
PROPRIETÁRIO:

AROLDO C. DE CARVA,LHO
Dlli�TOR (DE 13-10'-62 A 07-0.9-78):

RUBENS RIBEIRO DA SILVA

'DIRETOR ATUAL:

ftLAUCO J. BUENO

REDATOR:

:LUCIO COLOMBO

ADMIN [STRAÇAO:
Rua Getúlio Vargas, 527

COMPOSIÇÃO e IMPRESSÃO:
Impressora Ouro Verde I..tda,

Rua Paula Pereira,' 765
-III.

CGCMF, 83.166.033/0001-33

- 33 anos a serviço' da comunidade -

N.O 1537 -.. ANO XXXIII CANOINHAS (Se), 08 DE SETEMBRO DE 1979 Assinatura Anual Cr$ 250.00 - N.O Avulso ces 6,00
_----....-------....---------!IIII!--............�WtQtA.'!"WJi!Ji@ ••• - .......__............ .......---------------

I, I

I elro
um

Ao passarmos às suas mãos, caro leitor, mais um exe:mu

plar deste semanário, neste 7 de setembro glorioso e retumbante
para a nossa história, queremos lembrá-lo de uma ngura digna E'

querida que se. foi. .

Sim, precísamente há um ano atrás, num dia festivo co ..

mo hoje, ao assistir o,desenrolar de uma tarde esportiva, cercado
de amigos como gostava, RIBEIRO nos deixava para sempre,

Agora e sempre, toda vez que e ribombar dos tambores
da Pátria encherem de' emoção cívica os corações de seus familia
res e de nós, seus amigos, um 'sentimento a mais será acrescido .

. Um mixto de amor e saudade, um apertozinho indeserr-
tível, por certo nos fará lembrar daquela figura simules, humana

. e profundamente amiga, que caracterizava o velho RIBEIRO - o

"puskas" ou o "Chateaubriand" como carinhosamente' o chamá-
vamos. ,-

A seus familiares, nesta data, renovamos a nossa von
fade de estreitarmos sempre mais e mais nossos laços de amizade
e ao velho RIBEIRO, pedimos que nos ajude Se puder e como pu
der, a hem cumprirmos a nossa missão aqui na terra, até que uma

"parada" também nos ananhe de jeito e nos> reuna novamente -
Shalon!

-

Glauco J, Bueno

Secretaria
elabora
mentáçêo

CANOINHAS.(CN) _. "Vi
sando o estabelecimento de uma

progra�ação de obras rodoviá
rias para o Governo Jorge
Konder Bornhausen, foi decidi
da ·a elaboração de estudos de
viabilidade econômica e proj e
tos de engenharia das seguintes
rodovias: Canoinhas-Três Bar
ras, Projeto de Pavimentação;
Três Barras-BR-280, Projeto de
Pavimentação; Canoinhas - Ma
jor Vlieira-BR-116, Projeto de
Implantação e Pavimentação".

A informação está contida
em ofício anexo à correspon-

dos Tr
estudos

nsportes
•

psvr-
s estrades

para
de noss

dêncía : do Deputado Nelson
Morro ao Prefeito Municipal,
Therézio de Carvalho, assina
do pelo Secretário dos Trans
portes, Esperidião Amin Helou
Filho - atendendo solicitação
d o alcaide canoinhense.

Continua a nota, dizendo
que para a elaboração destes

serviços, cuja natureza varia de
r.cordo com o estagio. de estudos
atualmente 'existentes, (isto é,
se j á existem estudos parciais,
eles, então serão complementá
dos) - estão sendo gestionados
recursos da Financeira de Estu-

_e � ___

FLORIANÓPOLIS" (AI..,BBj
CN) - O Presidente do Banco
do Brasil, Sr. Oswaldo Colin,
aprovou a criação de uma es

trutura de "Assessoramento
,Técnico", composta de aproxi
rnadamente 1.000 agrônomos e

veterinários, que serão localiza
dos por todo o país com o ob
jetivo de viabilizar a perfeita
conjugação da Assistência Téc
níca - hoj e prestada por mais

dos e Proj etos (FINEP) - ins

tituição vinculada ao BNDE.·

"A elaboração destes estu
dos e proj etos é a base necessá
ria para obtenção de reç.ursos
financeiros que possibilitem

-

. a

construção das rodovias, ..que,
complementadas com os demais
.projetos previstos no Programa
de· Infra-Estrutura Agrícola,
(basicamente eletrificação ru
ral � armazenagem). fornecerão
os instrumentos' próprios':.. para
o desenvolvimento do meio ru
ral do Estado de Santa Catariw'
na" -:- concluiu .a nota �

,
_

s ! .

de 600 empresas privadas com a

assistência creditícia.
O Sistema de assessora

mento técnico, alocando um

Iagrônomo, pelo menos, em ca

da agência do Banco, realimerí
tado de dados através de ca

nais ligados a centros de infor
mações sobre agropecuária, Uni
versidades, Institutos Agronô
micos, Seminários, etc.), as'segu-'
ram definitivamente ao Banco

I OS PARTICIPAN;-ES DO C�RSO DE FORMAÇÃO D;--
SUPERVISORES DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ORA
REALIZADO EM CANOINHAS, SAÚDAM AS AUTORIDA-
DES E O POVO DESTA LABORIOSA CIDADE, NA PAS··
SAGEM DO 68,0 ANIVERSARIO DE SUA EMANCIPAÇAO IPOLtTICO/ADMINISTRATIVA.

------ n � � �, • -------- __
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Na foto, o mais novo veículo da frota destinada aos serviços

públicos da Prefeitura Municipal de Canoínhes. Trata. ..se de
.

tuna cacamba basculante para coleta de lixo modelo DeL,

adquírída junto à firma Trivelatto SIA. de Curitiba� no

valor. de Cr$ 78 .JiOúIOO.

a

o Prefeito Therézio com a equipe de limpeza urbana, mos
trando os quatro carrinhos para coleta de lixo, adquiridos
junto à firma de Mafra W: Gruendling, no valor' de' Cr$
10.131,00. Com estas aquísíções, o serviço de limpeza pública
melhorará sensivelmente, e mais uma vez mostra ao povo
canoínhense a Dinâmica Administração de .nosso alcaide e

equipe administrativa.
.

,.'

um perfeito contrôle da eficiên
cia de seu trabalho. . _

Com essas sistemáticas,
dentro de algum 'temp<?" .será '

possível ao Banco 'conhecer a

vocação agrícola em qualquer'
localidade do país, detectar pro- 1

blemas específicos com oportu-}
nidade, formular soluções com .. :

rapidez e adequação e .estímar '.

a produção com maior grau de '.

precisão.
.

. }'.
.

, Além disso, o Banco visitá-
rá os imóveis ruraís e:"medi'iin:':i., ,'., '..

te serviços de amostragem, co-..'
letará dos produtos, informa
ções técnicas que: recebem, .o'
número de". visitas dos técnícos, .

os resultados reais da oríenta-:
ção, assegurando,' portanto,

.

a,
efetiva participação .dos agrô- 1

'.
nomos na incorporação de mo- ';

demos processos científicos às ",

atividades agropastoraís ,
"

Segundo o Presidente do :�:
BB) não é prudente o Banco do "!

Brasil, acreditar, passtvamente,·�·.
que sempre será assegurada f
uma resposta compatível, do ','
setor real da economia) com a;"
assistência, creditícia prestada .�\.
Para o Sr. Oswaldo Colin, é'
preciso que o.Banco acompanhe :.:
os resultados reais 'obtidos com·'
c nível de distribuição do cré- <'

dito.
Ao criar esta estrutura, o

Banco do 'Brasil acredita que, 6
aprimoramento de sua sistemá
tica de operações crediticias, de
ve ser acompanhado de perfeito
controle da eficiência dos servi
ços de assistência técnica, pois
os resultados do crédito somen
te serão alcançados se' asse'gu��
rada adequada orientação a�
produtores ruraís a . ntvel " :d�r
.

6 1
"

3m ve .
�
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Seleção Exlerna para Nível Básico da
Carreira Administrativa N,o 00,6

·INSCRIÇÕES. Ssgunda'[Fase
o BANCO DO BRASIL S.A. CONVOCA aqueles que

participaram, no período de 30..0.7. a 0.3.0.8. 79, nesta Agência, da
PRIMEIRA FASE de In.crições à Seleção para Nível Básico da
Carreira Administrativa, rara que prossigam o processo de ins

crição em sua SEGUNDA FASE, que se realizará de 10..09 a

21.o.9� 79, no horário das 9:0.0. às 11:0.0. horas e das 13:0.0 às 16:0.0. ho-

I.aS, observado o seguinte escalonamento:
.

dia 10..0.9.79 - nomes iniciados pela letra "A"

dia 11. 0.9.79 - nomes iniciados pelas letras "B" a "D"
'

dia 12.0.9. 79 .-- nomes iniciados pelas letras "E"'.a "'H"
dia 13,. 0.9.79 '_ nomes iniciados pelas letras "I" e "J>'
dia 14.0.9. 79 - nomes iniciados pelas letras "K" é "'L"
dia 17.0.9. 79 '- nomes iniciados pela letra "M"
dia 18.0.9. 79 - nomes iniciados pelas letras "N" a "P"
.dia 19.0.9. 79 - nomes iniciados pela letra, "R"
dia 20..0.9.79 - nomes iniciados pelas letras "S" a' "Z"

'2. Os procedimentos para efetivação da SEGUNDA FA�

·��.d. .inseríção constam do edital afixado no recinto desta Agência.
,BANCO DO BRASIL S.A. - Canoinhas (Se)

CGC 0.0.0.0.0.0.0.0./343-39

D8clara�ão' de furto
WALDOMIRO LOZOVEY,

declara para todos os fins que
roí furtado um talão de cheques
de sua conta n.? 10.80.-6, conten ..

do os cheques de n.? 0.73.0.54 a

073.0.60..

Canoinhas, 0.3 de setembro
de 1979.

•

VE,NDE-SE
Um lote medindo 2o.x4o. m ..

situado na Rua Cel, Albuquer
que, com alicerces prontos para
receber construção de dois pa
vimentos.

Maiores detalhes na Rua
Bernardo Olsen, 60.4 ou pelos fo
nes 22-0.652 e 22-0.542.

VENDE-SE
UM MOTOR MERCEDES ..

BENZ MODELO 1111, EM PER
FEITO ESTADO.

��OU5TRIAl t:

-<,::�os�t
'

m f' O'...

�g'J
S.A.

Registrada no CRECI sob n,? 204

A SICÓL CORRETORA DE IMóVEIS TEM PARA VENDA
A PREÇO D,E OCASIAO:

- Um terreno rural com área de 57 alqueires, todo cultivável �
,

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

- Um terreno urbano localizado mo alto da Rua 12 de Setembro,
com 800 mã '

- 01 Terreno urbano cl área de 1600 m2 com casa mista e um de
pósito com 2 fornos e maquinários, para padaria" sita na Rua
Duque de Caxias em frente ao Supermercado Real de Wilson
Pereira.

- 1 terreno urbano medindo à área 'de 1600 m2 com benfeitorias lô·
calizado na esquina Barão do Rio Branco com Major Vieira.

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

cina ou fábrica de móveis, no alto da Xarqueada - Bairro São
Cristóvão - Três Barras.

'

TEM AINDA PARA VENDA:
- 1 Kombi Standart, ano 1971, com motor novo. '

,_ 1 Veraneio Chevrolet, ano 1971, em perfeito oe,staaê.
- 1 Pick-Up Ford F:-75, ano 1976, tração dupla.

C O M P R A,· SE:
- 1 área acima de 50 alqueires, piara florestamente ,

- 1 área de 150 alqueires, ou acima, para agricultura __.ni.i.a.

Executa ainda o servjç� e venda, de lateamentos.
,

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

RENE MILTO BAUER _. Gerente!
, ,NIVALDO VOIGT -. Gerente Adjunto

Ver e tratar na Rua Cae-
tano Costa, 713 (Bar do Schroe- 8EMdW&M&Nil1 iiffiíi8!í!MWi1WM!fii#ii.!ri!i\U

1 ,der).
AO •

;'Terrenos'" centrais - vende - se

,

VENDE-SE DOIS TERRENOS URBANOS CEN-

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

�rEMBRO COM GETÚLIO VARGAS NESTA CIDADE;
COM 80.0. M2 CADA UM.

"

TRATAR PELO TELEFONE 22-0.471 COM ROMEU.

DR. 'ZENO ,AMARAL FILHO,
-- CIRURGIAO_l)ENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).
- Fone 22-0960 -

�---------------------------------------,'�--------

Bra. ,Zoé Walkyria Hativi:dade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -

,

- CIC o.o.5589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
,

- Especialização em Odontopediatria -

HORA MARCAJ)A _ Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

2x

Esquadrias São José lIdas

A V I I S O
Esquadrias São José Ltda.;

avisa ao sr. D:ONISIO 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

má,. VIRA MAIDAINCHEN
FRANÇA, portadora da Cartei
ra Profissional n.? 55.188, série
455, falecida em 0.5, 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 S€Us depen
dentes o requerimento da pen
são a que fazem jus.

•

Canoínhas, 29''de agosto de
1979:

Sérgio Carvalho
Gerente

UNGER & elA. LTO
JN'DOSTRIA - COMÉCIO· - EXPORTAÇÃO

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

Distribuidores Exclusivos

Completa dos Motores

da Linha

«WEG»

Esquadrias de ferro e ...uma�variéldíssimà secção

de vidros, com equipe de profissionais compe

tentes [para 'sua colocação.
. 'Rua Des, Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIAO DA VITÓRIA - PR.

, \

RF,PRESENTANTE EM CANOINHAS: .

Waldernar' Knüppel'

,'1 '�I' \ I�" ,
• ;', I,,·. ( II.' � ", '" \. '\)�!P.{

,
'

Rua Major Vieira, 360. - Fone (0.477) 22-03U6 - CANOINHAS -- Santa Catarina

4E'

:SO DEPARTAMENTO DE, VEíCULOS USADOS DE
MIGUEL'PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca

1 Kombi VW ..

Ane

197,2
1974
1976
1977
1975
1976
1976

1976

1 Kombi VW ' .

2 Kombi VW ..

J

•• ••

1 Chevette SL .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Opala coupê . .. .. .. •. .. .. .. ..

1 Opala 4 oortas .. .. .. .. .. .. .. ..

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

1 Volkswagen 1.600 ,

MIGUEL PROCOPIAK, COM. DE VEíCULOS LTDA.'
.
Concessionário General Motors do Brasil S.' A. , I5Ga1t!;:!,:::;!:::,!!t$=:=r.�!!�:::.=ri�Q •

"

.... 1N'tJ1E!E�&G.S..___ ._L .... _.>J&2KS§!§±ELS_j__,_�__'_ª_&&ilt • 1&1_12

CIRURGIAO DENTISTA

DR. SERGIO THO'ML4Z L,ÀNGER
Clínica Geral � Raios X

Consultório: {'Rua Paula Pereira, 799
.

'

.

Hora marcada e hora livre - Fone 22-0588

(Anexo à Casa Langer)

.

.... . .
. ....

. :.:-c>:.:..... ...
. ..

',',.,
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DESTAOUES
�

DIA 15 -'CONCURSOUm mês no velho mund»

.........

o industrial canoinhense, Estefano Wru

blevski, viajou dia 1.° do corrente para a Euro

pa, onde VIsita Portugal, Espanha, Itália, Polô
nia e Alemanha. Ele foi acompanhado de sua

esposa, Dona Apolónia, e permanecerão na

quele continente durante 30 dias. Na Alema
nha "o casal irá à cidade de Fraiburgo onde re-

. side' seu filho que é Padre, Frei Sérgio Wru
blevski, pertencente à congregação dos Padres
Franciscanos. A viagem do empresário canoi

nhense, além. do caráter turístico, prende-se
também à sua área industrial, com rápidas vi...
sitas às grandes fundições e metalúrgicas da Eu

ropa.
'

.

GOVERNADOR DO LIONS,
WILSON SANTOS VISITOU CANOINHAS

Dià 1.0 de setembro, constituiu a festa de con-

, grassamento entre a família leonís.tica canoinhense
e a comitiva do Governador CL. Wilson Santos e

seus assessores, do .Dístrito L-lO na visita oficial ao

Lions Clube de Canoínhas, A Diretoria do nosso Clu
be" se reuniu na sala de convenções do Planalto Ho
tel, para traçar as normas advindas de tal visita,
quando por duas' horas, tiveram o ensejo de auscultar
o CL. Governador e assessores. Na ocasião, foram
debatidos diversos assuntos, dentre eles a realização
do Conselho Distrital em Canoínhas.Tíxando-se a da
ta de 17 de novembro para abrigar 'cerca d� 40� Com
panheiros Leões e Domadoras, que participarão des
te magno conclave Ieonístíco ,

P===============�======�======== =-m====

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

'GARDENIA
NOVIDADES COLORIDAS PABA

PRIIV-lAVERA/VER.AO

SANDALIAS � CINTOS. E BIJOUTEBIAS

ELOGIOS MERECIDOS
· M�is UJml� vez parabenizo o Grupo Escolar Ir
mã Maria Felicitas pelo belo. espetáculo apresen"1tado
no Concurso de Folclore Escolar tornando-se Cam-

,
.I! li it

· r-:eã com a "Dança Espanhola". Em especial, .te .lCl o
em nome das Supervisoras de Ensino, a Sra. Carme:TI
Lúc:lt). VIeinfurte-r, que foi a feliz coreógrafa do .nu-

·

rth:,ro qUe conquistou o primeiro lugar. Para qws�n
. "não teve o privilégio de assistir o espet�c�ll?, a d?,s�ese repetirá na noite de 13 próximo no GmaslO de Es-

· portes.

Basilio Hurnenhuk ·Com. de Veículos I. tda.

Dep,a�tamento de Servi�os

Para bem Eervi-lo, tt8mos chapeadOl'es e 'pintorQS com g�an
de experiência. Contamoo com estufa muito bem eqUIpa

da, com profissionais reg,ponsáveis. Efetuamos serviços em

autom6veis te eaml1'lhões de qualquer marca.

Sóli�ite O:rçruné�to pelo Fone: 22-0()24 com Valey:r,
- I' '." ou �ssoahnente à Rua Vidal Ramos, 203,_

��;;;;&,...,�'�'
! .. " "' --���========.....

, .. ,.
""""'�=

'�RAINHA DA CIDADE"

Encerrando Os festejos Comemorativos ao �8.0
Aniversário de Canoinhas, o Lions Clube promoverá
na noite de 15 de setembro, o sensacional Baile da
"Rainha 'da Cidade". Na ocasião, desfilarão em tra

jes típicos 10 lindas candidatas ao Título do 1.0 Con ..

curso no gênero; Claudia B\ldant,. representand? .

o
.

.. BESe; Andréa Weinfurter (Indústria de Madeiras

Zaniolo); Leila Cador (Empresa Fuck); Sandra AEa·

ge (Irmãos Procopiak); Soraya Togami (Uniag�o); :�Jo�·'
rena Míkus (Indústria de Madeiras Dambroski): RIta
de Cassia Mayer (Banco Sul Brasileiro). Roseliane
Fiedler (Banco do Brasil); e mais urna representante
da Rigesa que divulgarei na próxima semana.

.

A promoção, que promete ser das m�is con

corrida?
.

desta temporada, terá a trilha musical do
Conjunto "Os Incandescentes" de Itajaí, com o fecho.
de ouro na apresentação do Show "Relembrando
Elvis Presley" pelo cantor TONI LEMOS. Bola
Branca para as Domadoras do Lions Clube, que são
as incansáveis batalhadoras nara o êxito deste even

to. Para quem quiser assistir estas atrações, um con

selho: "Reserve desde já sua mesa com as Senhoras
do Lions Clube".

ALEGORIAS 'DESFILARAO DIA 12

Visando despertar O' amor e a valorização p&
las coisas de nossa cidade e região, a Comissão Orga
nizadora dos Festej os dos 68 anos de Canóinhas e as

, Supervisões Locais de Ensino, elaboraram um rno
numental Desfile Comemorativo para o dia 12 de se

tembro às 9h com os seguintes estabelecimentos e

respectivos temas:

1.0 - Canoinhas de Hoje e de Amanhã, apresenta
,
do pelos Jardins de Infância Santa Terezinha
e Comunidade Evangélica Lutherana .

2. o - Contestado - pelo Grupo Escolar Castelo
Branco.

3. o - Tropeírísmo - pelo Grupo Escolar João José
'de Souza Cabral.

4. o - Vultos da História Canoínhense - pelo Cru
po Escolar Irmã Maria Felicitas.

, 5. o - Clubes Esportivos -" pelo Grupo Escolar Ro
dolfo Zipperer.

. 6. o - Ouro Verde -" Santa Cruz e Canoinhas - pe·�
lo Colégio Sagrado Coração de Jesus..

7.° "_ Produções Agrícolas e Industriais - Escola
Básica Professor Manoel daSilva Quadros.

8. o _. Vida Social Canoinhense - pela Escola Bá-
,

sica Almirante Barroso.
'

.9.Ó e último _" Imigrantes e Colonizadores _." pelo
Colégio Estadual Santa Cruz.

.cuciO' -

.

Cc)l'-·m.bo
.,_, .'

o :MELHOR DESENHO

Vera Lúcia Bredun, da 2.a 'série A, é a jovem
estudant� do Grupo Escolar Irmã Felicitas, vencedo
ra do Concurso de Desenho Infantil enrComemora

ção à Festa Anual da'Arvore, '

Ag�r?, .

o desenho por
ela criado, representará nosso Município no .Co�cm:so .

de âmbito Estadual a realizar-se em Florianópolis.
Os cumprimentos da coluna ao Estabelecimento e os

parabéns à Vera Lúcia. ,. _. " "
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LOJA POPULAR A'NA MARIA
Rua Caetano Costa, 408

Agora com a Filiais:

, Chie-Chie' Modas Praça Osvaldo de Oliveira

Bruxinha Modas Rua Paula Pereira

e uma em União da Vitórip.�P.r.

. �.

NOVO PB.ESlDEN'.I!E

.' O Conselho Municipal <te C�tura de ,cru:l!OÍ.-
nhas elegeu recentemente sua nova' Diretonia para '6
período 79/80. ,A Sra. Annemaríe; Leber Sachwep
assumiu o cargo de Presidente, substituindo a Sra:
.Marilise Wunderlich, que .foí a .p:r,.i.h:?:eira a ocupar f>
posto, quando da criação 'do C .1\1·\�C. Logo maisfn-
formarei quem ocupa os demais cargos. f '
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APAE - NOVA DIRETORIA' '.' '", .'\-'<'<��-;\ t:
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'Em Assembléia Geral realizada em 31. de [u-
lho, foi eleita e empossada .a nova'Diretoria .da As
sociação de Pais e Amigos dos Excepcionais � A.PAE)
Assumiu a Presidência, a Primeira Dama ,do M�ic�
pio, Sra. Lia Irene Prohmann de Carvalho, sendo?qu�
os demais cargos f'icaram assim constituídos: 'Vice
Presidente, Sra. Paula' Seleme Carvalho; La'· Secre

tária, Sra. Beatriz Seleme Carvalho; 2.a Secretária.
Sra. Maria Cristina de Assis Procopíak.. 1.0 'I'esou
reiro, Sr. Pedro Ivo Oleskovicz; 2.a "I'esoureíra, 'Sra
Eulália Glaba. Kolbeck; Conselho Deliberativo: Srs .

Alcides Schumacher, Antonio 'Vasco de Magalhões
Teles, Antonio Weinfurter, Benedito 'I'herézio de
C8rv�p�A .Not',() �jfi<1uel Fontes Procopiak, Otto Meí
ners e Zaiden Emiliano Seleme; Departamento de
Relacões Públicas: Srs. Ary Wiese, Antonio Simões,

. Evaldo Pereira e Orlando TremI; Sras. Esmeralda
Buchmann, Roselis Maria Schramm-Crestaní e ;:Z�niF
Furtado. . ..

'.';:'"'i /: '1·-
.
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W· .1p�n,,"'·n

Realiza-se hoje e amanhã
em" nossa cidade, o, IY Encontro
dos descendentes da família
Wiese. Louvável o gesto de
un1a família q1::1e cultuá a tradi-' .

>

.cão . e 'se . reune, '. -anualmente
".

, ,'apenas" pela' a1'egria de "Estar
. Juntos". Serão mais de 200 des
cendentes, que· visitarão Canoí- . ,

nhas neste final de semana .

,.

Com uma programação bem or-

.ganizada, a .festa começará às
15h de hoje, na antiga casá 'de
!: .aulo Wiese, com uma recep
ção. oferecida aos. visitantes. A·,"
noite no Clube Canoinhense.
haverá a benção da família, pe�
lo Frei Luiz Valmorbida e o

Pastor Gucnther Rueckert. 'Em
seguida, acontecerá o jantar
d.ançante. Amanhã, os festej os
prosseguirão com um almoço no l

Clube de Bolão Fantaslna,' se- .;;
guido ele tarde recreativa COln �.'�
muita' alegria e fraternidade. '

.==================-===�=-==��============.--�====
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ORA. HELOiSA S. BERTON(INI
CIRURGIA-DENTISTA

CItO 1091 ..

Consultório: Rua l\-iajor Vieira, 505 - 1.0 andar
.

L/C

(ao lado do Edifício Mussi)

Fone 22-043·9

""'- -."."�

Seguros em todos os' ratnos _,; Fotocópías __� A.uto
Escola - Despachante o.ficiaI de Detran - �Pl�
camentos --:- Transferência de Veicul� _ .�pf�ãft
de !Placas e Plaquetas Cadeira de Ident�dade
Carteira de l\1otorista - Taxas Estaduais ...:. Pi'een- i

chimen'tos de No�s ProlÍ;1�ssórias e Oonftrâtos.· '

Orga [li fações
de Luiz hlillton Suchek.

Hecord .:'

, '.-

Rua Felipe Schnntic1t, 392 - Fone: 22':0011
J.

,

.
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.,5Arm,arinhos geralem os' Objetivos da motor <Orgonfz(lç��
de Serviço do Mundo. Nós que �

conhecemos, 'ficamos felizes por CCn•

ter com sues participações, quando
e onde o Serviço desinteresscdo it

tor na presente, Mu itas pa Imos 9C1e
flOVOS lnteqrcntes do Llone C!l,)p� d,
Ccnoinhoa

NOSSO CLUBE EM ATIVIDADE
t deveras emocionante ver o

. clube em franca atividade, sob a

Presidência de nosso valorosa' C�.
,ILDEFONSO CORREA e sue DM,
RENILDA MIERS CORREA. . Diversas
festividades estão sendo programa
das, tendo em vista as atividades do
clube, no decorrer do presente ano

leonístico . Afora O que já se fez, o

Lions promoverá o. baile .de encerra

rr.ento da semana da comunidade, no
(lia 1.5 de setembro, nos salões da
Sociedade Beneficente Operór a,
quondo também; seró proclcmcdc a

Pclnho do Mate, 16 que os festívído
des são decorrência da data magna
(�E;' nosso município. Durante a semc

r;CJ, o Conselho MuniCipal de Cultu
ra, promoveró apresentação de cul
tura artística no Clube Conoinhense.
segundo oronoqrcmd a ser .ornplc
'mente divulgado ..

O mês de novembro, será intei
ramente dedicado aos vinte cnos de
crividcde leonística, do Lions da Co ..

pitol do Mate, quando seremos sede
da 2.a Reunião do' Conselho Distrital.
hiesta data, teremos em Canoinhas,
cerco de 400 Leões e Domadoras de
todo o Estado de Santa Catar na,
promovendo as' plen6rias, o chá das
L'D.MM. � a visitação à cidade, a

pontos de interesse público, concluln.
do com um [cntor no Clube Ccnoi
nhense. 00 Lions Clube. se prepara
para tais acontecimentos que' forôo
vibrar os nossos corações, 'mostran
do a todos, o 'que somos e o quanto
podemos para o engrandecimento
de nossa querida Ccnoinhos .

tal, não depende de maiores inda
gações; pois se- trote rle urn mesmo

clube, com suas' normas e estatuto

padrão, universalmente conhecidos.
O poder do Serviço desínteres

sedo, se lrrnono a todos quentes in·

gressam em nosso clube. fazendo
'com que 'selemos um só poro c tra

balho de todos. Parabéns � vocês
novos companheiros e venham co

nosco .Servir a quem preciso' de fl�

CASA ERLITA
o LlONS C1Ü!I'

e o FUTEBOl DE SALAt);
GENTE NOVA EM JANTÃ,R

fESTJVO DE 25 .. 08 > 79

Nó Último sóbodo, o ciub� -de
Leões de Conoinhos, realizou

I

eeu

jantar festivo, nas dependências elo
Pestouronte Pinquirn, com o presen
ça de todos os sócios que compõe
nosso quadro de' ossocicdos , E de
se ressaltar qus io

'

novo proprietór io
do "Pinguim", tornbérn ê nosso com

pcnheiro, mas ainda vinculado 0.0

Lions de Papanduva, nosso querido
ofllhodo, Trata-se do CL. ARNO

que devagar est6 trazendo suas mo

Ias, paro se radicar em nosso meio.
Nesta mesmo noite, foi engalanado
com o emblema leonlstlco, mais um

companheiro de nosso convívio so

cicl, CL,. ORLANDO TREML e 'que
com sua: DM. LIA MtRCEDES, deseu
volverão doravante suas atividades,
pautando com as normas' do Código
de ética leonfstico � bem osslrn Ç0fl1

",�.-=---_._---------------------...

MOvirn.entú ..se tJ nosso equIpe .dj
futebol de solõo, .poro nest-e �fjm <lt
�emanO que passou, .participar :dI
uma portldo omistoso, se defrontO.,.,
do desta vez com c equipe do HO$,
PITAL' SANTA CRUZ. Nesta portídq,
o UONS CLUBE, não levou vantd.
gem, eis que 'O equipe do Hóspitú),
jogou enxertodo , Nossa equipe fOI;l
mou com os sequintes CC.tL.: EOIR
VAMMR!ADT,; JOÃO DE souzs
VARGAS; . GRIMALDO' COSTA fUR.
TADO; FRANCISCO CARLOS' RA,
POSO; AI'HONIO SIMÕES. Comort.
conde a equipe e fazendo torcíde,
esteve o nosso Presidente ILDEFON.

. 50 CORRE_A que não se cansou de
incentivar nossos atletas pa�a uma
boa pele]o . Já se cogita, efetua .. ,

.rnos um torneio, entre as equipes dos
LlONS CL,USE DE CANOINHAS, PA·
PANDUVA, ITAIOPOLlS; SÃO BEN·
TO DO SUL e ainda SANTA CECILIA .

FOTOCÓPIASP
,

I

........
'

.

,() Cartório do Registro Civil ele Nereida C. Côrte, íns-
'talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis

.

tieada FOTOCOPIADORA em operação.no Brasil, a SECl,1,E"
TARY ll.·

. �

< .

.

Faz eôpías simples e'dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a .seco, inclusive em papel,
v�gêtal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

'.�:,:m Can��s, a confecção de· circulares pata empresas ..
tenção!

CANdINHA� ACABA DE RECEBER1 MERBCIDAlDN'.d,
UMA NOVA LOJA:NOSSAS ALEIRAS

AUMENTAM Dt: NOMERO
'_.,-. ' ..

. .

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�
NARrOS, A 'VIDRAÇARIA MAFFEZZOLI 'ESTA ·Al>TA A
ATENDER TODA A CIDADE E REGIõES VIZINHAS, CO},!

. QUALQUER QUANTIDADE DE VIDROS CORTADOS,.
,AOS MELHORES "PREÇOS 'DO MERCADO;.

r

: DISPõE TAMBÉM DE
\
ARTIGOS PARA' PRÊSENT:lS'

.
.

.
.

.
. �

TAIS COMO: QUADROS� ESPELHOS, CRUCIFIXOS, .

IMAGENS E MIUDEZAS EM GERAL,.': ,.

Faça-nos uma visita e comprove•

Você não perderá seu .ternpo,

"

E sumamente honroso para o

lions de Canoinhas, contar
.

com, u

participação de mais dois CC. LL. E'

'. respectivas DD. MM. que vindo
transferidos, cqul tem seu domicíl o
novo, e aquí tem o mesmo' Clube
donde vieram. . Trote-se do CL,
JOÃO DE SOUZA VARGAS e suo
DM'. NEZIA EVANGELISTA} provin
dos de São Miguel do Oeste Igual·
mente estão entre nós, o Cí.. FRAN�
CISCO CARLOS RAPOSO e sue DM .

.

SAND�A que vem de Sõo Frcnctsco
do Sul. Ambos os coseis, [ó se

acham inteqrodos em nosso clube,
.mesmo porque a lnteqroçôo é noru-

.

- lux para baoh,eiru e fechl�Dtl de área iá D:io é
.p'robleI8 em tanoinhas·

,"

D.·. sIntorrnacõss:

_:)tUA ,WOLF, FILHO, 25 - J"üNE ('047'7) 12-0507

. EDdeJe,o resídêneia: Rua :3 de Maio, 798 - Fone (t)�77) 2%,.e�G'/

,
.

,
.

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO _._

______________________________�_� T�

Volksw gen Passat Farmácia e Drogaria
V ITA L,

'0 ,P,ASS:AT oferece muito mais, .que um simples carro

: � fJode o feraeer !

--

PRODUTOS.·YARDLEY OF LONDQN - MYftUBGlA
, E OUTRAS PERFUMARIAS

Aberta das 08:00 às 19:00 horas
-"

.

,A' tranqüilidade mecânica do PASSAT. com seu motor' RUA PAULA PErREIRA; 542 _...__ FONE 22 ..00�O
, ,

. avançado. Revolucionário! H M 9 .; *

CIMENTELA
.'

1

Passat I .. 'ele direito
ai.,

e seu ,

.

FABRICA .DE TELAS. DE ARAME GALVANIZADO, EM
irODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA _:_ ALAMBRADOS PA,.
.RA CANCHAS DE ESPORTES � CERCAS DE DIVERSOS
MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PA�NQUES DE

. CONCRETO P�ÚPRIOS PARA CHAC.A�RAS � ARTEFA ..

TOS.DE CONTRETO EM GERAL,
. ,

.critÓl'io: Rua Eugênio de Souza, 188 ".:_ Fone 22-0748r Caixa
Postal, 241 -. anexo Esuitóno Cide,

"

.:

Fáln-iea: Distrito de Mardlio ':Dia�. .: C����:.
.

.

,
.

, ..... _-

M CIA�&
bnndêdor
·'.&ut.drado' CANOINHA,§ ,Santa Catarina',,', '_ \ ..

:'� �,«II.,.t.,Ú,U..... I,a.b,'b .Bd i li li ii I'.ih i li i I rilli1 iu I íí"ltri'iií1'i ii i i • ii1fi1n i li ii ii fi li iii i i i i ií ií i ii íti'i1í ii ii 'Ii • i ••• i"iIi'".
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.• •. .., .<-', .' '.. ,,', '...,'.. _. ,'o � .' •

.. : ..
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CORREIO DO NORTE

Associação �)rofissional
Contabilistas de Canoinhas/

Edital, de (onvocacão,
, "

dos

Ficam convidados todos os Contabilistas de Canoinhas
, Três Barras e Major Vieira para se reunirem em ASSEMBLÉIA
GERAL EXTR�ORDINAlRIA, às 16 horas do dia 29 próximo vin
douro, no COLEGIO COMERCIAL desta Cidade, à Rua CeI. Al-
buquerque, n.? 560, para tratar da seguinte Ordem do dia: '

1.0) - Revigoração da Associação dos Contabilistas de Canoínhas;

2.0) - Eleição da Diretoria;

3.0) ,_. Assuntos gerais de interesse a classe;

Canoinhas, 01 de setembro de 1979.

CARLOS NUNES PIRES - -Presidente
Associação dos Contabilistas de Canoinhas

r:3 x

Registro Ci v il
NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil,

do 1.0 Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz se

ber que pretendem casar-se:

LlAURO WOIDELA e ALICE NHAIA, ornbos sol
, teiros, domiciliados e residentes em Lagoa do Sul, deste

, Município. Ele, lovrcdor, nascido em Lagoa do Sul,
Município de Major Vieira, em 10 de dezembro de

1958, filho de Ernesto Woidélla e Joana Androchevsko
W,oidélla. Ela, do lar, nascida em Veada, Munlcíp'io
de Major Vieira, em 20 de setembro de 1'958, filha da
Esmeraldino Nhaia e Jovelina Cavalheiro Nhaia.

GUILHERME JOSÉ AN'ASTAClO DE SOUZA FI

LHO e JOSI BAY!:STORFF, ambos solteiros, noscidos.
domiciliados e residentes nesta cidade. Ele, comercian
te, nascido em 15 de julho de .1956, filho de Guilherme

José Anastacio de Souza e Ernrno Schultz de Souza,

Ela, do 10'1", nascida em 3 de agosto de 1960,· filha de
Nilton José Bayestorff e Marion. Dannemann Bcyestorff.

JOSÉ IVAN DE CARVALHO e SIOMARA TEIXEI

RA DA SILVA, ambos solteiros. Ele, tratorista, nascido
nesta cidade em 29 de novembro de 1957, residente
no Bairro São Cristóvão, desta Comarca, filho de João

Maria de Carvalho e Luiza Antunes Fernandes de Cor-

.volho . Ela, operária, nascida em Fartura, deste Mun '

,
! cípio, em 27 de dezembro de 1961, residente em" For

/turo, deste Município, filha de Vitor Teixe'ra da Silva 8

I E,ugenia Bianek da Silva.

OLAVO ARES, FERREIRA PEREIRA e EUNICE'

, SCHVEICZVSKI, ambos solteiros. Ele, motorista, ncscdo
; em Lagoa Vermelha, Estado do Rio Grande do Sul em

'\19 de abril de 1954, residente no Bairro São Cristóvão,
,/desta Cornorco, filho dé Eugenio Ferreira Pererc e Ma-

.

.

ria Fiel da Rosa. Ela, operária, nascida em Encruztlhc-:

da, deste Município, em 29 de julho de 1954, residen-
te em Encruzilhada, filha de Alfeu Schveiczvski e' Rosa-
lina Meyeviz.

'

JOÃO ROBERTO CHIRMICI e ELVINA MARIA

ANDRADE, ;mbos solteiros. Ele, prensisto nascido em

São Paulo, em 20 de dezembro de 1957, residente em

. Vila Prudente, São Paulo, filho' de Vladimir Chirmici G

;. Therezo dos Santos Chirmici. Ela, do lar, nascida em

,!;Canoinhas, em 16 de abril de 1957, residente nesta

i1cidade, 'filha de João Salvador Andrade e Terezinha
'Schiessl Andrade.

'

WALDEMAR ILARIO NOGATZ e MARIA DE FA
TIMA DIAS MACHADO, ambos solteiros, dornicillcdoc
.e residentes em Encruzilhada, deste Municfpio. Ele la

vrador, nascido em Rio dos Pardos, deste Município, em
28 de dezembro de 1955, filho de. Lucas 1'10ga1'z, e

Francisca Nogatz. Ela, dc;lar', nascida em' Enc uzilho
da, deste Município, em 10 de novembro de 1962, -rI"
lha de Arnaldo Dias Machado e Arnelio Bueno Ma-
chado. ,

"

EVALDO JOÃO SCHNEIDER e MARIA EVA

'DR,L\BIK, .qmbos solteiros, domiciliados e' reside:1te:s em

Santa Leocadia, deste Municlpio. Ele. lavrado'r, nasci
do em Santa L.eocadia,. em 21 de julho de 1941 filho
de dOt)a Jul:a Schneider.· Ela, do lar, nascida em Pau·

I? Pereira, deste Município, em 10 de outubro de J 960,
·fllha de Wladislau Drabik e Eva Gimieski.

hll\;;ALDO· DE BARROS e HILDA LUCACHlhlSKl,
ambos solteims. Ele, agriculto', nascido em 'Ribeirão
Raso, deste Município, em 2 de fevere'iro de 1950, resi

.,,dente em Ribeirão Raso, deste Município, filho de Vic-·

�or de Barros e Maria de Jesus de Barros. Ela, do lar,

,\1ascida em Timbozinho, Município de Irineópolis, deste
'Estado, em 2 de janeiro de 1948, residente nesta ci-

dade, filhó de Miguel Lucachinski e Helena Lucachinski,

EGON LUIZ FRANTZ e MARIA DA GRAÇA
MENDONÇA GALLOTTI, ambos 'solteiros. Ele, encorre

,

gado de transportes, n�scido em Canoinhas, domicilia

� e residente nesta. cidade de Canoinhas, filho, de
QJq�mcr Frcntz e Tere'za de Souza Frantz. Ela, es-

�' "O mundo' está com muita pressa ..
as pessoas nem chegam já querem
ir embora, nem perguntam já que
rem as respostas, nem, trabalham

já querem receber, nem recebem

já gastaram t,udo, nem dão amor
/

já querem ser amadas".
* A felicidade s6 existe quando o

ser humano consegue atingir seus

Idec!s . A noite de ontem, poro
vocês debutontes, vem provar que
todos os seus ideais podem ser fa
cilmente atingidos. Que cquele
instante feliz se redobre e se repi
ta a cada hora, a cada dia, na

. memória de vocês meninas moças

qnimando-as
'

a prosseguirem na

KURCESZKI, ambos solteiros. Ele, agricultor, nascido em

Três Barras, deste Estado, em 11 de julho. de 1954, re-
.

sidente em Campininha, 'filho de João Maria' de Oli
veira e Leosi Benedita Dal Comuni. Ela, do lar, nasci

da em Três Berros, deste Estado, em 18 de dezembro
de 1961, residente nesta cidade, filha de Otavio Kur

ceszkl e Sofia Maciel Kurceszki .

'

SOLl GON'ÇALVEZ PADJ-HA com HELENA

VOIGT, brasileiros, solteiros, dómiciliados e residen
t'es neste Município; ele 'Iavrador, nascido em Taunay
n/ Município aos 20 de outubro de 1953, filho 'de Ivo

ne Gonçalvez Padilha e de Fransisca Gonçalvez Padi

lha; ela do "ler, nascida em Parado n/ Municípi.o aos

14 de dezembro de 1953, filha ,de Vigo Voigt e de

Otilio Koeller Voigt.

E, para. oue checus ao conhecimento de tercei

ros, mandei pu:blicar o, presente Edital. Apresentaram
os documentos exigidos pelo Código Civil, art. 18"0. Se

Çllguém tiver conhecimento de algum impedimento le-

_ gol, oponha-o na forma da lei.

Ganoinhas, 05 de setembro de 1979.

NEREIDA C. CÔRTE - Oficial 'do Registro Civil

CPF, 222.315.879-04

/
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- EDITAIS
tudante, nascida na eldods de Curitiba, Estado do Po
ronó onde é domiciliada e residente, filha de Bonifa
cio José Gallotti e Iam Mendonça Gallotti.

Edital recebido do Oficial do Registro Civil, do
cidade de Curitiba, Estada do Pcronó .

CERINEU DE OLIVEIRA e LORITA APARECIDA,

SEBASTIÃO GREIN COSTA, Escrivão de Paz
e Oficial do Registro Civil do Município de Majo'l'
Víeira, Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarma, faz saber que pretendem casar:

ALOIS BURDZIAK e EDITE KACHIMARECK. Ele,
natural deste Estado, nascido neste rnunicípio, no dia
04 de junho de 1949, lcvrodor, solteiro, domiciliado e

i residente neste muincípio, filho de Estanislau Burdzíok

Filh-o e Lídia Krul Burdziak. Ela,' noturol deste Estado,
nascida neste município, no dia 09 de abril' de 1958,
do lar, solteira, domiciliada e residente neste município
filha de David Kcchlmoreck e Grosolina Maria Kcchi
mareck.

S0 alguém tiver conhecimento de existir algum
ímpedímentc "legal, acuse-o para fins de direito.

.

Mofar Vieira, 29 de agosto de 1979.

fiebastião Greín Costa -' Oficial do Registro Civil

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro Civil

do Município de Três Borres - Comarca de Ccnolnhcs

Sc., Fez saber que pretendem casar-se:

AURINO KREUSCH GONÇALVES com ASSUELI

L.UZIA MÜHLMANN, brasileiros, solteiros, naturais des

te Estado; ele alfaiate, nascid.o em Rio Antinha - Mu

nicípio' de Leobe\-to Leal-Se, aos 08 de junho de ,195'\
residente nesta cidade, filho de: Aristides Gonçalves e.

lolanda I(reusch Gonçalves. Ela do lar, nascida nes

te MunicípiO' aos 10 de novembro de 1960, filha de:

Hamilton Vicente Mühlman'n e ,Rosa Schimboski Mühl

rriann, residentes neste Município.

ANTONIO ALVES CARVALHO com LlNDACIR

VEIGA, brasileiros, solteiros, naturais deste Estado, ele

'. operário, nascid.o em Santa Cecilia, aos 11 de jlJnh"J
de 1956, residente neste Município filho de:. Bernardino

Alves Carvalho e Maria Otilia Alves Carvalho. E'la do

lar, nascida aos 12 de janeiro de 1961, filha de: Ozo·

rio Veiga e Rosinha Vicente Veiga. Os pais do habil:-

todo são fa lecidos. '\

Se alguém souber de al:gum impedimento legal
oponha-o na forma da lei.

Três Barras, 04 de setembro de 1979.

LEO�OLDO PEREI�A - Oficial do Registro Civil

•

�esponsabílidad�: J. e C.

jornada que lhes é reservada.

* Ontem à noite o Clube Coriolnhen
se fêz-se mais lindo quando 'foram

cpresentqdqs . a nossa SOCiedade

15 bonitas debutantes. A vocês

que de .um sonho
'. fizeram' uma

realidade' fica aqui nossos dese

jos de muita felicidade.
.

I,

-;; Trazendo para. nós momentos de
.

encontro e descontração oconte

ceró hoje no Clube mais uma boa

te. Marque<pr.esença;
. : ,-, ",

.

' ..

I< Aproveitando ares corlosos Car

mem e Lilian. Isto é muito bom.

, Vilma Z. -recebeu no último dia 3

amigos em sua casa pelo passa
gem de mais um aniversário. Tudo

de bom.,'
-" "

....... • -

•

,
,4�/'

•

�, Ém Curitiba quem festejou seu ani ..

versário no dia 27 p.p. fOI a
..

Ste
, Ia U. Gente amiga, marcou pre
sença lá.

'�,Muito fofo está 'o Bolha;.: como
sempre cqitondo a ccbeço das 'tne
nininhcs .

* Pq,ulo M. e Sônia pontificando, co
nosco trazendo mais a.legria paro
o pessoal dcqul.

..: E a semana da Pátria trouxe mui

tos para cá, entre eles:

George que é sempre motivo de

alegria.
; -Sonlnho e Lú, que pontlficorn com

ti gente.
Edu, amigo em todos os 'momentos.

Silmara e Décio, matando sauda-
des.

'

Dega que vem de longe e traz

g.ostinhos de reencontro, . não é

mesmo Silvinha?

também o Mikus que agita �ova-,
mente conosco.

"

�--,,,,,, ..._--_.�-_.,-----_ ....._---QtSKU,,_ ...._._,..-------

• •

preenchemE muitos outros

nossos dias.
que

* Paulo Roberto Ferreira cconte

cendo por aqui é a Lorena feliz

com isso.

r E não podia faltar o Tito que dá

um toqjue especial em tudo .

* Vanêssa com pensamentos que é

só Edson. E ele =r pensa ,;entos

que é SG você.

* Há aquela que não consegue es··

quecer o Nilton. N-ã? é pró me

nos né menina.

" Adriana chega trazendo o gosti
, nho do litoral prá gente. t bom
tê-Ia conosco novamente.

* Shiminho fofo e querido badalan
do por aí.

;. Saulo é Clarice, parzinho fofuro

que circula pelei.
li: Andréa sorrindo muito, e com to

da razão, pois o MOi"cOS está aí.

;, Alfeu tomando chá de sumiço.
Muitos pedem sua presença.

."" Telmo e Carneirinho a multo tem

po juntos fazendo inveja à alguns.
i< A Inha chegando só traz alegria
para o Hilório . É isso .

* Célia Teod sempre simpática pon
tifica é muito a onde se encontra.

* Quem estará comemorando:, seu

aniversário na próxima terça-feira,
dia 11 é a Suli . Tudo- de bom.

-;: I�umaça - vapor tóxico que os ín

dios usavam como veículo de co

municação" e que os homens da
, ,

era da comunicação usam parà
intoxicar o pulmão.

I.

I, a as
Exatamente onze anos após Opala chegou à meta de mil

a montagem da primeira unida-' unidades menos de 6 meses de

de, na fábrica de São Caetano pois (janeiro de 1969), passan
(lo Sul, a. General Motors do do a 10 mil em' julho des-se

Brasil atingiu no mês de agos- mesmo ano e a 50 mil em. agos
to a meta dos 600.000 Opalas .to de 1970.

produzidos . No Salão do Automóvel. de
O projeto do Chevrolet] J 970, a GMB apresentou

.

uma

.: nova versão do .modelo: o 'SS.
Opala começou a ser desenvol- . .

.
'

vido em novembro de 1966 e a
de ,4 portas com motor de 6 ci-

primeira unidade foi montada Iindros , Com mais essa versão,

€:ln agosto de 1968, sendo ofi- Li'produção chegou a 100'mil em
'

cialmente apresentada ao públi-
'

.rvaio de 1972, ano em que foram

co no Salão do Automóvel, em
introduzidas na linha as versões

novembro desse ano. Coupê, Gran Luxo, (2 e 4 por-
. tas; com motor de. 6 cilindros)

Produzido inicialmente em ":Opala 8S-6 / de 2 portas, q�e
modelo único de 4 portas, com

.

substitui na Íinha a versão an
'motores 'de 4 e, 6 cilindros, o "terior, de 4 portas.

Editar ,de Convocação
, ;

- .'
,;

/

1

Senhores PrGprietário R;urais, Cultivadores J Criadores e demais
exercentes de' atividades agrícolas.

Pelo l(resente, os abaixo assinados,. convocam os senho
.res proprietários rurais, produtores, cultivadores, criadores e de

rnais exercentes de atividade :agrí60la deste Município, para se

reunirem elTI Assembléia Geral, que deverá ser reálizada às 14;00
horas· do dia 09.09. 79 na 'sede da. Sociedade "28 de Junho", nesta
cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte

.

ORDEM DO DIA:
1. Fundação do Sindicato do Empregador Rural de Major Vieira. I'

2. Discussão e, votação dos Estatutos Sociais
3. Eleição de uma Diretoria Provisória
4. Autorizar à Diretoria a solicitai a filiação do Sindicato à Fede-

ração d� AgriculturR do Estado.
.

, ,

Para conheCÍlmento dos inü:!ressados, publica-se o. pre-
sente" Edital, em cumprimento à Legislação em vigor.

.

Município de JYIajor Vieira, em 13 de agosto de 1979.
, \

. ALBARO DIAS DE MORAIS
,SEBASTIÃO GRJEIN COSTA

.

ALOACIR VEIGA
VICTOR BORGES
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P,REFEITURA
TI A L

De conformidade" com o Artigo n.? 276, do CÓ'
, ,ajgo. 'I'ributário Municipal, o Departamento de Via
ção é Obras Públicas, mediante o presente Edital os

elementos referentes a Taxa. de Melhoria, sobre o
I

_.

.calçamento 3. Paralelepípedo, na Rua Getulio Var-

_.., \
.,

g�sl, entre Rua 12 de Setembro até o entroncamerr.ó
�" da 'R,:ua Adolfo Bading.

.. '

,�. 'QRÇAMENTO DO OUSTO DA OBRA

\,POR METRO QUADRADO
,a) 'PreparQ de base .... , ... :

, pJ Acerto do "leito .. ..., ..

'e) Calçamento a. paralelepípc-lo
Q) Mão de Obra; " ..

total ..
'

" ,. ":,. ..

b) CUSTO.DA OBRA

.. ,

'�) Preparo de base ,': ,. ., ., ..

b) Acerto do leito " ,. ., ., "

c) Calçamento a paralelepípedo
d) Mão de Obra " ,. .. .. ,.

Total .. o •• " •• o •••••••

Cr$ 33,90
Cr$· 35)70
Cr$ 133,90
Cr$ 46,50
Cr$ 250,00

Cr$ 206 .328,Y6
Cr$ 217, �g4,48
Cr$ B14.968,96
Cr$ 283.017,60
Cr$ T52J.�'60Ó-�(JO .

c)' Área total da Obra 7.608,00 metros quadrados, a

ser fl:rúmciada pela Prefeitura Municipal de Ca
noinhas 1.521,60 metros quadrados, correspondon
t� a 1/5 da Obra em moeda representa Cr$ .,. , ..

:180.400,00.,
'

d) A ser financiada pelos contribuintes 6.086,10 lTIC

tros quadrados, correspondente 'R 4/5 da obra em

moeda representa Cr$ 1.521.600,00.

01) Guilherme Prust

frente 92,00 'metros cota 4,80 Esquina
441,60 m2. a Cr$ 250,00 ., .. .. Cr$ 110,400)00
meio-fio 92,00 m. a Cr$ 100,00 ., Cr$ 9,200,00

.
' ,

Total.' o •• •• •• •• •• •• ... •• •• Cr$ 119.600,00
(2) Romeu'Cordeiro

frente 102,00 metros cota 4,80 Esquina
489,60 m2. a Cr$ 250,00'.. .. .' Cr$ 122.400)00
meio-fio 82,00 m. a Cr$, 100)00 .. Cr$ 8.200,00

.- ._-- �.

Total ... , .. .. .. ., .. .. .. Cr$ 130.600:00
(4) 'Leuri Budant

frente 102,00 metros cota'4,80 Esquina
489,60 m2. a Cr$ 250,00 .. .. .. Cr$
.meio-Iio 92,00 m, a Cr$ 100,00 .. Cr$
Total .. .. .. ..'.. .. .. .. .. .. Cr$

(.}1) Cem. ludo de Madeira Fuck Ltda.
frente 102,00 metros cota 4,80 Esquina
489 60 2 C $ zso 00

�
C"'c!;' 1 <)')

,

11 '1 0'1, , m '-'. a r .... ;), ....' . _.' ! 'iP ..........
,
ti J '�,' "

'meio-fio 82,00 lTI. 'a 'Cr$ 100,00 ". c-s 8. 200/lj
Total.. ..... .. . .. , .. .. .. ..' Cr$ 130. 600,Oa

1)5) Euclides Gabardo

frente 50,00 metros cota 4,30 'E:::quina
,240,00 m2, a Cr$ 250,00 ... -, Cr$ 60.000,00
meio-fio 40,00 m. a Cr$ 100,00 "Cr� 4.(00)('0
,Td01' , C'-� Gil (,')1",,',1_.• (,,1)

,

� _c.... •• •• ,. •. " ., ., .. .• ., -'_ 'ii' -.. -"

�6) Ivan, IJ(H.!:ri e espólio d.e '..]"ahnc Budar.t
frente 144;50 metros cota 4}80 E:::quína
693,60 '.ln2. a Cr$ '250)00 ,. ,. '. Cr$

.

f' 124 "O (1 b '! 00 00 el'�mCIO- !. o . ;u' 1"},1. a "/r�� � 1 j _ ..... 'i"

173 .1 }J'''�i
1') ,i -

O c ('
J:..J. ':t�) �\.»�J

Total ' " i.

0:-) hHl de. Dchidas Serrana Ltda,
rrente 52.,00 metros cota 4 no Esquina
2411 60 m2 "" Fi,.r:' 2' "o 00' "("r4\:

. oU, \J • '_ �. Q \........1.'·) U, t, " • �', .. � \...�' ... �)/
. ,.. 4') n('l f�' �, 1"1 i"'') (-.,0.meio-no .t.J�,. \.f 111. a I_.�r�� ':'.J')

Total \ (,.,,,�_: ...�.
' ..... , ... ,. " ' ... '" .

(lO) TI'"
"

"'"1 b •

,") lU.una �J!a �}�uo

frente <1 ':), 60 'metro" (:;-,t8. 4,80 Er�qujn2
Çl(l� A" ') (' .Q 01'!"') (lO l� ,ç'�
t';.\': );:·��.t�' ri1.'.I. ',a _ .. }�.i) i.n'_;� I�l \. .. �. �. ",1 \i.D

'�"r,:o fl'ü .'l. ;. aí) t"l a C'"Y' 'I no no C\-',�i>I1J:. '.�. -
u )\;JI..J ;'1.':'" ( �.,;j�;p. ...... �J 1', ...; t

... 'I?

Total.. .. .. .. .. .. .. .. .. 'Cr$
09) Plinio Silveira

Íl-:ente 20,00 metros cota 4,80
96;00 m2.· a Cr$ 250,00 '.' .. ..

meio-fio 20,00 m. a Cr$ 100,00
'rotaI " o ••••

a "'I� & (�'""'! ,'lo ")�),,' , ,,,JU.) J •

4: I-)("� '"'. t)�(

G/: r � ") ''1'"
...), v J'.; ','

51,120 ,-;)
" n"l rr,i . c .. t ..,;U, I

�)� . 380,00

Cr$ 24.000,00
Cr�i 2.000,00
Cr$ 26.000,00

10) Eurico Paul
frente 39,40 metros cota 4,80
189,12' m2. a Cr$ 250,00 " ... o

rneio-fio 29,40 ln. a Cr$ 100�OO
Tüt0J":, . o •••• , •• ; " • o ••

Cr$,
Cr$
Cr$

,

. 11) .El'i�o Ernesto Schnidenvind
·;frente 31,50 metros cota 4,80 E;;�quiIla
151,20 ln;2 a Cr$ 250,00 ,. .. ., Cr$
melo-fio 21,50, In. a Cr$ IDO,O;) Cr$
Total .. .. . o ••.• '. •• o. ., •• Cr$\

12) Julit} Wendt

15,50 Dletros cota 4,80 Esouina
74,40 n12.· a Cr$ 250,00 .. --., '.

meíô-fio 5,50 metros a Cr$ 100,00
Total o' o o .. , ..

\

47.280.00
2.940,00
50.220,00

;17 .800,00
2.150,00
39.950,00

,
'

Cr$
Cr$ 550,00
---_ .... _�-

Cr$ 19 1')000

13) Julio ·Budant Junior
.

'

, ,

frente 139�OO metros 'CElta 4,8{) Esquina

18.600,00

08 de setembro de 1979

MUNIC'IPAL DE
667,20 m2. a Cr$ 250,00 . o ••• o

meio-fio 119,00 m. a Cr$ 100,00
Total o o ••••••••

Cr$ 166.800,00
Cr$ 11. 900�OO
_ ... - ------

Cr$ 178.'700,00

20) Adolfo Marcinilk
frente. 15,00 metros cota 4,80
72,00 m2. a Cr$ 250,00 .. .. .,

lucia-fio 15,00 -m. a Cr$ 100,00
Total ..... o ••••• , ••••••

Cr$
Cr$

18.000,00
1.500,00

14) Raul Ziguer
frente 30,00 metros cota 4,80 Esquina
144,00 m2. a Cr$ 250,00 .... " .. Cr$ 36.000,00

"meio-fio 20,00 metros a Cr$ 100,00 Cr$ 2.000,00'
Total o o •••••••••••••••••• Cr$"-38�'OOO,OO

15) Aziz José Seleme
frente 25,00 metros cota 4,80 Esquina
·120,00 m2. a Cr$ 25.0)00 .. .. .. Cr$ 3D. 000,00
meio-fio 15,00 m. a Cr$ 100,00 Cr$ 1.500,00
·Total " .. .. Crl-3i�'500,OO

16) Hentz Hesse
frente 20,00 metros cota 4,80
96;00 ln2. a Cr$ 250,00 . ' ...

'
..

meio-fio 20,00 metros a Cr$ 100,00
Total " .

Cr$ 19 0500,09
'21) Sebastião Marcondes de França

frente 30,00 metros cota' 4,80 Esquina
144,00 rn. a Cr$ 250,00 .. .. '.. .. Cr$ 36.000,00
meio-fio 20,00 m. a Cr$ 100,00 C_:t_��
rrotal ., ., ..... , ..... , ., Cr$ 38.000,00

22) Bertolino José Gabardo
.

frente 25,00 metros cota 4,80 Esquina
12000 m2. a Cr$ 250,00 .. ., .. .. Cr$ 30.000,00
meio-fio 15,0'0 m. a Cr$ 250,00 Cr$ 1.500,00
Total " .. o. C-r$--31-,.-5Ó'-r-O-,OÕ

23) Ney Cordeiro
frente 30,00 metros cota 4,80 Esquina
14,4,00 m2. a Cr$ 250,00 ., .. .. Cr$
meio-fio 20,00 m. a Cr$ 100,00 .c-s

----_

Cr$ 24.000,00
C�$__2:_0_00,OO
c-s 26.000,00

17) Mauro de .Aquino Fonseca
frente 15,00 metros cota 4,80
72,00 ln2. a Cr$ 250,00 ....
meio-fio 15,00 m. a Cr$ 100,00
Total , .

18) David d05 Santos Lima
frente 20,00 metros cota 4,80
96,00 m2. a Cr$ 250,00 '.. .. ..

meio-fio 20,00 m. a €r$ 100,00
Total. '

" ' " .,

36 :000,00
2.000,ÓO

,Total; , . o Cr$ 38 o 000,00Cr$ 18.000,00
Cr$ 1.500,00
Cr$ 19.500,00

24) Wigando Wiese
frente 40,00 metros cota 4,80 Esquina
192,0'0 m2. a Cr$ 250,00 .. " ., Cr$ 48.000,00
meio-fio 30,00 m. a Cr$ 100,00 Cr_$_'_3_.0_0_0,_00

Cr$ 24.000,00
Cr$ 2.000,00

----"--

Cr$ 26.000,00

Totàl ., ... , ., .....

'

...

'

.. Cr$ 51.000,00

25) Prefeitura Municipal. de Canoinhas
frente 4,50 metros cota 4,80 '

.

21,60 m\2. a Cr$ 250,00 .. .. Cr$
,

meio-fio 4,50 a Cr$ 100,00 .. C_r$ _

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

5.850,00

19) Ester Regina Dequech Seleme
frente 15,00 metros cota 4,80
72 rn2. a Cr$ 2�0,OO .. .. '! •• Cr$
meio-fio 15,00 m. a Cr$ 100,00 .. Cr$

I r

Total ... o •••••• , •• •• •• Cr$

18.000,00
1.500,00

19.500,00
,

(CONTiNUA NA PAGiNA SEGUINTE)

1':-
, /,'

A· risti S .allon
..

temumcaminhão depeças genuínaspara
,

" o seu .

>� rcedesna nz.' .

...-', .

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

não guarde em estoque.
E, comprando no nosso deparipnlento

de peças, você compra as genuínas .

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

Benz, ocupa 1.200 pesso8s 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.. ,

� pessoal aqui da casa sabe que tem

ª um büm produto nas mãos e trata você

E rápidg - e belll.

� . 'fTanttllf 'fazl qufe vOIcê compre porcha_ ou� para LlSC!). aro ou aro ete. coroa ou pln ao,

� o seryiço é limpei,

e.
E um ,serviç.o que está todo montado

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

de tempo quando ele está nas nossas oficinas,
.

E para atender todos os frotistas que.
embora tenham seu próprio estoque de
peças. preferem recorrer regularmente a nós
para não imobilizar 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 Ie;;var.
Sem exagero: nosso estoque de peças

genuínas é do tamanho. de um bonde.
-

E a nossa vontade de atender bem é

tão gra:,de que acaba'faz8r)dC)iÓé você mais
um amigo.

Amigo. a casa é sua.
I

Concessionário Merce.des-Benz

•
•

I

� .

.
,

'

'RlI
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CORREIO DO NORTE 08 de setembro, de 1919

·

Prefeitora Canoinbas
',,,., ...-

PrefeituriJ
A viso

100.
�e

de Canoiobas
Licitação

A Comissão de Licitação da Prefeitura Muni

cipal de Canoinhas, leva ao conhecimento dos inte

ressados, que se acha aberta a TOD1uda de Preço -

Edital n." 036/79, para "Aquisição de Madeirame, a

ser aplicado no Grupo Escolar Jardi:m Esperança'1;.
com o prazo de entrega até às 10 (dez) horas do dia
17 (dezessete) de setembro do corrente ano (17.09.79)
no Gabinete do Vice Prefeito Municipal. 'Cópia do

referido Edital e maiores esclarecime'ntos, serão ob-

.
tidos junto a referida Comissão.

Canoinhas, 03 de setembro de 1979.
HUGO ANTONIO PEIXOrrO
Presidente da Comissão

de100.
(CONTINUA!ÇAO)
26) Santo Ribas

frente 14,50 metros 'cota 4,80
69,60 m2. a Cr$ 250,00 .

meio-fio 14,50 111. a Cr$ 100,00

Total ..... , .. .. . .....

Cr$
Cr$

17.400,OD
1. 45(),O()

c-s 18.850',00

�7) Alzira Waldemann

frente 27,50 metros cota 4,80 Esquina
132,00 rn2. a Cr$ 250,00 . .. .. Cr$ 33.000,00
meio-fio 17,50 m. a Cr$ 100,00 Cr$ 1. 750,0(\

-------

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

34.750,00

28) Waldemar W,endt

frente 24,00 metros cota 4,80
115,20 m2. a Cr$ 250,00 .. .. .,

meio-fio 14,00 m. a Cr$ 100,00

Canoinhas, 03 de setembro de 1979.

28.800,00
1.400,00

c-s
Cr$ Prefeitura

Aviso
MUD.
de.

de., Canoiobas
Licitação

A Comissão de Licitação da Prefeitura Muni

'i:p81 de Canoinhas, leva ao conhecimento dos inte

rcssados, que se acha aberta a Tomada de Preço �
Edital n," 037/79, para "Aquisição de 1 (uma) Moto
niveladora de Fabricação Nacíonal, Munida com. es

caríficador, Motor Diesel com potência de até 210

lfP, lâmina deslizante, cabine simples, 06 marchas a.

fI ente e até 06 marchas à ré, faróis trazeiros e dire

ção hidrostática" , com prazo de entrega até às 10 (dez).
horas do dia 21 (vinte e um) de setembro docorrente
ano (21. 09.79), no Gabinete' do Vice Prefeito Muni

cipal . Cópia do referido Edital e maiores .esclarecí-
. mentes, serão obtidos ju.nto a referida Conliissão.

Canoinhas, 04 de setembro de 1979.
,

HUGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente. da Comissão

Cr$ 30.200,00Total .. ......
'

..

SOMA DAS PARCELAS

A ser financiada pela Prefeitura

lvIunícipal de Canoinhas . .. .. .. Cr$ 380 . 400�OO
li ser financiada pelos contribuintes:
Calçamento a paralelepípedo Cr$ 1. 521. 600,00
Meio-fio. ., ., .. .. ., .. .. .. .. Cr$. .103 .800,00
Total ., ., ., ., .. .. ., .. .. .. Cr$ 2.005.800,00 '

(Dois milhões, e cinco mdl, e oitocentos cruzeiros).
.

.

I,BENEDITO THER.ÉZIO DE CARVALHO

Assessor Técnico do D.M.E.R.

JOÃO SALVADOR DE ANDRADE
.

Fiscal do D.V . O . P .

,

,5
EDOR

Foi lancado O Consõrcro União em Santa Catarina como grande 'Opção para adquirir aquela
sofistíçacão 'tão sonhada. O Corcel II. Em apenas 36 pagamentos, você pode realizarum velho sonho.

Por sorteio ou lance a escolha é sua. Mensalmente um carro por sorteio e um ou mais por lance.

72 participantes �m cada grupo. Enfim, a sorte em suas mãos. Nada de juros! Os pagamentos
. poderão ser feitos' nas agências do Besc ou na sede do C�ms6rcio Uníão.

Seu carro usado vale como lance e quando contemplado podera receber o seu Corcel H· ,.

do estoque da loja ou se preferir, pedir especialmente à Po.rd �o Brasil S.A. na co� e .modelo que desejar.
Lance venoido é devo'lvido na hora e o seu lance liquida os pagamentos finaiS do plano.

Com'o você vê, enfim um Consórcio Ford Catarinense,que chagou para melhorar seus planos de vida.

É bom ter alguém que se preocupe conosco.

.' Qu'em tem a garantia Ford, tá conl tudo!

, Venha nos visitar.!

UNIÃO CATARINENSE DE CONsÓnCIOS LTOA. SIC.

RUA ITAJAi. 74 - FONES: 22-4324 - 22-3299 - JOINVlllE

GARANTIDO PELOS REVENDEDORES E FORD BRASIL S.A.
®

j

Notícias de
,

Papanduva
Esmeraldino. jll.. Almeida

ECO DA VISITA DO GOV:ERNADOR

Ainda sobre a .visita do Governador, Dr. Jorge Konder
Bornhausen, e seu Secretar-iado dia 24 p.p. na cidade polo
da AMPLA,. MAFRA, onde instalou o, seu Governo, des-

· pachando em audiências privadas os municípios integran
tes da AMVAC, ocasião em que nove municípios foram
atendidos. O desejo do Governo de atender seus coesta
duanos, vindo a. seu encontro, teve a mais justa oe merecida
manifestação de simpatia e gratidão por parte daqueles
que a ele se dirigiram. Os comentários nos corredores do

maucstoso edifício da FUNORTE foram unânimes. No al

moço gentilmente oferecido pelo Prefeito Plácido Gaiss
ler, 'as manifestações de simpatia se repetiram com maior
,entusiasmO', prova cristalina de que o Governo Catarinel'i
se deseja somar e não dividir todos os catarinenses, não
só para a grandeza de Santa Catarina. mas tarobém, para
I) progresso e paz da Pátria de todos os brasileiros.

. .

NOVO OEL'LGADO DE �OlJ,L';';A
Com a ida para F]Or1anópoUs de .�y :�.. I.'J ,1 m>

· Carvalho, onde está freqüentando a LC2:1emi.:. Militar de
Santa Catarina, no curso de aperfeiçoamento /'f> Snn;;en-

· tos (CAS), assumiu a Delegacia local o :3.0' Sgj�. I') Enoel do
Prado, procedente de Mafra Em palestrá mantida com .o

colunista adiantou o novo titular, que veio imbuido dos
melhores propósitos. de bem servir a comunidade, dando
tudo de si para que a tranquilidade seja uma constante em

nosso município. A coluna almeja uma profícua e 'feliz
gestão a frente daquela especiallzada ...

E'U PESAVA 104 QUILOS
A experiência vivida por Luci, uma, professora de

31 anos, serve de alento' para muitas mulheres que, são
obesas e não conseguem emagrecer (alzumas até pensam
em suicídío) . Luci em 1977, pesava 104 quilos, isto com

uma estatura de apenas 1,61m, e medindo de busto 1,25, de
cinturá 1,09 e de cuadril 1,21 e coxa 68 � Qúilos',e medidas
que foram adquiridas logo depois de uma gestação onde
enzordou vinte quilos- quilinhos que fora;m aumentando
.gradatívarnente de forma assustadora. No Início 'Luci pro
eurava emá.!?"r1ecer sesuindo regimes e oríentacões busca
das .em jornais e revistas. Nada dava certo. 'Levada pela
vontade de emaarec=r de forma correta 'com oripnt8�ão
�;'rl:'-'!:I, t"l'of'llrOll a Cl/niea de Endocrinologia e Oietétka
elo Dr. J'ouvlas Laffite Cordeiro, onde em um nrazo de
nllatrn m=ses pn1aqrpf'Pll nada m=nos aue 50 ouilos . O
Dr. Jouvlas Laff'íte Cordeiro, médico r=soonsável .nelo
pm::lO'rp("jmento da professora Luci. (Caderno da Mulher

. da G.P.)

DF.PU'J'ADO BERT01�I AnRAlOECE
_

I f. '

O D<>DlltRno Moa-ir Bertofi, DD. Pr=sidente (18. As
�Amhléia Le=+slat+va do Estado.. enviou' ofício ávradecen
do ;=lo nnt.'''ia divnl=ada eIT' minha -oluna. enio teor é o se

,"'11;nte: Sr. FsmE'r!:llr1ino M. Almeida. Pr?�iflpnte 'da ARE�
NA. Pananduvn N/J���t.ado. Sonhor Presidente. A""l�() e

pO',.�r'lD('(\ o r,P('phimontn do rpf'or'tp. oe' S11:3 coluna "NO'rf
('TAS D'F· PADAN'nnvA" onde Vossa Sa. z=ntilmente.
j .SPfP notícia do minha Dl'esc.nC::l. nesse rm nicfnin por
(1�a.sião da Rs",in!)tllr� de vários -.Conv'ênios ..dp' interesse
dessa comunidade. Semnre atento as suas ordens, firmo
mo cordialmente. Moacir Bertoli.

ÓCULOS DA FIAT LUX

É isso aí .A Fiat Lux. nue está comemorando seus

75 anos de fundacâo neste 1979� teve uma idéia luminosa.
Diversifica a linha de seus produtos e está lancando :0.0

camno Cl.a. acessórios feminjnos E' masculinos os novos

óculos "Camaraue". A apresentação' ao público já aconte
ceu no Rio de Jan=iro, em noite muito badalada no "Soe-
cial" .. (Coluna do D.A.') .'

"

DEPOIS DA CARNE O PEIXE

O preço da pescada em forma de .filé congelado pa
cote de 500 gramas, atingiu. na semana, OSI .indices de' Cr$
100,00 _ mínimo - e �q'4.90 máximo, por quilo, na Venda
CIO consumidor, em Curitiba. isto de acordo com a pesquisa
da coordenadoria regional da '�u'Perintendência do Desen

volvi!llento d� Pe��a - SUDEPE a nivel de vareio, inicia
da há cerca de' três semanas e que agora terá caráter ner
manente, . c.C\..m objetivo dR orientar O' núbtico consumidor
sobre os pre:,ºos do nescado na pil'aç8. de Curitiba e de

�.t�air, parA o J1'lerc.a,do lacaIOs atacadistas' do produto. "O
:JeIto e apertar o, cmto". (G.P.) , , .

PASSARELA DA SOCiEDADE

.Sr. DIONISIO TllEVISA'N"I _. Dia 11 auem estará
f,Clsteiando extréia de id"dé nova: é o sr..Dionisio Trevisa·· .

1 i. ro�;dprlt.e em Ba.rra VRlha e 'nosso Pl,'ezaclo' assinante.
F,"_ ;r:{·1.r>ões fl tarã.o pontif-jC'ando em a to estilo.

.

Sra. N1VIA· A. ,TAZAR - Na mesma data festeian
ç:1ro l"iVE"r � distinta dama, recebendo colpgas e pessoas de
8'lr'.rl :rela�fps "l,ara comf'rrlorélr 8. f.est;�Ta data. .

.

Sr. HFPl'JANT WOYCITI:KOSK[ -- Dia 12 trüca d�
: ri '.'rle 110V� (lo Sr. Hernani. D �'3oà aue d('sfrut� de $trpnd�
:"'TÍ7:Rdp. prrl" carto os 1:1�rf'('irlos cumprimentos receberfl
r:::\ S'}8 (I,,,,t;, 'ptq!íC';a.

Sr. T 'RONTDAS GUEBEH'T' - Dia i3, niver do sr.
T ("r:.p�iln'1. nlt" fl'··1.�i(). árin 0;-. firma A. Tgar f'h<;). CVTI1'

,-'.,..;�.m�40S "" fclklte,:,ôe'J pr,...,t;f�('and(l 1'C:vn [lHO es�no 30 na-

t').l�.;::·; n-:"";-['. ,.

,

. r.",.",. :Ul?Pl\(uNIA SONAn.T_,TO - DiH 1t1· ,comemoranfl()'
(.-;trh;� dI"> i_à�n� nov'a a 'srl'\. 'Herminia, virtuos8. eSlI')>osa ri!)

f,. L-1I;in,4o Sc-'ag]io. )'PC"'ien':e em SEio José dos Pinh;:ds.
r,h nrr;c:;o nr-zpcto assinant'�.

.

.

, ,

. ,TOVEM �TOS'8 MÁHTO - Na IDl2srna ,data nlv'2r do

.TI'S0.' filho rio .('qsJ.l. Al'i�tiClio (Leonor) Grubo" ele nos;.:n

YT°7.fi0r) :::l"': lY'.alJ.te, Festin:ba na ponta da lir:)ha pontífican
do a alegrIa.

.
.

.

S·a. MARIA IVE'l'E - Ainda r]üi 14 n'vf'r da sra.

M�r1a lvetR, e"l' O�I� do sr. M'�rio Co]�('o. :re�;dente '2m

.

Mafn. Cumrrin'! ntos circuando em alta rotação.

UM POR SEMANA ,
"

O homem não é tão ridículo· pelas qualidades oue não
tem, oomo por aquelas que simllla. ter. (Rochefoulcauld)

'-'.:Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CANOINHAS (CN) - O

Prefe)ito Municipal de Major
Vieira, Cláudio Gadotti, ,rec�

beu esta semana, telegramas do

Deputado Artenir Vcrnes e do

Superintendente Regional de

Operações do Banco do Brasil

em Santa Catarina, Dulfe

PrtFeitura Municipal de Três Barras
LEI N.o 516 DE 28 DE AGOSTO DE 1979

SUPLEMENTA I)OTAÇlõES ORÇAMENTARIAS POR CONTAc
DO EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURADO NOS MESES DE
l'AAIO A JULHO DE 1979, NO VALOR DE Cr$ 490.700,00, E DA

I OUT'RAS PROVIDÊNCIAS ..

ODILON PAZDA Prefeito Municipal de Três Barras,
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições,
faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu sancio
no a seguinte:

/ L E I :

Art. 1.0 - Fitam Suplementadas na importância de

Cr$ 490.700,00 (quatrocentos e noventa mil e setecentos cruzeiros).
as seguintes Dotações Orçamentárias:

SUPLEMENTAÇúES:
Unidade Orçamentária: 01.000 -. GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade: 03070212 Manut. do Gab. do Prefeito
Elemento da Despesa: 3110.00 Pessoal

.. Cr$ 197.200,00
'I'otal da Unidade Orçamentária Cr$ 197.200,00

IUnidade Orçamentária: 02.00 - DEPARTAIVIEN-
'I'O .ADMIN1STRAÇAO

..

. Projeto/Atividade: 03070212 ManUit.· das Ativ.
Admíníst ,

Elemento da Despesa: 3140.00 Encargos Diversos
1'ôtal dá Unidade Orçamentária .. .. .. c-s 20.000;00

Cr$ 20.000,00

Unidade Orçamentária: 04.00 _ SETOR FOMEN-
TO AGROPECUARIO 1

Projeto/Atividade: 04140760 Corretivos, F'ertilizan-
. tes e Manutenção do Setor Agrícola. '

Elemento da Despesa: 3110.00 Pessoal

3130 .. 00. Serv. Terceiros
.

.. :. ..

3.233.00 Sal. Família ., .. . ....

Total da Unidade Orçamentária

Cr$ 40.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 1.500.00

- .--

Cr$ 61.500.00

Unidade Orçamentária: 05.00 - DEPART. DE
EDUCAÇÃO CULTURA
Projeto/Atividade: 08421881 Manut. Ensino 1.0. GrC1í(
Elemento da Despesa: 3110.00 Pessoal Cr$
3130.00 Servo Terceiros.. .. .. Cr$
3233.00 Sal. Família.. .. .. .. Cr$

88.000,00
20.000,00
6.000,00

Total da Unidade Orçamentária c-s 106.000,00

Unidade Orçamentária: 06.00 _. DEPART. DE
SERVIÇOS URBANOS
'Projeto/Atividade: 10583231 Execução da Planta
Cadastral e Calçamento de Ruas eAvenidas.
Elemento da Despesa: 3110.00 Pessoal ... , .. Cr$ 100.000,00
Elemento da Despesa: 3250.00 Contribuicão da
Previdência .' .. .. .. .. .. ..

�

Cr$· 6,000,00
Total da Unidade Orçamentária .. Cr$ 106.000,00
Total Geral da Suplementação , .

REPRESENTANTE: 'IRMÃOS WISNIEVSK! i�TDA.
Rua Paula Pereira, 1108
Fone. 22-0560 CANOINHAS - se

" M A N �A H ,p

adubando dá
-Adubos ee MANAH »

Calcário rrACO�OMBO
. Entrega imediata

Com

-

-

.:�.-----------�·----------------------�----------,----·= G __

Krautz Carneiro - cornunican
(.10 que o Presidente do BB Os

valdo Roberto Colin, aprovou Q

criação para Major Vieira, de

z

um Posto Avançado de Crédito

Rural. t-

As
.

duas correspondências
dão conta de que o Departa-

mente Geral de Assessorams-,
to Técnico do Banco do Brasil

I I

pretende inaugurar o aludido
Fosto dentro de aproximada.
mente 90 dias.

pagamentos serão feitos de
. acordo com o mês de nascimen.'
ItO do contríbuínte .

Sobre o PASEP, O Minis·�é·
rio da' Fazenda esclareceu que
podem retirar o salário mínimo
regional os participarites que es·

tiverem cadastrados há cinco
&n08 e que recebem até. 5 salá
rios mínimos regionais, Quem
fez qualquer retirada a partir
de 1975, está desobrigado de fa
zer pedido de saque neste caso;
bosta passar na agência onde
efetuou o último saque, nos dias
indicados na tabela, para rece

ber o abono ou os rendimentos.

Caso o trabalhador nunca
tenha feito retirada, ou só reti-
.rou antes de 1975, deve apre·
sentar entre primeiro de outu
bro e 27 de novembro, em qual,
quer agência do Banco do Bra
síl o pedido de saque do abono
ou de rendimento. Os pedidos
apresentados em outubro serão

pagos de 3 a 31 de dezembro, e

os entregues em novembro, de
17 a 31 de dezembro.

-

«onclulda uma completa avalia-
. çuo do programa, proposta pelo
ministro da Fazenda. Sr. Kar

los Rischbieter , Disse, por ou

ti o lado, que a orientação do
Governo "não é acabar com o

PIS/PASEP, mas aprimorar ao

rr.áximo possível este tipo de

programa de participação so-

cial" .

Atualmente, estão cadastra
oos nos dois programas 28 mi

lhões de trabalhadores, sendo

Cil1e, 'além dos 10 milhões que
receberão 'uni· salário mínirno,
cerca de seis milhões terão di
reito a efetuar a retirada de ju
ros e resultado líquido adício
nal creditados em suas contas.
Os valores não retirados serão
creditados ao saldo do partíci
pante ,

Em valores de junho, o pa
trimônio líquido do fundo PIS/
PASEP atingia Cr$ 234 bilhões;
o saldo de cota dos participan
tes chegava a Cr$. 154 bilhões
200 milhões, enquanto a arreca

dação no exercicio 1978/79, '1

ser distribuída pela Caixa Eco-
nômica Federal, Banco do Bra- PIS - TABELA DE.

Por não ter sido encontrado no
sil e Bancos privados aos bene- PAGAMENTOS

endereço fornecido. ou por recusar a
ficiários era de Cr$ 55 - bilhões Os nascidos Recebem

." .

f b J'
'i·O milhões.

-"o .••.'.. em". a partir de'.tomar ClenCla, aço sa er a quem c
.

.

presente EDITAL, vir ou dele tiver co- O Sr. Luiz Antônio F.ayet Janeiro'... . 02/10/79
nhecimento que deu entrada neste disse que, com

.

o objetivo'": de Fevereiro.. 08/10/79
OFíCIO, para ser protestado centre aperfeiçoar a sistemática do Março.. .. 15/10/79

.

c responsável dentro do prazo lega! fundo PIS/PASEP e adequá-lo Abril........ 22/10/79
0, título com a seguinte corocterlsticc. ainda mais para melhor cum- .Maio......'.. 29/10/79

DP n.? 062, vencida em 27.07.79, primento de seus objetivos 80- Junho 05/11/79
no volor de Cr$ 2.901,00, Emitidc. cíais, O ministro da Fazenda P-�-� Julho .. .. .. 12/11/79 ,

por Ivanir Vitória Cavalli, centre. K;! terminou a realização de e��u';:_ "' Agosto .. .. .. .. 1.9/11/79
FRUTAS CANOINHAS LTDA. t�os que envolvem o proces�o'?d��',. Setembro .. .. 26/11/79

Ccnoinhos, 03 de setembro de arrecadação, cri.t�rio de dístri-'}'Oútubro .. ... 03/12/79
tUIçao_ aos part;c�pantes e de T\ovembro.... " -.. 10/12/79.1979. t das t

ALCIDES SCHUMACHER correçao rnone arra as co .as, Dezembro.. .. .. .. 17/12/79
contribuições das empresas pri-.
vadas e públicas, condícões de PA.SEP - TABELA

permissão de saques, além da DE PAGAMENTOS

aplicação dos l'lCCUrS03 do. fundo Se o número de inscrição
Tem direito ao abono de terminá em: recebe em:

um salário mínimo regional to- G (zero) 01 a 04/10
elos os participantes cadastra- 1 05. aIO/lO
dos no PIS de 1971 a 1974, G 2 11 a 16/10
que recebem até 5 salários mí- �� 17 a 22/10
nímos regionais. Quem não ti- 4 23 a 26/10
'ler direito ao abono, poderá re- 5 . . 29' a 01/11
tirar os rendimentos, que COID- 6

.. 05 a 08/11
preendem os juros sobre o sal- 7 09 a 14/11
do corrigido até 30� de junho de 8 . , lp. a 21/11
1979, mais o resultado líquido 9 22 a 27/11
�'dicional. No caso do PIS, os Qualquer final: 28/11 a 31/12

.. Cr$ 490.700,00
��

Art .. 2.°' - Os recursos provenientes de Arrecadação
. apurado até 31 de julho do corrente ano, conforme demonstrativo
anexo a esta Lei.

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publicação revogadas as disposições' em contrário ..

Prefeitura Municipal de Três Barr-as- (Se),. 28. OH. Í979.
,� ODILON PAZDA - Prefeito Municipal '

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento
Ad

. .

t
.

d P
. Por não ter sido possível enCOT1'mInIS rativo esta refeitura na data supra e será publicada no trar o referido responsável, pelo

Jornal "Correio do Norte".
, I presente intimo-o para no prazo

PAULO ADÃO FRANK - Diretor Administrativo
t'
de três (3) dias, a contar da publi-
cacão deste, no JORNAL CORREIO

���������������������----�-��-.-,���- DO NORTE, v� pag� o mencio-
nado titulo, ou dar a razão porque
não o faz, e ao mesmo tempo, no

.

caso de não ser atendida esta inti

mação, o notifico . do competente
protesto.

Canoinhas, 06 de setembro .de
�979.

BRASíLIA - O Ministér-io
da Fazenda divulgou dia 23 as

datas de pagamento das cotas
do programa PIS/PASEP, que.
começarão a ser dístribuidas em

primeiro de outubro. Até o fi
nal do ano, Cr$ 24 bilhões serão
distribuidos aos participantes.
00 fundo de 10 milhões de tra
balhadores - que ganham men

salmente até cinco salários mí
nimos mensais e estão cadastra-.
dos há cinco anos nos progra
mas - receberão um salário
mimmo regional,

O coordenador do Conselho
Diretor do PIS/PASEP, Sr.
Luiz Antônio Fayet informou

que até o final do ano estará
--------.-------------------

2.0 Ofício de Notas

E·dital de'

Notificação
de Protestos

Banco dJ Brasil promove 'Seminário sobre serviços do PASEP
FLORIANóPOLIS (AI-BB/

CN) - O Banco do Brasil esta.

promovendo em todas as �:1l8'3

Agências, desde o dia 3 até dia
13 do corrente) 32 scrrunár ios

para os encarregados dos servi

ços do Programa de Formação
do Patrimônio do Servido Públi- .

co (PASEP). Os Seminários com

duração de 1 dia cada, estâo
sendo realizados em 11 das

principais cidades do país e con

tam com a participação de mais
de 1. ano funcionários, abran

gendo. cerca de 1.000 Agencias.
< ••A medida faz pa!.�te dHS

providências que o BancC' está
.

Hdotando com· vistas ao paga-.
mento do abono e dos rendi-

Oficio] Maior
CPF 005 589 669-34

mentes do PASEP relativos ao

cxerclClO 1978/79, encerrado
em 30 de junho de 1979. Segun
do estimativas, cerca de 3,5 mi
lhões de participantes do pro
grama deverão efetuar saques

.

no período de 01 de outubro a

31 de dezembro deste ano.. e I

que exigirá. esquemas especiais'
de atendin1ento ao público.

Os seminários objetivam
ainda, além de despertar maior
conscientização sobre a impor�
·tância social do programa, treid
nar os funcionários para a ta�

reia de orientação às entidades
contribuintes e aOs benefícia:-
,rios do PASEP.

EnCol�trá se em Cartório, à Rua
Vidal Ramos, Edifício do F'orurn,

. para U2r protestado o seguinte tí-
tulo:

.
.

Duplicata rl.� 20222 - valor

Cr$ 3.900,00 (três mil. e novecentos

cruzeiros) vencimento: 13.07.79 =

'omitido POI- Priccso - Frigodfico Co-
.

.noinhos SA., contra OSVALDO SIl.·'
VANO MORESKí ..

PAULA. S. CARVALHO
.

Oficial de Protestos

CPF n.? 246 975 329-53

VEND -SE
Vende-se pequena· casa dG

rnadeira na estrada Canoinhas·.
'Três Barras. Preço de ocasião.

•
'

J

Tratar na Bindercar.
1 x
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,

Juízo deDireito da Comarca de,Canoinhas 'Santa Câtaiina

Curso Internacional de INCRI tem ,DOVO CoordeDadorl,ío�"Sta,Cat.
Tecnologia de prcduçâo 'FLORIANÓPOLIS (SCS-SI) Santa Catarina desde 1976 tem Agrô";omos:" Santa Catarinae

\
� Nomeado pelo presidente do sido executor e co-executor de Vice-presidente da mesma entí-

d B' t t S t
Instituto Nacíonal de Coloniza- convênio para proteção à fauna dade.

"
' ·e r

I

a a. a'=' ernerr e . ções e Reforma Agrária (Incra), d d d Sua formação profissionalno Esta o, e e programas e
, . ,

' Paulo Yokota, o engenheiro inclui cursos de aperfeiçoamen-
: A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária � agrônomo Elio Wolff foi empos- reflorestamento em pequenas e

tos realizados em várias organí-
';Serviço de Produção de Sementes Básicas, com sede em Brasília- sado dia 16, às 15 horas, no car- médias propriedades rurais. Em .' zações nacionais e internacio

PF, e o Centro Internacional de La Papa, Com sede em Lima, Pe- go de Coordenador Regional do sua vida profissional foi chefe nais, como na ADESG, Univer..
'" . órgão em Santa Catarina. O dê) Divisão de Serviços Flores- sidade Federal do Paraná, Esco-

ru. promoverao conjuntamente o Curso Internacional de Tecnolo- d f Ii d
.

, ato e posse. oi rea iza o na se- tais da Papel e Celulose Catari- la Interamericana de Adminís-
·gi.� de Produção 'de Batata�.semente, que se realizará na Gerência de do Incra, no Edifício Ceísa

nenss S/A (empresa do GI,'upO
.

tração Pública,' . Federação das
lJo,cal de Canoinhas-Sfl, no período de 25 de setembro a 11 de ou- Center, nesta Capital. O cargo Klabín, de Lages), e coordena- Indústrias do' Paraná e-na ·Uni-

tu�ro de i979�'
.

de coordenador em Santa Cata- dor de atividades· econômicas
.

versidade de Feldafing," em

P ticí
'..

d
�

. rína vinha sendo ocupado pelo dos recursos naturais da Secre- Bernried, 'na República Federal
ar rciparao o curso, engenheiros agrônomos de 11. h

. A

R t
.

engen erro agronomo ena o tu;da
-'

de Agricultura e Abasteci- da Alemanha, onde participou
11''''tados brasileiros, Argentina, Uruguai, Chile e Equador, que re- Od 1'0 Kock desde 1'976 .

S Cd'"
. " ...

d f'
" '�' -o-':

,I!IO '. ec ' .

-, - .,.. mente . do Estado de anta. a., e um s�mlnarlO'. e: ormaçao�e
ee1?e.r� .aulas práticas e teóricas sobre os últimos avanços tecno- tari�a ..

'

Atualmente é· membro possibilidade .paramelhorameii...
lÓgicos na área de Produção de Batata-Semente, aulas ministradas Natural de Timbó, 34 anos, efetivo do Conselho' Fiscal da tode organização e' administra-

, j).Ql16 pesquisadores de renome internacional. o novo coordenador do Incra em A s s o c' _� "ação dos Engenheiros ção florestal.
2'x
------��--�--------------------------------�----------------�------------------------------------------------,------�--------------�---

" I,.,.

'Edit<J1 dê CitdÇão de ARCELlNO GARCIA DA SILVA, com prazo de vinte (20) di.Js
o Doutor Orli d� i\taíde Rodrigues, JuÍz de Di
.reito da 2.a ,Vara Cível da Comarca de Canoí �

.nhas, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei, ete, "

'. '.
. �, .

"

AZ S�BEH aos que o presente Edital virem ou d�.,,:··
le conhe-cimento tiverem que' pelo presente cita AR
CELINO GARCIA: DA SILVA, brasileiro, solteiro.
lavrador, que se. encontra em lugar incerto e não sa
bido, com o prazo de vinte (20) dias, para responder
aos termos .. da .ação Reintegração. de Posse, que se

processa neste Juízo, movida, por ARISTILIANO
LEITE, brasileiro, casado, agricultor, residente e do ...

mícilíado à Rua Curitibanos, 1409, podendo contes

tá-la, sob pena de revelia, no prazo de vinte (20) dias
(art. 223 § 1.0 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 seguir transcrito: - "EXImo. Sr. Dr. Juiz 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 deV. Exa., propor, co-

mo de fato propõe, AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE, cumulada com' perdas" e' danos, contra AL
TINO GARCIA DA SILVA, ALCíDIO GARCIA DA
.SILVA e ARCELINO GARCIA DA SILVA. todos

.
brasileiros, lavradores, o primeiro casado � os de
mais solteiros, residentes na localidade de Barra
Mansa, nesta Comarca, ,pejos fundamentos de fato e

díreítoa seguir expostos: 1. Em 19 de agosto de 1974,
:o Suplicante adquiriu por -compra feita aos' Suplica
dos, os dire1tos de posse que tinham sobre uma área
�e terra� de cultura ê pastos, num total de 1.863.400
m2 (um milhão" oitocentos e sessenta e três mil e

. çuatrocentos metros quadrados), situado na localida

d� de Barra Mansa, Se,rra do Lucindo, neste municí
pIO, com as seguintes confrontações: de um lado com

Maria Antunes Papé e Generoso 'T. de Moraes; de
uutro hldo com terras de Modesto Kukat:?: e Jovino
'Coliço e de outro 1ado com terras do autor e por fim
�,om terras pertencentes a família Bueno (doc. ane

)(05). Em data de 08 de novembro de 1973, JOSE
-CAETANO, que também mantinha posse sobr:e a

!ne�a ,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 do Sr. JORGE CAR

DO�O DOS SANTOS, outro posseiro, que também
detInha sobre a. área ..descrita a posse, como se· pode
constatar dos documentos anexos. 2. Transferidos
os direitos d�' posse ao Suplicante, os Requeridos pas
saram a ocupar a área de terras vizinhas, pertencen ..

t,€os a família Pepes, gerando a ação de Reintegração
oe Posse dê n.o 6.652 dos FERRAZ PEPES, contra
os. mesmos que liminarmente teve às fls. 21, a deter

ll1111éição da Reintegração dos. mesmos na posse. No
ta-se sem sombra de dúvida, pela descrição das divi
sas, que o imóvel cuja posse pertence ao Suplicante,
" 'limítrofe coin o questionado' entre os Ferraz Pepes
e os Requeridos. 3-. Cumprida a Reintegração dos
Pepes (autos junto) lOS GARCIAS não teve dúcida ..

adentraram no imóvel pertencente áo A., e lá provo
oaram inúmeros atos turbativos e' espoliativos,

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

trevero com'· os . Ribeiros, tudo em funçao da

!!ladeira existente na �eferida gleba d� terras,

�rn.o provam os documentos anexos. 4. Os
teUg em 24. de março' de 1976, ingressa�am perante

,

��te Juizo, eomi uma' ação de Manutençã� de Posge�
�ontra o �up1ieante, que levou o 'n.e t5. 5:t7,

..

dizendo
qUe'tiS Y.8éSDios llaViam requet1'do em 1tf13, ao mASC.

":.:.. , .. :� ... ,;. ...

os títulos de concessão de terras, sobre a área em

questão, sendo que no. entanto,
-

em .1974 tinham ven
dido os direitos de posse 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

GARCIA$, até porque não conseguiram eles prova
rem o alegado, razão porque, agiu acertadamente S,
Exa-, ao ,determinar o arquivamento daquele feito. I

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 possui
dor turbado, mas também a Lei Civil Adjetiva, se

manifesta desta maneira, em seu art. 926: "o possuí
dor tem direito ,a ser mantido na posse, em caso de
turbação e reintegração de posse. A dO,utrina e a ju
risprudência, são unânimes quando tecem comentá
r-ios sobre a reintegração. de posse, como faz o mes
tre Orlando Gomes,. em seus Direito.s Reais: o inter;�

.

dito de' remtegração 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 precariedade ..�. pressu
põe ato praticado por terceiro que importe, para o

possuidor, perda da posse contra a sua vontade. Além
da restituiç�o 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...
]jsta 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". (vaI. 2.° - pá,g. 68 - Edição 12.°/1973).
A jurisprudência pá�ria, representada por decisões
dos nossos tribunais, a começar pelo nosso, assim se

manifesta: a) Reintegração de Posse - Seus Requisi
tos Configurados, Procedência da Ação, R�curso 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 reahnente se impunha, eis
que configurados resultaram' os seus requisitos".
tApeI. 11.216-1.a câm. civil TJSC - reI .. Des Rid
Silva � de 01.04. 't6 - Rev. de Jurisprudência Cat,
- pago 153/154). b) 'Ação de Reintegração de Posse
Cumulada coin Perdas e. Danos.' Arvores IndUstria
Jizáveis. Pretendido Caracter ResQlutório da Cláu
sula do Tempo. Procedência da ação. ,Não havend0
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 inalteradas as

. relações dominiãis estabelecidas no contrato de Com
_ pra' e Venda.' Comprada' a posse' da Autora e' o �
bulho praticado peJq réu, imp:6e-$e O' aeoJhi:urtento, da .

a!t!o Re.in;egrató;rla, aére!dda, de P�clas e' PâttôS
J_' ••

. � ,
.....

' .. � . '-' .',

-

Cumulativamente". (ap ..Civil 9.797 - Sta. Cecília .--:.
ac. unânime da 1.a câmb. civil do TJSC '-. em
27.07.74 ReI. Des . Ivo 8.e11.-· in rev .. .de [uríspvde
Sta. Catarina. 314-136). Do REQUERIMENTO: Ân;�
te o exposto, dos documentos juntos, e da prova ófé�,'
recida e a ser produzida, Requer o Suplicante. a V. ,;

Exa.: a) Seja esta recebida e processada na forma
da Lei, como principal e a final julgada procedentej,
b) Sejam os Réus Citados para contestar, .querendo;
no prazo legal esta ação, sob pena de revelía.. c). Se-. -:

· jam deferidas 'as provas 'anexas bem comoas 'qué::s:ek;�
.

rão produzidas em audiência, se assim V�' Exa ," en
tender, tais como: a· testemunhal, 'cujo rol apresentará.,

., oportunamente, realização -de vistorias, 'examese pe-«
ridas, e todas 'as demais permitidas em díreíto; p.e�;<

, cessários e prova do fato e do pedido requerendô des- .

de logo o depoimento pessoal dos réus. d) Requer f�
nalmente que sendo julgada procedente .. �L;pres�ti1�

·

;·ação."de Reintegração de Posse, reintegrando' õ-Su-,
plicante na totalidade do referido ímóvel.le cofide
nando os Réus a lhe pagarem perdas' e

-

Danos:quê ..se

apurarem, . ou execução de sentença,'. atraVés' de '.��:"
bitramento, aí incluídas; as árvores que foram ,<il,�;
rubadas, lucros cessantes e custas .processuaís, �qJ}�
ráríos advocatícios à base de 20% sobre o valor" .da
condenação, 'e demais cominações de Direitos'; vii.;-··:
lor da Causa para jeitos fiscais Cr$ 20.000;00;

-

Pede _ ,;
Defe�imento. Canoínhas, 06,de julho: de 1.97�,:� ji$,�. ,"
NeuzildoB .. Fernandes - OAB/se. - 2305; Adende:
ROL DE TESTEMUNHAS -.. que comparecerão ,iÍl� '.'
dependentes de tntímaçãc. 1) PEDRO' BUENO: bt� "

sileiro, casado, lavrador, residente em Campo dos
.

Buenos, nesta; 2) AUGUSTI CASTRO;' brasileiro,
solteiro, lavrador, residente em Campo dos .Buéno!,
nesta' ANTONIO CAETANO DA SILVA' brásileito;· ..

�

casad�, .aposentado, residente em Campó.· da A� <'

Verde, nesta; 4) WALFRIDO PR�SSAK,. bra.si.le.irº�; ':: :
· 'casado, operário, residente no Loteamento .salomão:,

,
'

nesta. 5) HERMES GUTERVILL; brasileiro, casado,
<:Jgrimensor, resident,e à Rua Joaquim de ·P.aula;�-·nes.;.:. '

ta. Exmo. Sr.' Dr. Juíz de Direito da 2:8 Vara ':-_,
"

Juízo Cível. ARISTILIANO LEITE, Já quâlifica,do
'

nos autos da Ação de Reintegração de Posse, 'qi14i
,promove contra ALTINO GARCIA DA SILVA, AL�
CiDIO GARCIA DA SILVA e ARCELINO GARCIl\
DA SILVA, por seu procurador que esta sUQscreve,
vem até V,. Exa., precedido do habitual respeito
atendendo ao Respeitável Despacho de fls. 25, HE; ..

".

QUER, se digne determinar. a citação por Edital do
.

Sr. ARCELINO GARCIA DA SlLVA, já que o més�
mo, segundo informações, não mais reside em Pouso
Redondo-Se., como foi noticiado as fls. 20, pelo lliei�
Tinha, estando atualmente em lugar incerto e não
sabido, pelo que se lhe aplica o disposto no Art.' 2;31 ,

.

II, CPC. Pede Deferimento, Canoinhas, 15 de agost6 .

de 1979. (as) Neuzildo B. Fernandes - OAB/SC .
...:....:.

2305 e o r. despacho a seguir transcrito: "Hh. - Nos
autos n.o 414. Cite-se ARCELINO GARCIA DA SJL-"
VA, por Edital, pelo prazo de vinte (20) dias' obse:r_':'. , .

:ra�os os req�isitos dos itens II, III, V e parágrafQ, .

unlCO, do af\tIgo 232 do Código de Processo Civil. In-:'
time-se. Canoinhas, 16 de agosto de 1979 �

..

(as) ():Plfi
'de Ataíde Rodrigues _' Juíz de Direito da:2.a VaraJ'... ;
E para que êliegue' ao cónheciment6 dos interes�.�';, ...
d?S e não pos�am de futuro, alegar Ignorância. exp:e,-;

.

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 mil novet'entos e

, setenta. e .nOVe (1979). Eu, Zaiden E: 'Seiem:e 'Escti��'
vão, o subscrevi.

.

".i
•

.'

.

,

"" ��
.

.' �
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08' de setembro de 1919

atribuições legais resolve:
Conceder Licença em prorroga-

'

ção de conformidade com os

artigos 131 e 134 dr: Lei n," 1.149
, de 25/04/1974.

,A Professora NILZA l\tlEL
LO MARQUES, Padrão C.E. 04;
noventa (90) dias para trata
mento de saúde, a partir de, ...
02/07/79, conforme requerímen-
'to protocolado sob n.? 1136 de
29/06/79.

Municipal de Canoinhas
, '

E DI, T· A L
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, '

Prefeito Municipal de Canoínhas, Estado de Santà Catarina, no

.uso. de suas atribuições, faz saber que de acordo com a apuração
,efetuada pela Comissão Examinadora, e Encarregada do Concurso
.para .aclasse inicial da carreira do Magistério Público Municipal,

.
aealízado nos dias 8 e 10 de agosto de 1979, conforme Portaria n."
'33/79 dê 17/07/79, foram classificados os seguintes candidatos:

Nível pontos
1.° lugar -' , Ana Rita Haensche , Superior 31,80

, 2.° .lugar -- Maria Herta Artner Tadra ," .. .. normal 59,79
" '3;° lugar ......... Maria Gertrudes Hoppen Gonzaga normal 40,87
4.Ô lugar -. Lení de Almeida Rossato ., .. .. normal 40,,4,3
5.° lugar --- Miguelina Salete Karvat Krueger normal. 39,52
6,.o .lugar - Tereza Matioski .. .. .. .. .. .. normal 33,76
7.° lugar - Paula Maria Haensch Píeczarka normal, ;)8,30
8,0 lugar -:- Regina de Fátima Gapski .. .. normal 03;00
e.o··lugar j- Juraci Vilma Artner Heuko .. .. normal :35,47
10.0 lugar - Luíza Ivone Machado .....

'

. . normal 35,41
11..0 lugar - o-u Terezinha de Oliveira normal �3:3,37
}2.0 lugar - Tereza Leoni de Barros .. .. normal 32,36
13.0 lugar _. Cirlene ,M.a Dorniniak Knop .. .. normal 30,09 L
14.0 lugar - Walquiria Teodorovitz .. .. .. .. normal 28,00
.15.'0 lugar _. Elvira Licéia Basca dos Santos normal 27,79
16. o lugar - Terezinha Knob da Silva .. .. normal 27,27'
17.0 ,lugar - Clecéria Baluta .. .. .. .. .. .. normal 24,63
'13.1> lugar _ Cristiane Sabach .. .: .. .. ," .. normal 23,86
'19.0 lugar - Efigênia Badaz Alves .. .. .. ..' normal 22,91
20.° lugar '- Elizabeth Zorek .. .. .. .. .. .. normal 22)8':'
21.Q lugar - Rosemar Angela Ribeiro da Silva normal 22,·43
22,,'0 lugar _,., Esmeralda de Fátima Corrêa . normal' 20,86
23,0 lugar,-' Iraci Luíza Riske, .. ;. .. .. .. normal 20,06
·24,.° lugar _ Roseli Terezinha Lisboa .. .. .. normal 19,91

· '25,0 lugar _' Maria Luiza Moreschi .. .. ... normal 15,84
,2lá.tJ lugar _'. Margarida Jacinta Wzorek de

.

,
Almeida , .

:)./1.° lugar _ Maria Ângela Komochena ..

,��.ô 4'úgat ,-', Jussara Maria Santos, .. ..

·:29.t> !u.g:ár:"":-"" Norberto Schroeder ...•...
, Canpiphas, 24 de agosto de 1979.

, Dt. BE�EDITO THERÊZIO DE CARVALHO NET'tD
, .'

"Prefeito Municipal
r- ;"",', ;:.1'

. ., 'Ginasiana
Ginasiana
Gínasiana
Gínasíane

18,02
13,18
11,22
09J8.1

, .....

: -: '" DECRETO, N:f> �9/7�
",/' ". . Pr.' Benedito Thcrézio de
'Carvàlho 'Netto, Prefeito Muni
�.e1p·al 'de Canoínhas, Estado de'
c:<$an,t.a Catarina,' no .uso -de suas

· !llrtribuições legais e de 'acordo.
'com 98 'artigos 196 e 197 da Lei
·i.14�fde· 25/4/74 combinado com
':0 art.ig{}' 'I.� da' lei 1.'241 de' ...

. 'Ó9/0�/75, "

' ,

DECRETA:
,

: .', .' Art. J}) 1- Fica decl�rad�
"'ê,tn regime, de tempo integral o
'�argQ ,d� .Auxíhar 'de Coordéna ..

'

,qlttÍà .4� provimento em 'Ccmís-
,�o� Padrão .c. C. 06, :' ,

'.

.

.�' ..

, trará' em vigor na data' de sua.

publicação, revogadas as dispo..

sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Mu-:
nicípal dê Canoinhas, 03 de s,e,..

tembro de 1979.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e' publicado no Departamento
Administrativo; na data supra.

in. Fábio Nabor Fq&
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Art: ,3,;° -; Este De.creto en

,,"irárá,. em vigor na data de sua

p1,lbl,icação, revo,g,�das as dispo
�1ç;6es,eln contrário.

....,. f' •
•

,;;,:,'
.

Gabinete do 'Prefe5to' Mu
'nicipal de Canoinhas, 30/08/1979
;, t,,'

•

,
" -Dr..Benedito Therézio de )
"

, ,',Carvalho Netto "

Prefeito 'Municipal, '

',' 'É�te Decr�to foi registrado
'�:"P1fb.licado no' Departamento
,}\d:ministl'ativo, '

na 'data supra.

Dr. Fábio 'Nabor Fu('k

PORTARIA N�o 48/79

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

�tribuições legais resolve:

CONTRATAR
A Professora Tereza Leoni,

de Barros, na categoria de nor

rn.alista, para Auxiliar de Co
ordenadoria, no período de.;,
01/7/79 a, 28/02/80.

'

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoin:has,' 30 de
agosto de 1979.

,

Dr. Benedito The�ézio de
Carval�o Netto

'

Prefeito Municipal

"L : ,Art. 2.° '_ As vantagens fi- ,

, !lanceiras .- serão a· partir, de
, ;1.f)/�/79.

Diretor Administrativo
,

,
'

Vicé: Prefeito lVfunicipal' ,
'

.ce
. 1J..

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas em 31 de

agosto de 1979.

Dr. Benedito "I'herézin de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo na data supra

Dr. Fábio Nabor Fuclt
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

A*

PORTARIA N.o 50/79
. Dr. Benedito Theréz io de

Carvalho Netto, Prefeito Muni
cípal de Canoinhas, Estado de

. Santa Catarina, no uso, de suas

atribuições legais resolve:

CONCEDER LICENÇA ..
,

A Professora ROSELI, ,MA ..

RIA GRITTEN, contratada, nor
malista, cento e vinte (120) dias,
a partir de 21 de agosto de 1979,
conforme requerimento preto-

. çQlado sob n.? 1.459. de 21/08/79,

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Cancínhas," em � ..

31/08/79.

Dr. Benedito Therézie de
Carvalho Netto'

Prefeito Municipal .

Esta Portaria foi registrada
o publicada no Departamento
Administrativo na data supra"

.

.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal,

a Câmara de Vereadores decre-
tou e eu sanciônó a" seguinte

'

L E I:

.

Art igo 1�0 - Ficam, assim
denominadas as seguintes vias

públicas da cidade:'

a) - A rua que tem início
r.a Praça João . XXIII até a

Substação da CELESC, denomi
IIar-se-á rua João Muller Ju

nior:
b) _. 'A .rua que tem início

na Avenida Expedicionários,
passa em frente do armazém' do
Sr. 'Hugo .Pontarolo, no Bairro

Campo d'Água Verde, denomi
nar-se-á rua Alcir Woitexen .

LEI N.o 1.498 DE 03/09/7,8
Dispõe sobre'nomenclaturas dI

. Vias Públicas .

Dr. Benedito 'I'herézio "dê
Carvalho Netto, Prefeito Muni.

.

cípal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas
atr ib'uicôes, faz saber que a ·Câ·.
mara de Vereadores decretou e

eu sanciono a seguinte
L E I:

. Artigo' 1.0 - As atuais vias
,públicas constantes de plant,
cadastral, denominadas rua Ar.

gentina e, rua Uruguai,. passa,
râo denominar-se Otto Frie
drich e rua Basilio Humenhuk
respectivamente.

Artigo 2.° - Esta lei entra
rá em vigor na data de su� pu
blicaçâo,: revogadas. as dísposí,
ções €m contrário.

Canoinhas, 03 de setembro
de 1979.

Dr. Benedito Therézio d'e
: Carvalho Netto.

.

Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e pu.

blicada no Departamento Ad
ministrativo na data supra:

Dr. Fábio Nabor Fuck ..
.

Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 51/79

Dr. Benedito Therézio 'de
Carvalho Netto, Prefeito Muni ...

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

atribuições legais resolver.
CONVOCAR

GERMANO VIEIRA MAR ..

TINS, como professor Não Titu
lado, nO período de 01/07/79 a

27/08/79,' na E.I.M. "Campo
dos. Pontes", em substituição o

professor Nivaldo Machado, de
vendo ser descontada a parcela
devidél: a Previdência Social.

.
Gabinete do Prefeito Mu-

nicipal de Canoinhas,· em ...

03/09/79.
,

. Dr. Benedito Therézio de
, Carvalho Netto

'

PrefeitOo Municipal ,

Esta Portaria foi registrad�l
.

e publicada
.

no Departamento
Administrat,ivo .na data supra.

Dr. Fábio NabOl' Fudk
, Diretor Administrativo

.
Vice Prefeito'Municipal

� . . ., . .' ...

Artigo 2.° Esta lei entra-
rá em: vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as dispcsí
ções em contrário.

Canoinhas, 0.3 de setembro
de 1979.

,

Dr. Benedito 'I'herézi» de
, Carvalho Netto

.

Prefeito Municipal
,

'

Esta lei foi registrada e pu-
blicada no Departamento Ad
ministrativo na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuek
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Mensagem da
Criança

- Dizes que SOou o futuro: .

.

Não me desampares no presente.
- Dizes que sou a esperança da paz:

Não mé induzas a guerra.
.

- Dizes que sou a promessa do bem:
Não me confies ao mal.

.

- Dizes que sou a luz dos teus olhos:
Não me abandones às trevas.

'_... Não espero somente o teu pão:
Dá ..me luz e entendimento.

- Não desejo tão somente a festa do teu carinho: .

Suplico-te que com amor me eduques.
- Não te rogo apenas brinquedos:

.

Peço..,te bons exemplos e boas palavras.
- Não sou simples ornamento do teu carinho:

Sou alguém que bat-e a tua porta em nome de Deus;
�

,
"

_. Ensina-me o trabalho e a humildade,
o. devotamento e, o perdão.

- Compadece-te de mim,' orienta-me.
Pata'que eu. seja bOln e justo.

.

_.. Corrige-Ine enquanto é tempo:
Ainda que eu sofra.

,

�- Ajuda-me hoje, para que amanhã
..

Eu não te' faça chorar.
'

I(Colaboração dos jovens. do JlJCAPI) ,

I����;;S=JA=:-:�;;;N;;��O �TORI��DO ,PELO
INPIVí PARA CONSERTOS DE BALANÇAS COMERCIAIS.

.
.

'SE SUA 'BALANÇA Al>RJESENTAR QUALQUER DEFEITO,
PROCUItE IMEDIA 'I'AMENTE O SR.

NORBERTO TADRA
,

.

('
Rua Alais StülA::'i', 528 - Bairro' Alto das Palmeiras

Fone 22-0'714"
.

, ,E$�a: Portaria' foi registrada
e ptlblicada. no' .Departaínento

'
..;'

,

:Dt:
.
Benedito" Thêf'ézio

. de 'AdminIstrativo na data s'upra.-\:t-. ""'''''!! \." "

-I,'
' .

\., ,.' ".,

Carvalho. ;Netto., PrefeitO' ,Muni.. Dr. }"ábio ,Nabor Fu:�l{dpal .
de C�nóinha,s, Estado, �e. " .

.

Sallta Catarina, no' uso de' suas" ,Diretor Administrativo Dá denominação .� ;Logradouros
'atribuições' legais,' "

'
.,

Viee,Prefeito 'Muliicipal . Públicos da Cidade
,�

.

: P';E 'Ç R ,E TA.:, '" (' . ':'",
"

, "

. , Dr. Benedito Therézjo de',.

Att: 1.ó - Fica considerado
" ,r-ORTAIÚi\ N.o 49/79

. Carvalho Netto, Prefeito ,Muni-
ponto fà.cúltativo nas reparti-

.",', .Or,; B�nedito Therézio de ,: .cipal de Canoinha$".·E.st�do de· Informações pelo telefone (0470) 82-0099\
,�ôes . públj:c'ª'S)'1;11!J..:ni.etp:ªi$,1:.Q�:,Pr.9;i, "·"��a'w.''';a·,l'h;·o Netto, Prefeito, Muni ... �; ,''Santa Ca.ta:ri.na, I no uso, .q� ..sU(is ...

x4mo dia 12 ' � .L V .l

d .,�:- ., T.,.i,m,:bó:' - S.an,ta ··,C:ata'rI"n'a' ''', .-,- •• ;...... ';;,' ',',· ' .'

.;. :/ __ • ,.' ;.�: ::. :. (�, 1

cipai, de Cànoinhas, Estado., de ... <1tri?�ições, fáz �sa-Q,er .
(t" t? o,s os

. , �. .

. ) , , .

':�t. Q,:o ..... EBt� _creto en.- Santa Cátarina, no UsO dê suas· habltanteS deste ,munlcíplú que. c;;::m=:::;:;m;a:===== ==_��""""'=_="""""""",",,__���-=.::_-==�"=l'_C':_'::;III!c'�':"
.""

'

";, " ..
, DECRETO'N.O 40/19 .'

lJj

LEi,N.o 1.497'D-E . O:V09l79·

,'o
'"o

I�_==================�========--�;====-�r===== ==================�====�

Te lefo.ne· C"ome rei a,l','
�: '

. J.

Canoinhas
,,'

·em
)

Ev D EN - S· E
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Ano XXXIII

N.o 1537
08-09-79'

NOTAS
�"E S P'A R S A

, ," ,: ,Dentro em breve, uma das
maiores fábricas de TV a cores

':'e aparelhos de som, irá comer-:

cí,a�iz,a;r seus produtos direta
mente- de Canoinhas,

'

inclusive
'ofe.tecendo financiamento dire-
to' dê:' -até 16 meses.

xxx
, : 'O'MOBRAL de Canoinhas
promoverá à partir da segunda
'ftuinzená 'deste mês, um Curso

, ,dê Auxiliar Doméstica � A enti
nade, além de ministrar 'novos

.. eonheeímentos no setor, ofere
, eerá um Certificado registrado
pelo 'Ministério do Trabalho.
,As -inscríções estão- abertas até

''-'0, dia 10 de setembro, na Super
visão do Mobral, instalada no

: Colégio ' Sagrado -Coração de
JQSUS. '

"
, xxx

,':' A 13.a Delegacia do Servi
�t) Mllitár! com sede em Canoi-

,

hhas, '�siá convocando' à todos
� [ovens nascidos em 19tH, pa
�a' a inspeção de saúde. que rea
laza:"Sé' na Socíedade Benefi-
"tente,Operària desde o dia 6
bt'é Q, dia 12. Não se torne re

$ra,ii\ri��' : cumpra o seu 'dever
e(J.m a ·Pátria.

x x x

Por decisão do Presidente

I

João Figueiredo, o aumento dos
preços da gasolina que estava

'i?revü�to para esta quinta-feira,
entrará em vigor somente na

próxima segunda-feira. O adia
menta deveu-se ao longo final
de semana causado pelo feria
do nacional de ontem.

xxx

E por falar em Gasolina.
mformamos aos nossos leitores,
que todos os postos de gasolina
estarão abertos HOJE até' às 1:2.,
horas, também em virtude do

, feriado de 7 de setembro.
x x x

O Canal 3 de Blumenau,
que está fora do ar para os te
iespectadores de Canoinhas e,

'Região, retornará aos nossos

aparelhos na próxima semana.
A causa do pane, foi localiza
oa na repetidora de Paraguas
SÚ, e os' técnicos da RC ...TV já
Estão no local para os devidos
reparos.

x x x

A Equipe Mirim do Clube
. Atlético Industrial sagrou-se
campeã do certame, ao, derrotar
a equipe do Mobral por lxO.
Pelo Campeonato Infantil, o

campeão é, o Mobral, derrotan
do o Industrial por 5x4.

"\

- WiÇQtA ( �

0,8 BISULT IDOS O A
]1 ·OLICURFE

"

CANOINHAS (CN) - o

Colégío Sagrado Coração de Je-
, sus promoveu nos dias.30, 31 de
agosto e 1.� de setembro, a 'rea
lização da II OLICURFE -

Olímpiadas do Curso Pedàgógi
co. daquele estabelecimento de
ensJho. As competições.ique en

volveram alunos, terminaram
sábado e apresentaram a ,8e

gtünte elassíficação:

I
,VOLEIBOL: 1.0 lugar, se

gunda sérâe; 2.° lugar, primeira
tlérie.

, ,H�NDEBOL: 1.0 lugar, prí-
'

meíra série _' por saldo de gols
íl0); 2.° lugar, segunda série -_

Hünb�m -por saldo de gols (09).
TÉNIS DE NIESA: 1.0 lu

gar, terceira série; 2. 'J lugar
segunda série.. '

SALTO ElVr DISTANCIA:"

1:° lugar, terceira série .- com

.

,*' ,

4 metros e 12 cm.; 2.° lugar,
terceira série -,C0m 3 metros e

81 cm.

ARREMESSO DE PESO:
1.0 lugar, primeira série; 2.° lu
gar, terceira 'série.

, CORRIDA DE 100 ME··
TROS RASOS: L° lugar, tercei"
ra série; 2.° lugar, primeira sé
r íe.,

REVESAMENTO 4xl00: 1.0

lugar, primeira, série; 2.° lugar,
primeira série.

SAL'I'O EM ALTURA: 1.0

lugar, primeira série; 2.° lugar,
empate entre 'prin18ira 'e segun
das séries - sendo que O sorteio Icpontou a s?f;_unc1a 'série como

Icena da ')'orrcao� J Ct. ;'I..Á!. ,. :�(.. .. '_.> �
•

•

l
, AHH,F11ESSO DE Dl\.R- I

DO: 1.0 Iugar, terceira série; 2.° !
- - ,. !
lugar, segunca serre i

CANOINHAS (CN) - O
Conselho Munícípal de Cultura

,
de Canoinhas, distribuiu nota à
imprensa, 'infbrmando a pro
gramação oficial das Comemo
rações dos 68 anos de emanci
pação desta 'cidade.

Comemorativo ao

de Canoinhas
Programa

. , .

arnversarro
três sessões:, às 10h30, 15h e

20h30 no Ginásio de Esportes"
Dia 1319

'

Apresentação de danças
folclóricas pelas escolas qUe
participaram do Concurso de
Folclore às 19h30 no Ginásio de
Esportes.

Dia 14/9
Apresentação do "CORO

DA COMUNIDADE EVANG]:.
LICA LUTHERANA DE CA·
NOINHAS" regido pelo Maes.
tro, Aloysio Soares de Carvalho
às 21h no Clube Canoinhense.

Dia 15/9
Baile p r o m o v i d o pelo

"Lions Clube de Canoinhas''
,

com eleição da "Rainha da Ci
dade", animado pelo conjunto
"Os Incandescentes" às 23h na

Sociedade Beneficente Operá
r ia - SBO.

Dia 12/9
Desfile Alegórico' de Esco

lares às 9h na Rua Vidal Ra
mos.

Dia 9 de Setembro

Exposição de aquarelas so

bre "CANOINHAS", de auto
ria do artista canoinhense Ja-

r
'

se Ganem Filho, com abertura
às 10h30 no Salão de Conven
ções do Planalto Hotel..

Dias 12, 13, 14 'e 15

Retretas - pela "Banda

Wíegando Olsen", todos estes
dias às 19h30 na Praça Lauro
Müller,

Dia 12/9

Apresentação das Pianís
vas: He1my Wendt Mayer, Car
mem Luiza Scheide Garzo e

Dóris Cecília Raquel Bartnik
de Carvalho; as 21h no Clube
Canoinhense.

Dia 11/9
A apresentaçào de uma peça

teatral infantil "O MENINO E
O PALHAÇO", com o Grupo
Vira-Lata do Teatro Carlos Go
mes de Blumeriau. Haverá

-

"

I
•

ri c e o

anho
s e

Nos flagrantes, as Princesas e a Rainha do IV Festival do Vinho realizado recentemente na

cidade de Videira. Da esquerda para direita, a 2.a Princesa Neiva Pelicíollr, de Pinheiro Preto;
a 1.a Princesa, Denise Bianchini, de Videira e a Rainha, Jussara Agostini, representando a

cidade de Tangará.

() Poder" Executivo de
Barras' saúda' as autoridades e o

povo d<? Canoinhas, na 'passagenl
do 68.0

e"""Y1 "'-:. 11C IPI"" C
b"; n� � l(�;:; 'CL �/ctu

de

�)O I itico / ad [Ti i n is..

de

sua

contín U(-�, ,1, �H. '0.../

-

e
,

O?�ICA c ÇA

"r:- I,
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SERViÇO
FARMACIA DE PLANTA0: de sábado (08) a sexta-feira (14) _

MACHADO - Rua Vidal Ramos, 404

- Fone 22-0825

MEDICOS DE fLANTAO: Hoje Dr. Haroldo Ferreira FPho
Fone: 22-0033

Amanhã: Dr. Clércío Treml

Fone: 22-0033

�ua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇãO RODOVIARIA: Fone: 22-{)179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

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

e das 14:00' às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

Ancora Tratores

I/C

•
Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600,

assim como a linha completa de implementos Blue Une
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

•

lOS silos metálicos Silogranel, tem realmente uni endereço certo.
A Ancora Tratares.

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

'�I
•neGra :Y:;i/)I't'd�dz._

Presidente do B 8 define mais 160
, .

localidades como " sede. de postos,
avançados de Crédito Rura'l

FLORIANóPOLIS (AI-BBI
CN) - O Presidente do Banco

do Brasil, Sr. Oswaldo Colin,
definiu no dia 29 de agosto,
mais 160 localidades onde deve
rão ser instalados prioritaria
mente os próximos Postos

Avançados de Crédito Rural do
Banco do Brasil, fixando o pra
zo de 90 dias para que estes pos
tos iniciem as atividades.

Com a decisão, o Banco do
Brasil deverá ultrapassar a me

til estabelecida para este ano de
200 postos avançados em fun
cíonamento ,

Até agora, o Banco do Bra
sil conta com 101 postos avança
dos instalados, com, unidades
funcionando em todos os Esta
dos da Federação, com exce

ção apenas do' Amazonas, que

IlIS'TllIBUIDOR EXCLUSIVO EM CURmBA. LESTE 00 PARANA ENOmE oe SANTA C�TARINA.
,

Matr.iz em Curitiba, BR 116, Km 88 • Fone 52-4821
Canoinhas, Travessa 7 de Setembro, 248 - E:ontl 22.0548 • Lapa,�Rua Barão do Rio Branco, 1800_- Fone 22-1263

Prefeitura'
de

,Aviso

°Mun.
Canoinh,as 'I

de Licita�ão
'-

.

A Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de Ca

noinhas, leva
o ao conhecimento

uos interessados,. que se acha
aberta a Tomada de Preço -

Edital n." 038/79, para "Aquisi
ção de Postes de Concreto Ar

mado", com prazo de entrega
até às 10 (dez) horas do dia: 25
(vinte e cinco) de Setembro do
corrente ano (25'.09'. 79), no Ga
binete do Vice Prefeito Munici

pal. Cópia do referido Edital e

maiores esclarecimentos, serão
obtidos junto a referida Co
míssâo ,

Canoinhas, 05 de setembro
de 1979 .

HUGO ANTONIO PEIXOTO'
Presidente da Comissão

3:x

agora deverá contar com qua
tro postos.

A nova meta fixada pelo
Sr. Oswaldo Colin, estabelece
a instalação de, 80 postos' no

Norte/Nardeste, 19 no Centro

Oeste, incluindo Minas Gerais e

62 no Sul, incluindo São Paulo.

Dos mil municípios previa
mente selecionados para serem

sede de postos avançados, 660
foram destinados ao Banco do

Brasil, após a rede privada e de
Bancos Estaduais .ferem esco

lhido os demais. Com a insta

lação prevista de aproximada
mente 260 postos avançados até

A ni versariantes
ANIVERSARIAM-SE
HOJE: a sra. Magaly, espo

sa do sr. Adilson Zaniolo ,

AMANHÃ: os jovens: Sér
gio Tokarski e.Edmar Michel; a
srta. Maria do Rosário de Fáti
ma Seleme, residente em Curi
tiba.

DIA 10: o sr. Milton Men

des; as srtas.: Maria Madalena

'I'reml, Valcy Aparecida de Oli
veira Godoy e Katia Regina
Colodel, residente em Curitiba;

, o menino Réginis, filho do sr,

Nivaldo Roeder.
'

DIA 11: a sra. Márcia, es

posa do sr. Ivan de Paula e Sil

va; a srta. Carmem Silvia Fer
ràrezí ,

,DIA 12: o sr, Arthur Mil-

da', semana
\

:'i'tn li ii iu III íí • líi iI! II� iIl • U IB H • I • II illililllB I IIITI li li I II1J1TT11'mil. IiII'IIIl .,. I I ill •• 1'1 • I II D II •• I I II III I II • II I I I i I •• II i • II .TiTT1lTTl'1lTT

Comercial H· t Ltda,I r •

Os melhores preços condições da
._

e regiao

Crediario próprio e entrega na 'hora
\
\

Tudo para seu lar em móveis e eletro-domésticos

o ffinal do ano, o Banco do Bra
sil assegurará' a abertura de ,40

por cento das unidades a ele
destinadas pelo CMN.

No Estado de Santa Catari
na são as seguintes localidades"
onde serão instalados, Postos
Avançados de Crédito Rural;
'l\lfredo Wagner, .Camboríu,
Ca.mpo Alegre, Campo Belo do

Sul, Descanso, Grão Pará, Gua
raciaba, Ipumírím, Jaborá, Le..

bon Regis; Major Vieira, Monte
Castelo" Nova Veneza, Papan-

o

duva, Ponte Alta, Ponte' Serra..
da, Santa Cecília e Vídal' Ra..

mos.

bratz: a srta. Sônia Regíns
Knopp; () jovem Cirinei Assis
Karnos. - ,

DIA 13,: a sra, Maria das
Graças, esposa do sr.. Simão
Maron Becil, residente em Ma-

,

jor Vieira; os srs. Zackei e �a:�'
nei Seleme; a .srta. Rose Marí
Hollen.

DIA 14: as sras.: Rosélís
Maria, esposa do sr, Reinaldo
Crestani e Maria Hermína es

posa do sr. Lucindo ;,: Sonaglío,
residente em São José dos Pi
nhais-Pr.; os srs.: Rubens, Lino
Tokarskí e Argemiro Rosa; 'a

menina Márcia Regina, filha do'
sr. Mário Morsch ,

o

Aos aníversaríantes, nossos
cumprimentos. '

'o

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda

�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii71iOiiiiiRiiiiillieiiiiiiiviiiiiiiieiiiiiiindiiiilieiiiiiiiidiiiiiiioiiiiiíriiiIIiiIiíõiiõiFiliiiíiOiiiiliõiRiiilEOiiiiiiiilllill-'�IiiII!liI"-�;: ..... '"::'.

1948 31 ANOS 1979
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 Chevette SL - verde metálico '�. 1977
'1 Corcel LTO - marrom metálico .. 197f5
1 Chevrolet Veraneio - beje .. .. .. 1970
1 Opala coupê luxo - azul .. .. .. .. 1977
1 Corcel coupê luxo - verde metálico .. 1976

,

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
'

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, ao! :

melhores preços da região. .

" "

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vídal Ramos, 203 -'Fones 22-0268 22-0468 e 22-0024,'

, .

A Eg MM sef 4A

E aqui estã.o algumas ofertas:

8 PE'ÇAS - AVISTA,
- CONJUNTO ESTOFADO EM CHENIL

Cr$ 12 100,00.

CONJUNTOS ESTOFADOS, A PARTIR DE c-s 1.750,00 A VISTA.

B:n:CICLETAS MONA.RK PARA ADULTOS, A PARTIR DE Cr$

2JnO,OO A VISTA

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

BRINDE VOCÊ RECEBE A ANTENA E INSTALAÇÃO,GRÁTIS.

MOTO-RADIO 3 FAlXAS, Cr$ 900,00 A VISTA

Canoinhas e Região Norte já,
tem Hevendedor « C B T-»'

MAveau LP - Máquinas,' Veí(ul,I)s' e Equip. Ltda.
(Provisoriamente anexo ao Posto ESSO)

,

,

L/C

Fata-Dol Dmil visita. 8 comprove nossos preços
RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOIN:rrAS - sc.

ELETRO IMPERIAL'IO o,

�

Especializada em reforma e serviços em geral' de
refrigeradores domésticos e comerciais - Eletrodoméstíeos o�

Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores e transfor
madores. Temos moto�es par� geladeiras pelo menor preço,·�
com 6 meses de garantia da Fabrica. '

Atendimento a domicílio pelo FONE 22-0198 o,.._
o

Rua Marechal Deodoro, 1.120 - Agu-a Vel'de.
",�,

,
,o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




