral do estabe

dos desfiles comemorativos R lecimento,prometeu distribuir

independência, já que em 1978, nos próximos dias, Um! balanço
o CESC foi o primeiro colocado geral das despesas financeiras

na, 'clEissificação geral. inerentes à renovação da sua

,-,_' ,

' fanfarra.
'

Além' dos ensaios da fan-
,
", Os - ensaios ela fanfarra

farra, e enorme a preparação CESC estão sendo coordenados
nos demais setores correspon- pelos professores Arnaldo News

dentes, com e'Xercí�ios de ordem e Rti.cardo P. Martins.

2�0 OUcio' de Notas'

"Edital de
Notificação

de Protestos
Por não ter sido encontrado no

,endereço fornecido ou por 'recusar a

tomar Ciência, fciço saber CI quem o

presente Edital, vir ou dele tiver co

nheclmento que deu entradai neste

Cartório, para ser protestado contra

'o responsável dentro' do prazo legal
o título com a .sequinte característica:

Dp n.? 3564, vencida em ...

13.08.79, no valor de' os 7.370,00,
ernltldq por O ,A. Missou ,& Cio"

.Ltdo. Centro. TRANSPORT,ES ,DE
LASCAS E TORAS' LTDA .

Canoinhas, 30, de agosto de

1979.
ALCIDES SCHUMACHER

Oflclcl -Maior
CPF 005 589 669·34

Prefeitura' Municipal de
LEI N.o 1.495' DE 26/0Sj79 do, um auxílio de Cr$ 5.000,00

Dispõe sobre a contagem pro- (cinco mil cruzeiros), à Associa

porcíonal do tempo "de, serviço
' ção Cultural, Recreativa e Es

para aposentaderia, No caso que portiva "São Bernardo" de Mar-
"

especifica. cílio Dias.
'

_.' ,O. Prefeito'Municipal de Parágrafo Único - O auxí-

Canoinhas, Estado' de Santa Ca- Iio de que trata o artigo 1.? da

tarína, faz saber a todos os ha- presente lei, deverá ser utiliza

bitantes deste município, que a
00 na aquisição de uniformes

Câmara de Vereadores decretou para os componentes da Banda

e eu sanciono a seguinte
Musical Wiegando Olsen e será

"

L E I :
entregue ao,Presidente da refe-
rida Instituição.,

'

, Artigo 1.0 _"
,

Ao Funcioná-
rio que tiver 'tempo de serviço

,Artigo 2.° - A despesa de-

público prestado antes de 15 de,
corrente com a execução da

março de 1961' é 'assegurado o
' presente lei, correrá através de

direito de computar esse tempo,', dotação específica constante do

para ,efeito de aposentadoria
orçamento vigente - Departa

proporcionalmente ao número mento de Educação e Cultura

de anos a que estava sujeito no

-

-, Despesas Correntes -- Des:

regime anterior, na. seguinte
pesas de Custeio 3120/051 . Ma-

maneira:
terial de Consumo.

'

a) _' 35/30 (trinta e cinco
' Artigo 3.° - Esta lei entra-

trinta avos) para os que tiverem
rá em vigor na data de sua pu

; tem.po de serviço para aposenta-
Llicação, revogadas as disposi-

\

doría alterada para trinta e cin-
ções em contrário. ,

'

co (35) anos. Canoinhas, 26 de agosto de

b) 30/�5 (trinta vinte e cin-
1979 ..

(O avos) para os que .tíverem
Esta 'lei foi registrada e pu-

tempo de serviço para aposen-
blicada no Departamento Ad

tadoría fixada em trinta (30) mínístratívo, na' data supra:

anos. Dr. BENEDITO rHEREZIO DE

Artigo 2.0 Dentro, do
CARVALHO NETTO

�razo de sessenta (60) dias, da
Prefeito Municipal

data de sua publicação, o, Poder Dr. FABIO NABOR FUCK'

Executivo regulamentará h pre-
Diretor .Administrativo

sente. lei. 'Vice Prefeito Municipal

,
Artigo 3.° - Esta lei entra

ra. em_vigor na data de sua pu
b�Icaçao" 'revogadas as disposi-
çoes em contrário. '.

'

,

"

Canóínhas, '26 de agosto de
1979. '

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO

'

Prefeito Municipal
,

.;
Esta lei foi registrada e pu

���c�da no, Departamento' Ad·
l!llnIstr�tivo, .

na data supra.
Dr. FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

LEI 'N.o 1.496 DE' 26/08/79
Concede auxílio,. à Associação
C'ultural, Becreattva e Esporti

va "São Bernardo",
'

.

Dr. Benedito Therézio de
�arvalho Netto, Prefeito MUni

�lpa� de Canoinhas, Estado de
.

.. ��ta Catarina, no uso de suas

�trIbuições faz saber qu� a Cá,
nara de Vereador:es decretou e
PU sanciono a seguinte:

L E I :

Artigo l;Q - Fica o Chefe
do Poder Executivô 'autorizado
a. OQneeq�:r ttp presente ·exerci ..

vias de talões de impos
tos',

_ requerimento solicitando
Baixa de atividades;

- requerimento solicitando
,

,transferência de imóveis;
- requerimento sobre regis-

tro livro de serviços
ISQN

d) - Diretor do D.M.E.R.
- requerimentos p e di ndo

"Habite-se" .

, ,

,

_' requerimento de constru

ções;
-' requerimentos certidões

sobre edifícaçôes
é) - Presidente. do Conselho

Mun. de Trâns!io 'I'ransp.
e Sinalrzaçâo:

-, Aumentos de Tarifas de

Transportes Coletivos.

f) - Coordenadora de Educa

ção
- Assuntos educacionais I
Gablinete do Prefeito Muni

cipal de C�ci��, 23 de agos- , ���������������������������
to de 1979.

---,

,Dr.'BENEDITO THERtZIO DE

CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo, na' data supra,

Dr. FABIO NABOR FUCK
'

Diretor Administrativo "

Vice Prefeito Municipàl y

Canoinhas

Agradecimento . Esquadrias
São José 'Ltda:.o Clube de Mães e a Dire

toria da Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais '-'

APAE - de Canoinhas vêm de

público' agradecer, penhorada
mente, a todos que colaboraram
para um maior brilhantismo nas

comemorações da' "Semana do

Excepcional", bem como para a

realização do Chá e Bazar Be
neficente.

"Temos muito que agrade
cer a quem dá tudo de si para
que um dia os excepcionais pos
sam dar alguma coisa à socie
dade".

ICOFRISI - Ind. e Com.'
Oito Friedrich S. A.

'

DOCUMENTOS
ROUB�DOS

A fiirrna ICOF'RISA _' íN�
DÚSTRIA E COMÉR.cIO OTTO
li'RIEDRICH S.A., comunica
.para os devidos fins que foram
roubados -todos os documentos

pertencentes ao veículo de sua

propriedade, marca VW;Brasí

lia, cor branca:, placa CA-4109,
ano 1977.

,Os mesmos ficam sem efei
to por ter sido requerido 2�a via

Esquadrias São José Ltda., '

avisa ao sr. DIONISIO", MAl�
DAINCHEN, a comparecer, no
Departamento Pessoal da Em

presa, sito na Rua Expedicioná
rios n.? 2.815, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, afim de re

gularizar a situação de sua ir

mã, 'VIRA MAIDAINCHEN
FRANÇA,' portadora da Cartel
ra Profissional n.? 55.188,' série
455, falecida em, 05, de abril de
1979.

-

_ Solicita ainda que traga
consigo a Carteira Profissional
da .extinta, afim de ser dada a

baixa no Registro de Emprega..
dos e possibilitar' a seus "depeno:
,dentes o requerimento da

. pen-
são a que fazem [us ,

'

Canoínhas, 29 de agosto 'de
1979,.

,

S'érgio,Carvalhn
Gerente

3,x

t
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS :'

,/
'

_�onvida amigos e familiares do 'sempre lembrado BU -

.

BENS RIB.EIRO DA SILVA, para assistirem a Missa de 1

ano de falecimento, dia 7 de setembro de, 1979, às 19h' na

Igreja Matriz Cristo Rei. ':

Antecipadamente agradecem; Prefeito Municipal.
Equipe Administrativa e demais funcionários.

Rubens Hibeiro da ,Silva

\

t'
A Família RIBEIRO DA SILVA convi4:a<par,en"

"

'tes e amigos para a Missa' de um ano de Falecimento do .sem-
:

pre lembrado
' •

\
...

,,'

que se realizará dia 7, às 19 horas na Matriz Cristo Rel,

•

.,.1

_. ."

,
"

.'
,

t

MOREIRA

I !.'

,

PORTARIA N.Q 46/79 POR,TARJA N.o 47./79
"

'

Dr. BENEDITO THERÉ- i Dr. BENEDITO THERÊ-

ZIO DE CARVALHO NETTO", ZIO DE'CARVALHO NETTO"

Prefeito Municipal de Canoí-]' .Prefeito Municipal de Canoi

nhas, Estado de Santa Catarina, ) nhas, Estado de Santa Catarina

lJO uso de suas atribuições le- i)' 1)0 uso de suas atribuições le-

gais, e de conformidade -com o 'gais, resolve:' ,

art. 70 item XXVI da Lei Com-' CONTRATAR E DISPENSAR
. - \

plementar n.? 5 de 26/11/75) re- a) a Professora Miraci Te ..

sclw: rezi�aKuewinshl pMareg�'
�.a_�.eb__..��.�__��.m�R. R,.m.!------�--�

Delegar poderes, para des ..
, uma classe na E.'I.M. "Thoma-

pachar requerimentos em trâ�:- si" no período de 01/8/79 a

rnite, o seguinte fluxógrama ] 30/12/79, na categoria de Não

abaixo explicitado: �Titulada; ,

'

, a) - Ao Diretor Administrativo '�
.

b) Em conseqüência fica
_ requerimentos de movi- J�,dispensada a Sra. Cecilia Wi-

.

',mentáção_ de pessoal; ,'jpieski, a partir de 01/8/79 do
_. Concessão de terras no ce� exercício dá aludida escola.

'

mítérío municipal; , Gabinete do Prefeito Muni
Certidões relacionadas.a cipal de Canoinhas, 30 de agos-
assuntos do Setor Admi-

. to de 1979.
'

nistrativo. Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
'1:.) -, �o Di�eto� da Fazend� CARVALHO NETTO

,

_ autenticaçào do Alvara; ,
'

_ requerhnento de ,certi.. Prefe1to Municipal,
dões sobre 9-ssuntos do ,Esta Portaria foi registrada

"

Setor;
,

'"
e publicada no Departamentl)

_" reqliedrnentos, �bre, tes- i\dri:1.inistrativo, na data supra.
, thuição' d� val()res. .'

"

D�, FADIO NABOR FUCK
• to) � Coorden�dor �e Tiibt1to�,'

.

Diretor Administrativo
. .� .contr,ole".e��Çi��ão de"2;��:V' , Vióe 'Prefeito M_tlnioipal

.

AGRADECIMENTO
,

,
As famílias MOREIRA e CARVALHO, profunda.

mente abaladas com o falecimento de
'

ocorrido ,dia 30 último (quinta-feira), às 7 horas, vem exte� .. ,.

nar seus agradecimentos às enfermeiras e médicos do Hos-
"

, pital Santa Cruz, especialmente' ,'ao Dr. Haroldo Ferreira �,
Dr,' I_Iaroldo Ferr�ira Filho, pela dedi�ação dispensada a sua,

querida ente-querIda. Agradece talnbem; aos parentes e ami·, .

g?� pelas palavras de conforto e apoio moral durante esse d'i·"
fxciI lnomento.

A. todos" o nosso mUito: obrigado e iuiorre,lourã'
graüdã�

,

Canomhás, 01 de 'setembro de' 1919�
• i UM' , tM__

"

&.*,. !lSrtOf!
�.

a .

ADELINA
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DEBUTAN'TES
o tradicional Clube Canoinhense, ora sob a

,Presidência do Dr. Zaiden Emiliano Selerne, volta a

�viver no dia 7 de setembro, seus áureos tempos de
. '

grandiosos bailes de· Debutantes quando com muita

finesse serão apresentadas � sociedade canoínhensé

15 lindas garotas integrantes .de seu quadro associa

tivo. O Baile das Debutantes tem seu início previsto

para às 23h com a trilha musical da Orquestra
KNOW HOW, e exigirá de seus participantes os tra

jes smockrng e longos. A partir das vinte e quatro

k«itras, trajandQ seus, prtmeires vestidos longos esta-

SOLANGE MARIA DAMBROSKI

Filha de Vicente Dambroski

e Noldína da Silva Dambroskí

CARIN REGINA JANTSCH

Filha de Guido José Jantsch

e Dilcéa Pacheco Jantsch

8aslllo Hu·menhuk Com. de Veiculos ttcs.
" .Departamento de Serviços

f'ara bem. seevi-Ie, temos chapeadores e pintores com gran
de experiência. Contamos com estufa muito bem equipa
da, carl? profissionais responsáveis. Efetuamos serviços em

automóveis <e caminhões de qualquer marca.

Solicite orçamento pelo Fone: 22-0024 eom Valcyr,
" Q:U pessoalmente à RUa Vidal Ramos, 203.

DO
rão entrando na passarela com apresentação do can

ter Ary Sanches, as meninas-mo ias que ilustram estas

páginas,

Hoje, às 19 h na Igreja Matriz Cristo Rei, haverá

a missa das Debutantes; com a participação dos pais
e familtares, além da presença da Madrinha das jo.

vens, Sra. Eulália Glaba Kolbeck. As 20h a Sra. Eu-
.

,

3ó'Ha na qualidade de Patronesse, oferecerá um jan

tar às Debutantes no Salão de Festas do Clube C�··

noinhense,

CECILIA IGNÊS BOLIVAR DE SÃO CLE1'tlEN'fE

Filha de Geraldo Bruhn de São Clemente

e de Maria Regina Bolivar de São Clemente

IZABEL CRISTINA BUDANT

Filha de Adelmo Budant
I

e Neide Silva Stülzer Budant

ORA., HELOISA S. BERTONCINI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

CLUBE
Segundo informações do Presidente do Clube

Canoinhense, Dr. Zaiden, os salões estão sendo rica.

mente decorados, sófrendo assim, grandes modifica.

cões no "Hall" e interior dos salões, a cargo de gente
.>

•

especializada vinda .esllcdaimeníe de Curitiba para

t:�SÜ�_ finalidade. Passo adiantar aos associados do Clu

be, que esta noitada será uma das miais concorrtda,

dos últimos anos, oferecendo muita beleza e exemplo

tic organização. Será realmente uma noite inesque.
-

cível às jovens que farão seu "debut" nesta festa má-

xima d� nossa sociedade, PARAlJ'ÉNS,

CLARISSA LÜT,KE STüLZER

Filha de Rubens Benjamin Stülzer

e Bernadete Lütke Stülzer

ELENICE ROEDER

Filha de Nivaldo Roeder

e Dirce de Paula e Silva Roeder

HecordOrganizações
de LUIZ' f\lltlton Suche k '

-Rua Felipe 'S,chrrntidt, 39Q .: Fone: 22-0511"
Seguros em todos os ramos - Fotocóilias'� À11.to
Escola _. Despachante Oficial de Detl'an - JEmi}la
�a�ei1t�s - '1:'raltlsfctênci,a de Veíiculós -" ' Conrecçâede ,P�aças e Plaquetas' '_" Carteira ,. de \lIdentidade

. Ga:rte�i'a de Motoristá'·,-' Taxás ,Esfadukis :�', heên:
. � ..

.: : .ehímeatos, d� �o��, Pr�,�i�s.�l·�a:s e· COO·tratos., ;'
�" i" ti'" • ,....!Io, � .... i .. � \..

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar
L/C

(ao lado do Edificio' Mussi)
'

..
'
..... /, '

'Fone' '22 ...(}439

..
'
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CORREIO DO NORTE 01 de setembro de 1979

CANOINHENSE

. VIVIANE MARIA JENSURA

F'ilha de Aluyr Jensura e Eline Jensura

A

DE 1979

LUCIANE DALLA BARBA CADOR

Filha de José Cador (falecido) e Luci Áurea

Dalla Barba da Silva

P a t r o n:e S 5 e

m.ora HELENE PATRUNI

Filha da Vva. Sônia Paul Patruni

CLAUDIA REGINA BOEING PACHECO

Filha de Jovíno Pacheco e Maria Terezinha
\ ,

Boeing Pacheco

VALERIA CYRILLO PEREIRA

Pilha de Olavo Pereira e Teodora

Ç-rdllo pereira

=

REGIANE CORREA MACHUC4_

Filha de Odilon Machuca e
\

'Correa Machuca

Miriam

MARIA CRISTINA FONTANA'

Filha de Adilson Fontana e Luiza Maria

Paul Fontana

JEONECI THEREZINHA DAMBROSKI
,

Filha de Waldemar Dambroski e Dívanir

Davet Dambroski

Lucia
Colombo

,',

Fotos de 'I
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CORCEL I EM
36 PAGAMENTOS,SÓ
NO SEU REVENDEDOR

, Foi lançado o Consórcio União em Santa' Catarina como grande opção para adquirir aquela
sofisticação tão sonhada. O Corcel II: Em apenas 36 pagamentos, você pode realizar um velho sonho.
Por sorteio OU lance, a escolha é sua. Mensalmente um carro por sorteio e um ou mais por lance.
72 participantes em cada grupo. Enfim, a sorte em suas mãos. Nada de juros! Os pagamentos,

poderão ser feitos nas 'agências do Besc ou na sede do Consórcio União. '

Seu carro usado vale como lance e quando contemplado poderá receber o seu Corcel H
do estoque da loja ou se preferir, pedir especialmente à Ford do Brasil S.A. na cor e modelo que desejar.

Lance vencido é devolvido na hora e o seu lance liquida os pagamentos finais do plano,
Como você vê, enfim um Consórcio Ford Catarinense.que chegou para melhorar seus planos de vida.

E bom ter alguém que se preocupe conosco.

_"'�_
Quem tem a garantia Ford, tá com tudo!

.�,-,tvi<"r

Venha nos visitar!

CONSÓRCIO UNido
UNIÃO CATARINENSE DE CONSÓRCIOS LTDA. S/C.
RUA ITAJÂí. 74 - FONES: 22-4324 - 22-3299 - JOINVllLE

, ,

GARANTIDO PELOS REVENDEDORES E FORD BRASIL S.A.
�k •

Basilio HumenhuJc Comércio de Veículos Lida.
Rua Vidal Ramos, 20� -:- Fones: 22..Q268 e 22-0468

CANOINHAS -:- S C
'Ihecricões:

. . "

Certif'iOádo de Autorização na Secretaria da Receita Federal n.O 10/548 de 15/02/1979

Prevenção Segurançae
A técnica é uma conquista do homem, e através delo se

desenvolveram modernos sistemas de 'produçõo. A cada' dia nevas má.

quinas e novas técnicas sôo colocadas à disposição do homem, que
as manipula e controla, procurando produzir cada vez mais e melhor,
em menor tempo.

, Infelizmente, nem sempre, esta técnica de construção é

acompanhada de sistemas de segurança que visem prevenir possrveis
ccidentes .

Outras vezes o moquinório cpesor de complexo, oferece
condições de seg,urança, mas a crnbiçôo empresarial de querer pro.
duzir ainda rnols, exige do pessoal de operação e controle urno super
produção, seja através de operações mais rápidas, seja através ds
uma prorrogação das horas de trabalhe, o que invariavelmente con

duz a estafa de rrobolhodor .

Tanto no primeiro caso, come no segunde, pedem oeor,

rer acidentes, e seus resultades sempre negatives, conduzem a vítlrnc
e seus familiares, à problemas de ordem econômico e social, especial.
mente quando este homem, pelas, lesões sofrldos, fica incapacitado
para o trabalhe.

Mas nem só a máquina ,'e nem só a ernpreso são respon.
sóveis cu culpadas peles acidentes. Muitas vezes, e em grande' parte
delas, a culpo pode ser também do próprio trabalhacfor. "

"

'

O acidente pode ocorrer numa fração de segundos. ,Bq�.
ta um pequeno descuido, para ocorrer um grande acidente � E ap6�
o acidente; as lrremedióvels conseqüências: a hospitcl izoçôo, depos
o tratamento, a preocupação da vítimo pela fomíllc e da famrlia pe
lo seu chefe, os problemas financeiros, o desespero e outros proble
mas mais. "

Mas aí: tarde demois] t impossível voltor atrás. O mal ou
o erro j6 ocorreu. E para evitá-lo e que será preciso?

- Prevenção - Conscientizaç:õo - Atenção!
,

O acidente pode ser comparado: ao' "invisivel destruidor;".
que inespercdornente ataca;, a "fera faminta" à espreita de sua vltl

ma, ou ao "monstro" da desolação e da tristeza. '
,

Por isso, é urqente que conscientize, o .hornem. empresárlo,
trabalhador, idoso, jovem ou criança;

,

,

,,"
'

"Prevenir é melhor do que, remediar".
�:

..

,
'

"Evitar acidentes é obrlqoçôo de cada. um"
"Preven i-los é dever de todos"

'

"; "'�',
,

,

, Ajude seu próximo a 'ser feliz: Consclentlze.e- coopere, fo-
,

zendo da prevenção um meio de segurança, e uma forma de garan·
'tire futuro de cada um e a segurança de todos.

< "Segurança e Prevenção - a Dupla da Felicidade"
Trabalho de: Paulo A. Frank

,

Aluno do Curso de Formação de Supervisores de Sequ
rança, 'realizado através de Convênio. SENAI - FUN
DACENTRO - MTb., com a cooperação e apoio da As·

socioçõo Comercial e lndustrlcl de Canoinhas, na sede
da FUNPLOC.

-:- A G R A O E c I M E N T O

_..- REGISTRO C I Y'I L E"DITA·I,S '.

-.-

Conoinhos, 29 de oqosto de
i979.

NEREIDA' C� CORTE, Oficial' do
Registro Civil do' 1 �o Distrito de Ca

noinhas, Santa Catarina faz
'

saber

que p�endem ceser-se-

JO'SE TIBES 'RIBEIRO cem OU

VIA DE JESUS TIBES DE SOUZA, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e re-

sidenres nestê distrito;' ele lavrador, Rita Fia�oncini Schiessl, Escrivã
noscido em Timb6 Grande di Mu�, c;e Paz e Oficial do Registro Civil do
nicípto aos 14 de meio de 1956, fi- Distrito de Felipe Schmidt, Municí�
lho de João Alves Ribeiro e de Etel- pio e' Comorcc de Conolnhos, faz
vino Tibes Ribeiro; ela do lar, nasci- saber que pretendem casar:

, Q;(l em
-

Vaca Branca, distrito de Sôo -ANTONIO MOMONT cem ANA
Sebostlõo do Sul-SC aos 14 de ju-' ��URUDZ. Ele, natural de Pociêncio,
rho de 1955, filha de Paulino Tibes deste; Distrito, nascido nó dia 17 de
de Souza e de Resalina Antunes Ma-

r. cio de 1945, lavrader, solteiro, de-
eiel. mlcillcdo e residente neste Distrito.

MARCOS VOIGT e MARIA filho de Miguel Momont, fclecido e

LEANDRO DE SOUZA, ambos sol-' Michalina Jusak Moment, foiec ido .

.tclros. Ele, comerciário, ncsc'do em Ela, natural de Caneinhas, nascida
Pie'dade, 'deste dis]titQ, em 7 de 'r,o dia 21 de abril de 1953, dornés
o'sr.il, '00 1958, residente 'em Alto'

_ tico. soltetrc, domic: liada em Pó-

do�' Palmeiras, desta cidade, filho de ciência, deste Distrito, filha de Fran-

Q�v'aldo Voigt e Emilia Hachbart cisco Kurudz, falecido e Rose Biles-

V.oigt � �Çl,'do lor, nascida em Pau- ki Kurudz.
1&· �&f�ir9,' deste Município" em 11 FRANCISCO KURUDZ' FILHO
de julho d�, vi-SS" residente ne: ,'I

cem HElENl\ DE FATIMA BABICZ.
.. cidade, filha, de Oscar Leandro I "] r�le, natural, de Canoinhas-SC, nasci-
'" Souza e Luiza Leandro de Souza. do em 05 de março de 1955, pintor,

, 'E, para que chegue ao conl.o . .oltelro, domiciliado neste' Distrito e

,'ci,mento de 3.os, mandei publicar ')
i residente em, Herval Bonito. fiIho de

pr,esente Edita,l. Apresentaram os do�" Francisco Kurudz, folecldo eRmo
cumentos exigidos pelo C6digo Civil, Bileski' Kür)udz. Ela, natural dt<:s�e
art. 180. Se alguém tiver conheci- Estado, nascida em Campo d')s Mo·
mento de algum impedimento legal, ,ços n/Distritol no dia 1 Ú de dez:�m·
openha·o 110, forma dá J�i.

"

bro de 1965, doméstico, �olteircl, do-

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil '

CPF, 222.315.879-04

mlclllodc em Herval Benito deste

Distrito e' residente neste Distrito, fi
lha de Hipolito .Boblcz e Olinda

Dán'i�1 Babicz.

;;'Felipe Schmidt, 29' de oqosro cé

1979.
'

Se alguém tiver conhecimento
de existir algum impedimento legal,
acuse-o para' fins de direito.

'

Rita Fiamoncini Schiessl '

Oficia I do Reg istro Civil

•
-'

, AGRADECIM'ENTO "
-

•

Afonso Lütke e Família vem de público agradecer pe·
nhoradamente a todos que colaboraram quando do sinistro no pré
dio vizinho à sua residência. Agradecem em especial ao Dr. Be�'
"nedito Therézio 'de Carvalho Netto, Prefeito Municipal, à' Rígesa
de Três Barras e às indústrias locais que prontamente' atenderam
com seus equipamentos anti-fogo, tornando possível o controle, das
chamas.

, Agradecem também a dedicação de Dna, Genny Stul
zer é de Dna. Rosi Freitas, que, carinhosamente acolheu VovÓ Te-
reza em sua residência por ocasião do sinistro.

' '

Muito�obrigado a todos.
----------------------------------------�---------------�

Curso Internacional de
Tecnologia de produção
de Batata =Semente

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Serviço de Produção de Sementes Básicas, com sede em Brasília

DF, e o Centro Internacional de La Papa; com sede em Lima, Pe
ru, promoverão conjuntamente o Curso Internacional de 'I'ecnolo

-gía de Produção :'de Batata-Semente', que, se realizará na Gerência'
Local de Canoínhas-Sõ, no período de 25 de setembro a 11 de ou

'tubro de 1979. '

Participarão do curso; engenheiros agrônomos de. 11
, Estados b:ta�iJeiros, Argentina; Uruguai, C!lile €' Equador, que re�
neberão aulas, prátIcas e teór)icas sobre, os últimos avanços tecno ..

lógicos na área de ,Prqdução de Batata...Sementé, aulas ministradas
por 16 pesquisadore$ de r:eriome lrlte,naeJo:aal.' "� "

JACIRA EMILIA PAUL COR;.
C,í!:A, Tabeliã e Oficial do Registro
Civil do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoinhas, Estado' de
Santa Catarina, faz saber que pre
tendem casar:

JOSt ',RODRIGUES e DONÁRIA
RIBEIRO. Ele, noturcl de Taman

duá, deste Distrito, nascido em' 13 de

[oneiro de 1940, agriculter, soltero,
oornlcillcdo em Campo dos Buenos,
Oeste Distrito, filho de Damaso Ro

drigues e Vitalina França. Ela, nctu-

101 de Campo dos - Buenos, deste

Distrito, nascida em 27 de se: ombro
de '1943, do ler, solteira, dornlcil'lodo
em Campo dos Buenos, deste Distri
tr , filha de Joaquim Ribeiro e Noê

mio Ferreira dos Santos.

Se alguém souber de alJ11lnt
impedimento, oponha-ó 'na forma
da lei.

Pinheiros; 10 dI? agosto dEi 1979.
,

Silvete Darei paul
Escrevente JttraIDeJ),tada

..
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'Notícias
, ,

'ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA

VlSITA DO GOVERNADOR :EM MAFRA

Conforme divulgamos anterformente, 'dia 24 p.p. o

Governador do Estado Dr. Jorge Konder Bornhausen e
seu SeGtetaria.do, instalou o seu Governo na cidade polo
da AMPLA, Mafra. Os trabalhos foram desenvolvidos na
'FUNORTE, onde despachou em audiências privadas os inu

niclpios integrantes da AMVAC. Nove municípios foram
�.tendidos, inclusive Papanduva. A caravana se compunha
por ·36 particip�ntes, a coordenação esteve a cargo do Sr
Prefeito MUnICIpal, Presidente da ARENA e Presidente
.cya ,câmara, incl�l&lve autoridades civis, militares e relígio
.:;as. Das 48 petições apresentadas destacam-se as que' fo
ram, assinados os respectivos, convênios, entre outros: CA
SAN com início' no corrente ano, valor Cr$ 11.654.0'00' 00 .

Eletrjficação Rural para Nova Cultura, auxílios para 'Es
cola Básica, grupo escolar e escolas interioranas. A pales-

,

.tra , �9 �. Governador f?i reeeb_i�a com simpatia, carinho
e áeíma de, tudo. �om muita brasilidade pela grandiosa pre
sença- de particípantes . Deputados presentes: Artenir
Werner .e Esperidião Amín Helou Filho, federais. Pres ,

. Moacir Bertoli, da Assembléia Legislativa.

JORNAL EDl1Ç)lO'
Em meu poder o número 12 do jornal EDIÇÃO edí

tado na cidade de Mafra, prop, da Gráfica Editora Rioma
.írense: Ltda. A, sua atual diretoria administrativa' está as

. sim constituída:' Direção Geral: José Bergamini Junior' Di-
retor de Redação: J. Sàrtori ; Redator: Adilson J .. RodYcz!
Circulação e Publicação: Cirineu Wortnsbecker. Trata-sé
.de U.1'n jornal de feitio moderno com oito páginas iniciais o
que bem diz do seu amplo 'campo noticioso, inclusive desta-

.;
',.,. ""r"'1als, enfim, um jornal que por certo receberá

a acolhida de toda a região catarinense, inclusive de outros
municípios paranaenses. Os municípios de Papanduva I�
Monte Castelo terão correspondentes próprios. A coluna
.almeja ,progresso ininterrupto ao cacula e confrade 'EDI-
ÇW.

�

FIGUEIREDO PASSARA A SÉMANA o

DA PA'l'RIA NA CAPITAL MINEm,A,, ,

o Presidente da República passará o 7 de setembro
Em Belo Horizonte, onde, assistirá as solenidades comemo,
rativas do "Dia da Pátria". segundo informou ontem, ofi
cialmente o Governo de Minas, acrescentando que o Gene-
'ral Figueiredo "chegará' à capital mineira, provavelmente
no dia 5, não ainda definida a data do seu retorno a Brasí
lia. Durante sua permanência em Belo Hor izonte, entre

, eutras atividades, assinará 'convênio com o Governo dei Es
«tado, para investimentos 'de Cr$ 24 bilhões em obras de sa

-neamento básico e na construção de 1'00 mil casas popula-
",res (G.P.)

'.. .

DEPUTADO BERTOLI & CONVÊNIOS
;

Sobre o tópico acima 'recebi do Deputado Moacir
:Bertoli, DD. Presidente da Assembléia' Legislativa o ex

pediente que transcrevo para conhecimento doe' nossos lei
'tores: "Florianópolis, 14 de agosto de 1979. Ilrno. Sr. Esme
raldino Maia de Almeida, Presidente do Diretório Munici
t�al da ARENA - Papanduva-SC. Prezado Companheiro.
'��m anexo, para seu conhecimento, encaminho-lhe relação
'Identificando as construções e reformas de prédios escola

. res, ·que· serão construidos nesse município e cujos convê
nios dever-ão' ser firmados pela Secretaria de Educação.

, Atenciosamente ..Moacir Bertoli. São os seguintes: EE.RR.
Francisco Hass Cr$ 250.000',00; E'.!. Arroio Fundo,' Cr.$
250;000,00.; E.I. Ri,o Pratinha "Substituição" c-s 150.000,00,

.

"
C:ÉDULAS DE 1) Ma PRONTINHAS

., Já 'estão prontinhas as novas cédulas de Cr$ 5 mi: \
t!ruze:iros, que terão na estampa o perfil do ex-Presidente'
\astelo Branco. Urna justa homenagem, a um grande poli
tJco e,. acima de tudo, uma excepcional figura humana
tC,JY,L)

SEMANA DA PA"TRIA F: DIA
DA INUEPENDfÊNCIA

, Papanduva elaborou 'o seguinte' programa para os

festejos do dia da Pátria que transcrevemos para conheci
mento da comunidade: de 1.0 a 6 de setembro, Homena
gem à Pátria em todos os estabelecimentos de ensino do
:município.

'
,

.

. pia 1.10, às 10 hs.: abertura da Semana _da Pátria, com
r/artlcIpacão de autoridades escolares cidadaos e entIdades
?e, �lasse: em frente ao CI�be Papa�duvense; às 14 hs.
InlCIO do 3.o JESP, na cancha de esportes Leonardo Brey .

Dia 2 _' 'Culto Religioso pel� Pátria nas Igrejas. da
C'omunidade,· a cargo' do movimento Cursilhista e Telecista
da Igreja Matriz, a tarde Competições esportivas da CME.

Dia, 3 .- à tarde e à noite , Comp,etição do 3.9 JESP.

. ,Dia 4 ,......_ às 20 hs. no Clube Sessão Cívica e Artística
a cargo do CCE,. ';

,
"

1_, 'Dia 5 às 14 hs, �', Passeio ciclistico com participa
A'�O 'de tÓdbS, sob coordenação 'dos Prof. de Educação Fi
SIca; às 20 hs., Reunião. Festiva do Lions Clube de Papan
duva. comemorativa à Semana da Pátria.

') Dia 6j às' 17 hs., encer�amento d� 3.0, JESP; 'às 20 hs.
<='ntrega de medalhas aos vencedores do 3.0' JESP no Clube

'tl' . :gia (às 6 hs., Alvorada às 8 hs., Hasteaniento d�
,\�.vilhoes Nacional; Estadual e Municipal, ,sob .r:esponsablhdade do destacamentó Policial' às 16 h$ó, DesfIle de todos
OS <:olégios da Cidade; .CTGs VáqU€à!105 ê. T.ropeiro Velho,
E�Íldades Esportivas" Sindicatos, Func. Públlco8, Ind e C�,-, .

rercio; às 17 hS.� conceritração ddS p�:rticipantes do d�sfl-
. �. N�ta hora como. em todo- o ErqSII" toqUE; de buzll��S, .

Cl'ren.es, .sinos :cumiPt�ntos 'êhtr.e os" presentes e exeouçao'
'{ln #INo. DA rnDEP.END1lNCIA. tâmhétn· da :rnfmi;ea, fisl<r .

sroIj)':(lo� .1)9:, -';' ',' :"', ,'....
'. , .. '.' ..

de PAPANDUVA
. " . ,

Sr. JACOB SCHADE:CK - Dia 8, 'data importante
para a numerosa �amHia Schadeck; estará co�pl�tandó
mais um ano de 'VIda o prestativo e venerando cidadão sr .

Jacob Schadeck, na intimidade de sua grande família, data
será comemorada.

PASSARELA DA, SOCIEDADE
Sra. C:ELI D. GRABOVISKI Dia 6 festejando

extréia de idade nova a Professora Celi Davet Graboviski,
esposa do sr. Irineu Graboviski. Na festiva data as mais.
merecidas demonstracões de amizade 'e 'carinho lhes serão

. prestadas.
�

.

.

Sra. MARILZA S. SENNA - Dia 7 quem estará
festejando troca de idade nova é a sra. Marilza Silveira
Senna MD. Diretora do Grupo Escolar Alinor V. Côrte. A
festiv� data será comemorada 'por familiares, colegas e

r-Iunos que lhe renderão as justas e'merecidas homenagens.

UM POR SEMANA

PAZ - As fontes da grandeza e felicidade de um po
voo a indústria, o comércio, as artes, as ciências' 'e .as

'

mais
luminosas instituições da sabedoria, não podem prosperar
senão no meio da PAZ e. 'da confiança. (Dó Raímundo de
Seixas)

,

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

Lencamento do ,Programa,, , �',

«Contribuint do Fu,turo-
Secundando à solenidade ,

do Lançamento Regional, que
teve lugar na Superintendência
Regional da Receita Federal em

Curitiba, a 14 do fluente, reali-
,

ZOU·Se no dia 17 subseqüente,
na Delegacia da Receita Fede-

.

ral em Florianópolis; o Lança
mente Sub-Regional em Santa

I
, '

1979»
\

,_.... I

.'-,

, Catarina do Programa "Contrl

buinte do Futuro-1979", promo
'vido anualmente pela Secreta

ria da Receita Federal desde o

ano de 1970.

dêncías para a distribuição "aos'
escolares da 4.a e 5'.a séries da:

mesma cartilha utilízàda em
1978 '�Vamos Construir Juntos". /

que foi reimpressa e servirá 'de ,�
Na jurisdição da Delegacia

da 'Receita Federal de Joinville

Já estão sendo tomadas' provi-

I ,

tema para o referido concurso, .

no período de 10 a 25 de outubro ,.i
próximo.

\j t" ",I ü ü II" I D ,fill i 11111 U 1111.1 •••• 1 d. I. 1.li .,1.1. I.I! Ri .1.,." i •• 1.1. ii. I. i d a áiIiIl"TrIf'iIi-iii D11 Cí iiiMijai. ü 111111111111 ••_1111.1 ii. ii'.liiti.il.�i' •• i

, A�AristidesMalldn
temumcaminhãodepeçasgenuínaspara

�

o seuMercédes-Ben,z.'
Para pronta entrega,
É só chegar no balcão e pedir.

.
Não pá porca nem parafuso que a gente

não guarde em estoque:
E, comprando no nosso departamento

. de peças, você compra as genuínas.
Aquelas que passaram porurn setor de

controle de qualidade que, só na Mercedes
Benz. ocupa 1200 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.

C pessoal aqui da casa sabe que trm
um bom produto nas mãos e trata você
rápido - €l oem.

.

,

. Tanto faz Que você compre porca ou
.

parafuso, farol ou farotete, coroa ou pinhão,
o serviço é',limpo.

.
f um::�serviço que está todo montado

para atender voçê. ,

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

� E para atender todos. os frótistas que,
embora tenham seu próprio estoque -de
peças, preferem recorrer regularmente a nós
para não imobilizar desnecessariamente- o
'seu capital.

.

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

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

Para que você não pare mais que o
necessário.

Para que você esteja sempre indo pra
onde a estrada levàr..
,"

Sem exagero� nosso estoque de peças
genuír.tas é do tamanho de um bo�de.

E â nossa vontade de atender bem é .

tão grande que acaba fazet'ld0:dev�çêorrlais
um amigo:

.

Amigo, a casa é sua.

�
•••

r

ConcessionárioMercedes-Benz

AYistides MaU.'.
Rui'! \/,'illliJl r$.@rI'It!I$, 16Y.3'

e:ólnelnfi<ls - soe

',;.Ice'1""" I li", a""'" li III)n II. A.I!,IIJ'" II iii" 'III I A' u�g III'"'' a D I 'l,,,. a n 11'1 Q R I'" "I II I ,I!. ln, aI PI tu I!J'" lU! 118' I' P'" JU" .'''"',.,,,. e JUIt;.LL'..
v ,..... ,
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CORREIO DO NORTE

/

'01 de' setembre de. 1979
------------------------------------------------------.-----------------

Terrenos - vende - secentrais
VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN

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

'rEMBRO COM GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 M2 CADA U:\1.

TRATAR PELO TELEFONE 22-0'471 COlVI ROMEU.

,CI'MENTELA -

FABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO, EM

TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PAr.
ltA CANCHAS DE ESPORTES _ CERCAS DE DIVERSOS

MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE

€ONCRETO PRÓPRIOS PARA CHACARAS _' ARTEFA-
TOS DE CONTRETO EM GERAL.

Ilso.rit'rio: Rua Eugênio de Souza, 188, ,- Fone ..22-0748, Caixa
Postal, 241 - anexo 'Escritório Cíde ,

fiJmêa: Distrito de Ma:rd.lio Días _'" Canóínhas ...SC.

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

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

'_ CIC OO'5589159jDEP -

Clíni.ca dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0'461,

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIAO 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

CANOINHAS JA ',l'EM MECANICO AUTORIZADO PELO IINPM PARA CONSERTOS DE BALANÇAS COMERCIAIS.

SE SUA BALANÇA APRESENTAR QUALQUER DEFEI'.l:"O,
PROCURE IMEDIATAMENTE O SR.

NO'RBERTO TADRA
Rua Aleis Stüber, 528 _ Bairro Alto das Palmeiras

Fone 22-0'714

Uma semana já passou, desde
,-1 apresentação do 2.° festival do
Folclore 'Escolar. No entanto, o.ndc
estamos extasiados pelo magnífico
espetáculo de arte e culturo que
presenciamos.

Apesar de sexta-feira e mês'

de agosto, a Colina Sagrada, ou

rrcls precisornente, o Ginásio de Es

portes do Coléq.o Estadual Santa

Cruz, foi pequeno ,para' abrigar a

enorme multidão que lá compare
ceu . Muita gente ficou do lado de
tora do Ginósio de Esportes, não,

conseguindo entrar no recinto, onde
nossos' olhos viram algo deslumbrou
te "-

A expectativa era enorme, Eis

'que, anunciaram 9 início do festival.
.

Com um som bacana mesmo e,

um auto-falante para ninguém botor

.defeito. foi principlddo o desfile dos
estabelecimentos de ensino, tanto

da cidade, como das redondezas e

cidodes vizinhas. Soubemos que an

tecipadamente houve um sorteie pa
ro ver qual seria a ordem- de apre
sentoçõo das escolas.

Assim, os componentes da pri
meira escola, ou seja, Castelo Branco

pisaram na passarela do ginásio de

esportes, apresentando o tema "O
.Contestodo": Bostonte aplaudida.
Em seguida, foi a vez do Grupo Es
colar Rodolfo Zipperer, com o fol
dore português, uma graça. E as

sim, tivemos a Escola Básica Ma ..

noel da Silva Quadros, predominan
do nas vestes das crianças, as cores

verde, preto, amarelo, rosa e azul.
seguindo, a Escola Básica Colombo
Machado Salles, de Três Barras; aí

rossos olhos já pararam na garota
da, -que se apresentava. Escolheram
um tema que cativa, que contagia,
que meche com a gente. Sim, fize
ram uma homenagem ao carnaval

brosileko, que é o maior do mundo:
Não esqueceram de falar no samba

oue é a alma do carnaval. Os com

positores, aqueles que fazem as le
tras para o povo cantar, também
foram lembrados. Nessa altura dos
acontecimentos já tinhcmos essa es

cola colocada nos três primeiros lu

gores. Muito se destacou individual

mente, uma mo-eninho, com seu re

bolado e' muita ginga.

Prosseguindo o desenvolvimento
do festival tivemos a Escola Luiz Do

, vet, de Major Vieira e Grupo Escolar

UNGER· & elA. LTOA.
COMÉRCIOINOOST:RIA -- 'EXPORTAÇAO

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores' Exclusivos

Completa dos Motores

Esquadrias de ferro e

de vidros, com equipe

da_ Linha

«WEG»

uma variadlssirna secção
'de' profissionais compe-

, f tentes para sua' colocação.
Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 UNIÃO DA VITóRIA - PR.

REPR r.SENTANTE ENI CANOINHAS:

-

,W.dlldernar Knüppel
Rua Major Vieira, 360' _ Fone (0477) 22-03tJ6 - CANOINHAS - Santa Catarina

Irmã Maria Felícitas, fazendo uma

homenagem as cornunidcdes espa
nholas. Novamente a multidão deli
rou _ Aplausos e mais aplausos,
ecoavam no espaço. Sensacional
mesmo. Dançavam e sapateavam
como gente grande e além de tudo,
usav�m as' castarholas, com muito

jeito. Um garotinho, pena que não

chegamos a saber o nome do mes

mo, se destacoU pela sua habilidade
e segurança. Já nessa altura dos
acontecimentos, 'não havia mais dú

vida, tirariam o primeiro lugar. Na

seqüência, Grupo Escolar Frei
/
Me

nandro Kamps,. com variedades re

gionafs; Grupo Escolar João José de
Souza 'Cabral, dança Balaio; Grupo
Escolar Horácio Nunes, de lrineópolis,
neste Estado; Escola Básica Sagrado
Coração de Jesus, desta ,cidade,
com um colorido maravilhoso, or

roncando do público presente, mui

tas palmas, com uma torcida incan

sável, .pelo beleza também da apre
sentaçôo. 'Após esta, foi a" vez do

'Grupo Escolar General Osório, QÇl
vizinha cidade de Três Barras. Ou
tra vez, ficamos boquiabertos: des
lumbrados, com o quadro que -estcvo
à nossa frente. ,As meninas' caracte
rizadas de baianas, dando o recado,
r.o desempenho doquilo que era seu,

tema, ou seja, lemanjá. Os meninos

trajados de pescadores, portando re

des, engrandeceram ainda mais.

Quase não temos palavras adequa
das, nesta horo, para dizer da be
leza, desembaraço e maravilha, do

que vimos. Mais uma escola qU8
sabiamos que seria classificada, co

mo' melhor. Finalmente, chegou a

vez da Escolo Básica Almirante Bar-

roso; desta cidade, ao nosso ver

bastante prejudlccdo, em virtude de
'

estar tomado o local da apresentq.
ção, pelas crianças que "i,ó havian;
se apresentado. O tema da mesma,
por trotor-se de carnaval, com bo.
'Iões, serpentinas, e confete, fez Com

aue a garotada 'ali presente,' r�tiras
'sem do local aqueles apetrechos,
desviando à aten-ção do públ."co.
que esqueceu o que estava se de,

- senrolpndo e começou somente a

olhar as brincadeiras; como [é dis.
semos das crianças que lotavam. as
dependências do local" que servia
como palco.,

Assim, após alguns minutos, o
" iur,�, formado por pessoas de alto go·
bortto e entendedoras de fato' da
rr.otério. classificaram em primeiro
IlJgar o Grupo Escolar lrrnõo Maria
Felicitas, em segundo o Grupo Es

color General 'Osório, "dé Três: Bar
ras, e em terceiro, a Escola B6sica
Colombo. Machado Sales, também
de Três" Barras. Sem dúvida' lima es

colha excelente. Não se tendo notí
cio de que 'este não, poderia ter sido
o

-

resultado. A platéia, 'presente,
concordou plenamente com o '[url.:
Muito bem escolhidc os três primei.
ros lugares 't,

Graças ao trabalho de um pu
,nhado de professores e a boa' von

,

tcde das crlcnços, tivemos uma ver

dadeira noite de gala ..

Em pleno Ano lnternocloncl da
Criança, estes proporcionaram o nós

adultos, uma noite inesquecível,'
apresentando um trabalho em con

junto, notando-se em cada rostinho
uma satisfação

-

enorme. Parabéns
crianças, continuem assim.

éonoinhas, agostol de 1979.

IVANITA SCHIVtNSKI

CIRURGIAO DENTISTA

DR. SERGIO THOM.4Z L ..4NGER
Clínica Geral - Raios X

Consultõrto: {Rua Paula Pereira, 799 �

,

Hora marcada e hora livre - Fone 22-0588

(Anexo à "Casa Langer)

JUiZO DE DIREITO DA COM.{\RCA DE

CANOINHAS - SANTA CATARlN-A

Edital de Arrematação
; ,

(Extrato art. 687 CPC.)

, l.a PRAÇA: Dia 0'1 de outubro de 1979, às 10',0'0' horas
2.a PRAÇA: Dia 11 de outubro de 1979, às 10',0'0' horas

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

, PROCESSO: Embargos e Execução n.? 1.188
REQUERENTE: ORLANDO MÜLLER E S; MULHER
REQUERIDO: A FAZENDA 'PÚB�ICA ESTADUAL

BENS: "Um terreno rural com a área de 572.557,54 m2
(quinhentos ,e setenta e dois mil, quinhentos e cincoenta e sete me

tros quadrados e cincoenta e quatro centímetros quadrados) situa..

do no lugar "TOLDO DE CIMA" município de Major Vieira desta

Comarca, confrontando com" um' lado com terras devolutas ocupa ..

das por Antonio Machado é Dorico Martins de Oliveira, de outro
lado com terras devolutas pertencentes a Jorge Alves de Lima e

Antonio Alves de Lima, de outro lado com terras de Jacob e João
Batista'Correa e de outro lado com ditas de Antonio Maron Becíl

,

,

cadastrado nó Incra sob n.? 816 060' 0'0'9 '261, cujo im6vel foi adqui-
rido de Walfrido Veiga e sua mulher Ana Iankoski Veiga, em da
ta de 19 de maio de 1�79, e está registrado sob as fls. ,33 livro 33
pelo Tabelião Sebastião Grein -da, Costa de Malor Vieira, o qual
foi avaliado em Cr$ 171.768,0'0, (cent'o e..setenít$,.te um mil e se�,';-
centos e sessenta e oito cruzeiros). "\'

,

'

Canóínhas, 14'de,agost·o. de lM9.

O�LI DE' ATAIDE':·BôDRIGtJES:'- .��'" Jui�, de �Í)i:réU\,:'<i.��a·,:y.�r�'
'"

'
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CORREIO DO NORTE 01 'de setembro de 1979

IC N .s,ERVJÇO
Retencão do

.'

Imposto, "

Obrigações das Fontes
de Renda:·
pagadoras'

Compete à fonte' reter e

recolher o Imposto de Renda in
cidente sobre rendimentos por
ela pagos.

A fonte pagadora fica obri
gada ao recolhimento do impos
to, ainda que não o tenha retido I

Quando se tratar de ímpos ..

to devido. como antecipação, se

a fonte comprovar que o benefí
cíário já incluiu o rendimento
em sua declaração, cessará a res

ponsabilidade da mesma pelo
recolhimento do Imposto, sujei ..
í.ando-se esta, entretanto, à pe
nalidade pela infração Cometí
da.

Qando a fonte assumir o

ônus do imposto devido pelo be

neficiário, a importância paga,
creditada, empregada, remetida
ou entregue, será,' considerada
liquida, cabendo O "reajusta ..

mento" do respectivo rendímen
to bruto, sobre o qual recairá O
tributo.

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMActA DE PLANTA0: de sábado (01) a sexta-feira (07)
,
VITAL - Rua Paula .Pereira, 542 -

Fone: 22,-0040

MiDlCOS DE P'LANTAO: Hoje: DT. Antonio Luiz Dequech
Fone: 22-0033

Amanhã: Dr. Paulo Alves.
Fone:' 22-0033

Em quaisquer casos de -fal
ta de retenção e recolhimento
do imposto "devido, a fonte pa
gadora ficará sujeita" às multas
de lançamento de ofício, se a

exigência do tributo' se fizer
através de ação. fiscal, ou às
multas, juros moratórios e de
mais encargos legais nos casos

de recolhimento espontâneo)
mas fora dos prazos legalmente
previstos.

.

RADIO rAmULHA: Fone: 190

PRONTÓ SOCORRO: Fone: 192

lSTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�-D179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 'às 12:00 horas.
I

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

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

__-------------------�--------_.------�--_r_�_�� .__

Ancora Tratores

A obrigação. de reter o im ..

. posto alcança as instituições de·
educação, .de assistência social
cu quaisquer outras que gozem
de isenção, as quais não estão
drspensadas da prática de. atos,
previstos em lei, assecuratórios
0""0 cumprimento de obrigações
tributáveis por terceiros sob pe
ná de ser suspenso o' bénefícic
da

.

isenção, pela autoridade
competente ..

DIS1'NBUIOOA EXCLUSMl EMCURmBA.lLSTE 00 PARANA ENORTf. DE SANtA UoTARINÂ.

MatrIZ em Curitiba. BR' 116. Km 88· Fon� 52-4821
Can_O.lnt1as.....TralleSSa 7 � Setembro. 248, Fon� 22-O!)48 • Ll!pa. Rua Barão <;lo Rio Brglj<t.o. 1800· �l!Il'. 22-1263

r
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C om oe r c i a I H i r f L tda. �I

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

e es silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço une.
A Ancora Tratores.

Por. isso, não se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assisténcía técniea.

�
.

fifJD
IWJJlnc,ora [/;;;íftl'I'J2//u,�

Os melhores preços e condições da

Crediário próprio e entrega na

e_

regiao

hora

aqui estão, algumas

,

Tudo para seu lar em móveis e eletrc-domêsticcs

r /c

8 PE'ÇAS

As caixas, associações e or

ganizações sindicais que interfi
ram rio pagamento de remune

ração aos trabalhadores que
j.restem serviços a diversas em

p: esas, grupados ou não em sin-

dicatos inclusive estivadores I
conferentes ou assemelhados,
são responsáveis pelo desconto
do Imposto de Renda na Fonte,
como representantes das fontes

pagadoras dos rendimentos.
-

_____________________ m·'w-'"...'W"

.: CONJUNTO ESTO{i'ADO E.M CHENIL

Cr$ 12 100,00.

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

AVISTA

BICICLETAS· MONAiRK PA:,RA 'ADULTOS, A PARTIR DE Cr$

_, • '. _. ' ,.2.97Q,OQ.A :V{ST�

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

BRINDE VOCÊ RECEBE A ANTENA E INSTALAÇAO GRATIS.

MOTO-AAJ)IO 3 FAIXAS, Cr$ 900,60 A VISTA'

'aça-uos DOIa.·Jisita e cOOlprove .

nossos préços
.

RUA CA�TANO COSTÀ, 495 - FONE 2�-0555 ;_ .�ANQINHAS - SC.

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

Aniverserientes .de semana
ANIVERSARIAM-SE Osvaldo Prust.

HOJE: a sra. Rita, esposa DIA 06: o jovem Nivaldo

do sr. Guilherme Prust; os srs.: Wardenski; a-garota Simone: fi

José Kuroli e-· Gaspar José lha do sr. Paulo Neuburger.
Mülbauer .

'

DIA ·07: a sra. Tecla, esposa
AMANHÃ: a sra. Maria de do sr. Ananias Petr intchuk; os

.T.ourdes, esposa do sr.· Milles srs.: José Allage e Antonio dos

L. Zaniolo, o sr. Francisco Car- Santos Veiga; as srtas.: Marliza

Ih irt L" M' t D. da Srlveira, Rosane Peixote
va o; a sr a... UCla . e zger; o .

jovem Samyr Pedro Sakr. .
''€ Inês de Fátima Trapp; o jo-
vem Florentino Wieczorkievicz ..

DIA 04: a sra. Haly, esposa
do sr. Celso Bauer; Os srs.: Jo- Aos aniversariantes, n08-

víno Roesler,
.

Ernesto Koch
.

e sos cumprimentos.
--------------------------_.--------------------------

•

raslaneo • •

Seleção Externa para Nível Básico .da
Carreira Administrativa N.o 006

IN S C R I ç Õ E S Segundà Fase
�O BANCO DO BRASIL S.A. CONVOCA aqueles que

participaram, no' período de 30.07. a 03.08.79, nesta Agência, da
PRIMEIRA FASE de inscrições à Seleção para Nível Básico da
Carreira Administrativa, para que prossigam o processo de ins

crição e,fi sua SEGUNDA FASE, que se realizará de 10.09 a

21.09.79, no horário das 9:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:00 ho

ras, observado o seguinte escalonamento:

dia 10.09.79 -- nomes iniciados pela letr�' ".A'"
'.

dia 11. 09.79 - nomes iniciados pelas letras "B", a "D"
. dia 12.09.79 - nomes iniciados pelas letras "E'; a '''H'' ,

dia 13.09.79 - nomes iniciados pelas letras "I" e "J"
dia 14-.09.79 - nomes iniciados pelas letras "K<'< e "L" , .

dia 17.09.79 - nomes iniciados pela letra . "M".
dia 18.0'9. 79 - nomes iniciados pelas letras "N'" a "P"
dia 19.09.79 -' nomes iniciados pela letra "R" ...

dia 20.09.79 - l!0mes iniciados pelas letras "8"· a "Z"

.

2. Os procedimentos para efetivação da SEGUNDA FA
SE de inscrição constam do edital afixado no recinto desta Agência.

BANCO DO BRASIL S.A. - Canoinhas (Se)
CGC 00000000/343-39

. I

:!.
RENÊ MILTO BAVER - Gerente .

NIVALDO VOIGT -. Gerente Adjunto.' ,'.
-

" . ';'
. ".

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

.'

,

.

,

2

Canoinhas e Hegião'Tvorte já
tem Hevendedor « C B'T»

MAVEQUIP - Máquinas Veículos�e Equip. Ltda.
(Provisoriamente anexo ao Posto ESSO)

ELETRO IMPE.RIAL
Especializada em reforma e serviços. em

.

geral de
refrigeradores domésticos e comerciais - Eletrodoméstieos -'
Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores e transfor
madores. Temos motores para geladeiras pelo menor preço,
,�'om 6 meses de garantia da Fábrica. L

',I

Atendimento a domicílio pelo. FONE 22,,;0198,; -
Rua Marechal Deodoro, 1.120 - Agua Verde. r

!;'lJJ()
. " ... _...

,_ .,.\
..

, I 1 .
- • '�
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JORGE OUVIU AS REIVINDICA
DOS PREFEITOS,.ÇOES

'NOTAS·

Ano XXXIII
N.o 1536
01-09-79

'ESPARSAS
De parabéns o Lar de Je

�us, que recebeu um \ aparelho
telefônico, doado pelas crianças
da Alemanha" através da Irmã
Jacoba, Provincial do Instituto
Secular das Irmãs de Maria,
residente em Santa Maria-Rô
Irmã Jacoba, como Se recorda,
foi quem conseguiu a Kombi

para a Casa Dr. Rolando Lou

renço Malucelli e' importância
em dinheiro para o Lar São
João Batista de Três Barras.

xxx

O Lions Clube de Canoi
nhas, através de seu Presidente,
Ildefonso Corrêa, informou à
coluna que as mesas para o

Baile da Rainha do Mate a rea

lízar-se dia 15 de setembro -

já encontram-se à venda pelas
Domadoras do Clube.

x x x

Amanhã em Marcílio Dias,
o novo encontro futebolístico
entra as equipes do São Bernar
do e Três Barras no Estádio
Wiegando Olsen. Esta partida
apontará o Campeão do 1.0 Tur
no do Campeonato de Amado
res da 1.a Divisão, promovido

pela LEC.
'

Aos desportistas, o

apelo para prestigiarem este
sensacional jogão de bola.

x x x

A coluna de hoje, parabe
niza o casal Zeno e Sir lei Ama
ral Filho, pelo nascimento no

dia 21 último, do garoto Zeno
Amaral Neto.

x x x
.

O Prefeito Therézio de Car

valho, recebeu nesta quinta-fei
ra, a visita de Engenheiros e Di
retores do DNER, vindos do
Rio de Janeiro, Florianópolis e

Mafra. Eles vieram para defi
nir com o Prefeito, qual será o

trecho e o local dó mesmo, que
desviará o perímetro urbano na

conclusão da BR-280 Mafra/Ca
noínhas ,

xxx

,

Foram iniciados os traba ..

lhos da construção da nova

Agência do Banco Brasileiro de
Descontos - BRADESCO SIA
de Canoinhas. A nova Agência,
está sendo construída na esqui
na das Ruas Felipe Schmidt e

V idal Ramos, defronte a Agên
cia do Banco do Brasil.

Banco do Brasil não fechará mais às 12 hs.
CANOINHAS (CN) - o

Setor de Relações Públicas da

Agência Local do Banco do
Brasil S/A., informou à repor
tagem do C.N . esta semana,

que à partir do dia 3 de setem

bro, trabalhará em tempo inte

gral das 9 às 16h sem fechar ao
meío-día.

A decisão foi tomada pela
Direção do BB, com a finalida
de de atender mais eficiente
mente sua grande clientela que
l:emanda justamente neste ho-

rário, evitando assim o acúmu
lo e a demora no atendimento
verificados às primeiras horas
da {arde.

Admi.nistracão
�

Dinâmica

Na foto, as oito bicicletas adquinidas pela Prefeitura Muni

cipal junto à firma Tokarski & Cia. Ltda. no valor de Cr$
37.500,00, destinadas ao serviço externo. Da esquerda para a

direita, o Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Netto; o

Vice-Prefeito, Fábio Fuck; o Sr. Inocente Tokarski, Diretor
da Tokarski & Cia. Ltda.; o Dr. Paulo. Rocha Faria, Presiden
te da Câmara de Vereadores; e o Sr. Hugo Peixoto,' chefe do

expediente da. Prefeitura.

,

1:MID���II:O'I'JI:li'�.....,..._-��tft_____"'''''_�• .n�__..nI7 ''''''' _

�=================-----=-�================7.
A audiência com o Prefeito Benedito The-

,

rézio de Carvalho Netto.

o maior volume de pedidos ao Governo

Estadual. foi entregue pelo Prefeito Therézio de
Carvalho. Entre eles, a pavimentação do trecho

BR-280-SC-303; prédio próprio para a Exatoria

Estadual; prédio para o Centro Educacional do
Bem Estar do Menor - CEBEM; dois centros

sociais; conclusão da pavimentação do a.cesso

Canoinhas/Três Barras; serviços de iluminação
pública através da CELESC; reformas do Pré
dio do FORUM; ampliação da rede de água e

implantação de esgotos; instalação da Unidade

Coordenação Regional de Ensino; ampliação do

Colégio Estadual Santa Cruz; ampliação do Hos

pital Santa Cruz; criação de um? guarnição do

.corpo de bombeiros; designação de funcionários

\para o Cartório Eleitoral; criação do curso de

1enfermagem e outros na Fundação' Escolar do
Planalto Norte Catarinense - FUNPLOC e

, construção de mais uma unidade para a Coope
rativa Agropecuária de Canoinhas - COOPER
CANOINHAS.

CONV�NIOS

Foram assinados entre H Secretaria de

Cultura, Esporte e Turismo e Prefeitura de Ca

noinhas, convênio de Cr$ 150 mil para a cons

trução de duas quadras de esportes em Bela
Vista do Toldo e Conjunto Habitacional -

'COHAB, respectivamente entre a Secretaria do
,Bem-Estar Social e a Assistência Espírita Lar
.

deJesus de Cr$ 72 mil, e com a 'Prefeitura: Cr$
'94 mil, para atendimento de obras sociais.

A audiência com o Prefeito de Três Barras,
Odilon Pazda

MAJOR VIEIRA

Também o Prefeito de Major Vieira,
Claudio Gadotti, pediu ao Governador um auxí

lia financeiro para cobrir a defasagem que o

município terá no próximo ano, em relação às

cotas de retorno do ICM mim total de Cr$ ...

230.000,00. Além disso, Gadotti, reivindicou a

cons.trucâo de, 5 escolas, central telefônica, ele

trificação rural; implantação de rede de água
, (já prevista) e compra de U11'1 trator de esteiras

Por sua vez, o Prefeito de Três Barras,
Odilon Pazda, pediu ao Governador a execução
das seguintes obras: implantação da rede de

água (que tem início previsto para 1981)'; prédio
para a delegacia de polícia; construção e refor.
(fias de escolas e um 'posto de saúde para o Baír.
':1'0 São Cristóvão.

AMPLA

O Go-vernador recebeu dos prefeitos da
1AMPLA, documento solicitando ajuda para in.
terferência junto às autoridades, visando asfal
tamento da BR-280 até Porto União, e de vários
outros trechos.

·

Terminadas as audiências índividuaís
I

com os Prefeitos, o Governador Jorge Bornhau-
sen recebeu a Associação de Municípios do PIa·
nalto Norte Catarinense, de cuja entidade rece-

.

beu importantes pedidos para o setor viário da

região. Como por exemplo, a' conclusão da pa
vimentação da BR-280, considerada como uma

ldas rodovias interestaduais - e até "interna-
cionais - ligando São Francisco do Sul com a

Argentina e interrompida no trecho Canoínhas/
Porto União, considerado' o centro de entronca
mento Uganda o Sudoeste do Paraná e Oeste de
Santa Catarina, permite o escoamento de toda
a produção ao Porto de Paranaguá. Conside
ram a obra, como imprescindível para o desen
volvimento e a economia da região.

Pediram ainda os municípios da AMPLA,
asfaltamento para rodovias vicinais que ligam
'os seguintes trechos: Canoinhas/Major Vieira;
'BR-116 entrada de Itaiópolís; BR-280, entrada
r:

de Irineópolis; continuação da rodovia S�-99 �
! Canoinhas/Três Barras; entrada de Três Barras;
implantação dos trechos Monte Castelo-Rio. dos
Campos e Salto do Rio Canoinhas. Com 'relação

,
à BR-280, interrompida entre Canoinhas e por
to União, o Governador Jorge Bornhausen in
formou que o projeto final de engenharia já se

encontra em fase de execução pelo DNER. de
vendo estar concluído dentro de 60 dias. Termi
nadas as audiências, o Governador e comitiva
foram homeha�eados com UIn alrnocooferecído
pelo Prefeito de Mafra, Plácido Gaissler ,

"

CESC vence ·TOfneio Intercolegial·
, CANOINHAS - o Colégio

Estadual Santa Cruz obteve o

primeiro lugar no 1.0 Campeo
nato Intercolegial de Futebol de

Campo promovido pelas Coor
denadorias Locais' de .Educação,
realizado dia 25, no estádio m u

nicipal Benedito Therézio de

Carvalho Netto, ao derrotar o

CSCJ por quatro. a três, na co

brança de pênaltis, depois do

tempo regulamentar haver ter
lninado acusando '0 placar de

um a um.

A equipe campeã formou
com Márcio, Hernani, Cássic,
Cleison e Luis Bueno; depois
Olavo, Carlinhos, Carla, San

dro, Zi.co, Luciano, e Antônio.
No primeiro tempo de jogo, Re-
nato marcou para o CSCJ, co

brando falta aos quinze minu
tos . Na fase complementar, Lu
ciano, cobrando penalidade má

xima, aos dezoito minutos, em

patou a partida. O juiz da par
tida foi Ricardo P. Martins.

'Além do CESC e do CSCJ,

também participou do torneio ,a
Escola Básica Manoel da Silva
Quadros, de Marcílio Dias. O
G. E. Almirante Barroso, pot
razões inexplicadas, não corrí
pareceu à competição.

Em setembro, a equipe de
futebol de campo do CESC,
orientada ,pelo professor F'er
nando L. Tokarski, irá a Mafra
para disputar a um novo tor

neio, com a participação de to
das as equipes campeãs dos mu..

nicípios que compõe a' 8.a
UCRE.

ALTA 'Q.UALIDADE

é D'a

ÓTICA
,

.

C�ONFIANÇ.A
seguros contra quebras até um ano.
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