
PROPruETARIO:

AltOLDO C. DE CARVALHO
I

1J1RETOR (DE Hf·10":62 A 07--09-78):

RUBENS RIBEIRO DA SILVA

I·
. DIRETOR ATUAL: ..

-

o" "'.

GLAUCO J. BUENO

- REDATOR:

. Lucro COLOMBO
. �!,.... •.

. . , ., .. , .. ' ..
'
-'"

" ,'
.

. .

" . ,,'

ADMINISTRAÇÃO:
Rua Getúlio .Vargas, 527

COMPOSIÇÃO e IMPRESSAO:

Impressora Ouro Verde Ltda.

Rua Paula Pereira, 765

.' CGCMF, 83.166.033/0001-33

- 33 anos a serviço da comunidade -

.

__----�_···_�·-·-··-·----------------�==--�-------------tU-- uwmw� ��� ��� ---= ==
__

N.o 1538 - ANO XXXIII·
__......__�.,�..�.....-.,.-.�...----

..........-=-=_......_-......._....,."""""'-_.--- mswJlal:j�:sI'!iiN"1"tW\""'!RA'!!'I'I!!'fT"·!Y!l1'·zmz:rrliaVlfqP;1SW'm..,.f'.:grzr= rw-=====m """"';""'''''5!''''['11'fV �
_

C}\NOINHAS (Se), 15 DE SETEMBRO DE 1979

',- ", "

iÓ, "

':"CANQINHAS (CN) _. Fundado por Francisco

de Paula ·Pereira; no final do século passado, o Mu

nicípio deCanoinhas comemorou, a 12 de setembro'

'último," com grandes festividades, o dia de sua eman

cipação' político-Administrativa, com um desfile do?

mais concorridos e brilhantes dos últimos tempos.
Cerca de 4 mil alunos desfilaram em frente ao 'Pa

lanque oficial armado na Praça Lauro Müller CRua
Vidal Ramos); durante mais de 3 horas com. a prercn

çir;das .maís altas autoridades do municipio, aplaudi-
daiS'pormais .de 5 mil pessoas.'

.

Em 1911, contando já a sede elo distrito com WJ

casas, fundado em 1902, foi ele Elevado à cateaoria

de Município pela Lei Estadual n.? 907, a 12 de ;-p ...

tembro do mesmo ano, desmembrado que fora co dt
Curitibanos. com, a denominação de SANTA CRUZ
DE Cfu'\TOINHAS.

'
,

De acordo com .a refer id» lei, Canoinhas Enh.a
O� -me

....mos limites do' antigo Distrito, �xcet(). oorn
, J .

Curitibanos, c Que eram Os seguintes: nela Rio Tim-
bó acima até a barra do Rio "I'amanduá, por () te

acima até as Suas cabeceiras. daí. rumo em Iinh: .,...,-,_

ta 'até as cabeceiras do Rio da Serra e por este abai
xo atê o Rio Canoínhas.

A instalacão do Município de Santa Cruz dr;

Canoinhas, ocorreu. solenemente, a 6 de dezembro.
com a posse do 1.0 Superintendente, Major Manoel
'I'omaz Vieira, eleito em 12 de novembro de 1911

J

rom a presença 'do Coronel Francisco Albuquerque,
Superintendente do Município de Curitibanos, renre
sentando o Governador do Estado CeI. Vidal de ou-
.veíra Ramos, portador, na ocasião, da importância
de 10 contos de réis, destinados a ressarcir os oreju
zos causados à ponulacâo da região - assolada pela .

grande enchente de 1911, a maior até então havida.

Na foto, do arquivo do Dr. Ortv Magalhães
Machado, o maior pesquisador do. história dé nossa

Assinatura Anual Cr$ 250.00 - N,? Avulso Cr$ 6,OtJ

terra, - a instalação solene do Município e con

seguinte posse do Superintendente Major Manoel
Tomaz Vieira, em 6 de dezembro de 1911. No andar

superior do edifício, vê-se à direita do Major, o Co
ronel Francisco Albuquerque - cuja construção, lo
calizava-se na época, na atual R;ua CeI. Albuquerque)
defronte ao também atual Posto Líder _:.. incendiado

eríminosamente em setembro de 1918, por motivos

políticos, além da presença de autoridades locais,
dentre as 'quais os Srs. Roberto Helke, Eugênio de
Souza (hoje nomes de Ruas da cidade), JoãoSabatke.
Antonio Tavares, . Julio Budant, Antonio Tavares
Junior, Vergilio Carlos Marcondes, Avelino Rosa
dos Santos" Estaníslau Shumann, Hortencio Batista
dos Santos, Rodolfo Wolff Filho, além da participa
r'.20 c1 Q Banda de Música "Lira' Catarlnense", regida
pelo Maestro Emílío Gotardo Wendt.
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Ritmo e

apresentação,

dos' uniformes,

excelente

conjunto da

fanfarra da

FUNPLOC.

I

CANOINHAS (CN) - Cer-
la de 5 mil pessoas assistiram

.

na Rua Vidal RalTIOS o Menu-
. , .

lUental Desfile 'alusivo ao .Día
da Pátria, em 7 de setembro em

, nossa cidade, cuj a programação
teve início às 6h com a Alvora
ela a cargo do 3.0 Batalhão da
.Polícia Militar e 'teve seqüên-

. ,

cia às 8h com o hasteamento da'

�andeir:u do Brasil pelo P.refei

�o Benedito 'I'harézío de Carva
J.ho Netto 'e das Bandeiras de

. Santa Catarina ,e do Município
. tespectivamente. pelo . Dr. Loa-

cyr Muniz Ribas, Juiz de' Direi:

LO da Comarca e Dr. Paulo

Eduardo Rocha Faria" Presí-
- dente da Câmara Municipal.
Às 8hl0, a chegada à Pira

Olímpica do Fogo Simbólico da

Pátria. . As 8h20, aconteceu a

recepção aos conv:dados ao Pa

lanque Oficial, a cargo da

APAE, que executou bonita

ornamentação ao mesmo

Às 8h30, houve o início do

Monumental Desfile, do qual
d doí '1

participaram cerca e. OIS mi ...

,estudantes: de 1.<> e 2.<> graus,

) i
J\ I I

C a arai
I

apresentando-se na seguinte or

oem: Jardim de Infância da Co

munidads Evangélica Lutera

na; J�rdirn de �nfâl1cia, Santa I
'i'erezinha; Asilo Dr. Rolando
Lourenço Malucelli; Asilo, Lar
de Jesus; Grupo Escolar Rodol
fo Zipperer; Grupo Escolar Mu
nicipal, P r e s i dente 'Castelo
Branco; Escolas Reunidas Mu
nicipais, Jardim Esperança; Es
cola Isolada Municipal, Alto da
'Tijuca; Colégio Sagrado Cora
ção de Jesus; Colégio Est, Sta.
Cruz; Colégio Ccmercíalds Ca

noinhas; Colégio Agrícola Vídal
Ramos, Fundação das Escolas
do' Planalto Norte - FUN

'PLOC; Representações dos Clu-

bes de Serviço; Representações
Industriais, comerciais, rurais p

agrícolas e . o 3.° Batalhão . da

Polícia Militar que encerrou Q

I DesIile por volta das l1h40.

A semana de comemora

ções '�qO Dia da Independência,
foi enêerrado à noite no Está
dio Municipal Benedito 'I'heré
zio de Carvalho Junior, com a

realização do quadrangular
(que ,inaugurou a iluminação),
.entre as equipes do Santa Cruz,
São Bernardo, Três Barras e

Botafogo (ÚLTIl\fA PAGINA)

,-

A Fanfarra do Colégio Agdeola Vidal RallJ.Q§· deu 'SHOW
.

.

. , .

de evolu_çôes e de cadência, nos desfiles dos ,dias , ê 12� Emo.
clonou a todos, arrancando aplausos do públi(� é Qut�iidade!.
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Art. 2.° - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua publí
cação, rcv gadas as disposições
em contrário.

I' .Prefeitura Municipal de
'Três Barras (Se), 28.08.1979.

=======Lm_� ODILON PAZDA

Associação Profissional
Contabilistas de Canoinhas

Edit' I de (onvo({icão
»

dos

Ficam convidados todos os Contabilistas de Canoinhas,
.Três Barras e Major Vieira para se reunirem e111 ASSEMBLÉIA
/GERAL EXTRAORDINÁRIA, às 16 horas do dia 29 próximo vin

douro, no COLÉGIO 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 Canoinhas ;

2.°) - Eleição da Diretoria;

3.°) -,' Assuntos gerais de interesse a classe;

Canoinhas, 01 de setembro de 1979.

CARLOS NUNES PIRES - -Presidente

Associação dos Contabilistas de Canoinhas
2 x

--I '

vende - seTerrenos -

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

I
'

,

TEMERO COM GETúLIO VARGAS NESTA CIDADE,
COM 800 M2 CADA UM.

"

TRATAR ,PELO TELEFONE 22-0471 COM ROMEU.
·\t,,�, ':'

\' "

.. ,

'.
.

.

SE SUA BALANÇA APRESENTAR QUALQUER DEFEITO,
,; PROCUltE IMEDIATAMENTE o SR.

NORBERTO TADRA'
Rua Aleis Stül.cr, 528 _ Bairro Alto das Palmeiras

Fone 22-0714

r

"1-'-M!M""'-"�_., '3-y'''".!'��">�'''-'JUP�-'·'-'�i�
CI ENTEL- -I�

FABRICA DE TELAS DE ARA E ,GALVANIZADO, EM

TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA

RA' CANCHAS DE ESPO�TES - CERCAS D� DIVERSOS I

MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE I'
litCONf"'RETO PRÓPRIOS PARA CHACAI;lAS - ARTEFA�
'E

TOS DE CONTRETO EM GERAL. "

t.
'

.,. " I,�,'}ESCrItOl"Jl.G: Rua, Eugenio de Souza, 1�18 - Fone 22=0743. Caixa �
It:

Postal, 241 - anexo Escritório C' de . '�
Fábrlea: Distrito de Marcilio Dias - Canoinhas-Sfl. i�

� " ,('

� lf'fi"üT'iT'j'1f:ilfiD"irn�nii'iiftll"ÍI ri'iflF.nnfiiiri.rififrf,r'i-1I r,r-n'i"h n� iii 1;1 ifiTil-li'tiTLf':ii'irir;!'ZI"l!' U ,�,If'
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- o PÃSSAT oferece muito, mais que um simples carro

pode oferecer I

avançado. Revolucionário r

.-
. I'esset m seule

LON

refeitura
LEI N.o 518 DE 28 DE
AGOSTO DE 197"9

Autcriza o Chefe do Poder Exe
cutivo a firmar convênio C0111 a

Caixa Econômica Federal

ODILON ,PAZDA) Prefeito
Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber qUf�

,

a Câmara Municipal decretou c

eu sanciono a seguinte:
L E I :

Art. 1.° _ Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado ::t

firmar Convênio com a Caixa
Econômica Federal, Agência de
Canoinhas-SC.

§ Único: o Convênio de que
I/trata o Art.. 1.0 da presente Lei.
será para 'facilitar a obtenção
de empréstimo dos funcionários

. deste Município.

PAULO ADAO FRANK
Diretor Administrativo

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada o

publicada no Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura na

data supra e será publicada no

,) ornal "Correio do Norte". '

LEI N.o 519 DE 28 DE

AGOSTO DE 1979

Autueiza contratar obras das
E]�.RR. São Cristóvão, à Suple
mentar Dotacões Ol·ç;;unentá·,

.

rias, e dá outras providências.
ODILON PAZDA, Prefeito

Munícipal de Três Barras, Esta-
lo de Santa Catarina, no uso de
.uas atribuições, faz saber que
;_, Câmara Municipal decretou e

CLt sanciono a seguinte:
L'E I :

Art. 1. o � Fica o Chefe' do
Podei Executivo Municipal au
torizado a contratar com a EIU
presa Industrial c Comercial
Fuck S/A de Cunoínhas-SC.
vencedora do Edital nr. '03/79,
(;(;; obras de construção das Es-

r

CIA�
Santa C:atorlna

Barraslpal e
colas' Reunidas São Cristóvão
pelo valor da Proposta "à vista")
totalizando Cr$ 1.432.885,44
(hum milhão e '€fuãtf6'é'éhtos e

trinta e \:9.'018 :ri1U- e oitocentos e

oitenta e cinco cruzeiros e qua
renta e' quatro centcvos) .

recadaçâo do corrente
cio.

.
.'

.

Art. 3.o � Esta Lei entrará
em vigor na data dê sua pubí;
cação, . revogadas as disposiçõ$S
cm contrário.

Art. 2.° - Para fazer face
s.s despesas oriundas do. Art.
1.0 fica autorizada a suplemen
tação por Decreto do Executivo
da Dotação Orçamentária: '05.00
_. Departamento de Educação e

Cultura - 08421881.016-2 -

Construção e Ampliação de Pré
dios Escolares . _. 4110.,00-·
Obras Públicas, através de a11U'"

luçôes parciais do Orçamento
, vigen te . ou pai' Excesso de Ar-

Prefeitura Municipal de
Três Barras (Se), 28.08.1979.

ODILON PAZDA
'Pl�efeito Municipal

Esta Lei foi, registrada e

publicada no Departamento Ad.
minístratívo desta Pref-eitura na
data supra e será publicada n6

, Jornal "Correio do Norte".

PAULO ADAO'FRANK,
Diretor Administrativo

ti

LJ�I N.tO 517 DE 28 DE AGOSTO l)E 1979

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇõES ORÇAMENTARIAS
ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de 'I'rês Barres,

Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições.
faz saber que a Câmara Munícípa] decretou e eu san

ciono a seguinte:
,.

L E I':
Art. 1.0 __.... Fica anulada na importância de Cr$ ..... ,

125.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil cruzeiros), a seguinte Do

tação Orçamentária:

J-\NULAÇ.AO:
Unidade Orçamentária: 08.00 - Dept. Municipal Est, Rodágem
Projeto';Atividade: 16885310.035 .- Rodovias ,

Slemento da Despesa: 3.120.00 - Mat. de Consumo Cr$ 325 000,00
Total Unidade Orçamentária '.. .. .. . .C�325-:00o.ÕÕ
Total da Nulacâo .' .. .. ., ,. .. .. .. Cr$ 3,2'5.000,00

(
J,

__
"

_

Art. 2.° _' Ficam Suplementadas na importância de Cr$
:325.000,00 (trezentos ê vinte c: cinco mil cruzeiros), as seguintes
Dotações Orçamentárias:

.J ...;J

SUPLEMEN1'AÇõES:
Unidade Orçamentária: 07.00 - Setor Saúde e, Saneamento
Projeto/Atividade: 13754280.029 - Manut. dos, Serviços de Assis-

.

têncía lVlédica Sanitária. r

Elemento da Despesa: 3110.00: - Pessoal. . .. Cr$ 80.000!OO
3130.00 - Serv. Terceiros .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 12. OOO!OO
;i 140 .00. - Encargos Diversos..

"/
.. ," .. .. .. Cr$, 20.000:00

Total da, Unidade Orçamentária .. Cr$ 112.000,00
Unidade Orçamentária: 08.00 - Depart, Municipal Est. Rodagem
Projeto/Atividade: 16885310.035 - Rodovias
Llemento da Despesa: 3140.00 - Encargos Diver . Cr$ ,6,0.00,,00
Projeto/Atividade: 03080330.032 - Dívida Interna

.

Elemento da Despesa: 3.240.00 - Juros da Dívida .

Pública ,. ., ......,...,.......... Cr$ 207, 000.00
---_.---.

�:olal da Unidade Orçamentária \, ;' Cr$ �13.ÓOÚ.ÔÔ
Total da SUPLEMENTAÇAO ' ..... Cr$ 325.000,00

, "

_

Art. 3.° - Esta, Lei entrará em vigor nadntade sua pu-
blicaçâo, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Muníeípal de Três Barras (Se), 28; 08 .79.

,

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
,

-

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento
Administrativo desta Prefeitura na data supra e será publicada no
Jornal "Correio do Norte" .

...

PAULO ADAO FRANK - Diretor Adménístratívc:
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,CORREIO DO NORTE 15,de setembro de 1919

Exposição
Ilm sucesso fora de série a ex

posição, de aquarelas do artista CCl·

110inhense, José Ganen Filho no Sa

lão de convenções do i=>lanalto Hotel

esta semana, abrindo a Programa
ção alusiva aos 68 anos de Conoi
nhos. O' evento. de abertura ocorreu

dic! 9 às 1.0h30, com C! presença de

diversas personalidades do mundo
oficial e social de Curitiba, Joinville,
Mafrá, Três Barras, Maior Vlei.c e

(cmoinhos. São trinta e duos telas,
lias Quais Ganen retrotou motivos de
Cano'inhas e Região, todas no seu

melhor estilo. Elas foram carinhosa"

mente elaboradas exclusivomente
para decorar o interior do Planalto
Hotel - onde todas as pessoos que
ali se hospedorern, conheçam um

pouco de nosso história num simples.
olhar.

Fernando Luiz Tokarski, membro
do Conselho Municipal de Cultura,
abriu a solenidade saudando os pre
sentes tom estas palavras: "Descer
rondo as festividades do sexagésimo
oitavo aniversário do Muhidpio de
Canoinhas, temos a oportunidade de
aconchegar-nos -mnis intimamente à

nossa hístório através de nossos re�

cantos vários, fielmente retretcdos
nas aquarelas de José Ganen Filho.
donde 'se vê a riquezo poisoqlsticc
de nossa terra Na força criadora
de José Gonen Filho, pode-se dlsce
nir toda a tramitacão evolutiva co

ncínhense, .gerida � força de mãos
vigorosas; agora transportadas pe
los pincéis deste promissor homem
de artes. É com retumbante júbilo
que temos em nosso meio uma perso
nalidade como (1 deste oue hoje nos

apresenta sua criatividade tão digna
de além-fronteiras do mundo geo.
artístico. As ricas aquarelas' de' Go
nen, voltamos a frisar, reqlstrom per
feitamente os 68 anos de Conolnhos,
pols que estas obras pertencem ao

passado, porque dele nasceram;

pertencem ao futuro, porque firme.
mente retratàm nossos eras -algum.
dia submersas". Em seguida, c Pre
feito Municipal Benedito Therézío de
(orvalho Netto visivelmente emocio
"nado proferiu algJmas pelcvres

de Aquarelas (Jm
.

sucesso

A FOTO, ESPECIAL PARA A COLUNA, REGJSTRA UM MOMENTO DO ARTISTA
,

.
'

JOS� GANEN FILHO AO LADO DE UMA DE SUAS OBRAS, À PRA1ÇA
lAURO MULLER, "O BUSTO DE AUNOR VIEIRA CORTE".

elogiando I:) excelente trabalho de
Ganen, e reiterou seu apoio ao in
cansável Conselho Municipal de Cu!
tura, que está sendo o baluarte de
nossa Cultura. O Dr. Hilton Ritzmonn.
Diretor do Planalto Hotel, agwde
ceu a presença de todos os que
prestigiaram CI abertura da Exposi
çôo, frisando a importância do tro

bolho de José Ganen Filho, desfo
cando CI proj�ção de nosso munict

pio através destas belíssimas telas.
Ao final, Hilton deu a conhecer ao

público presente, que as pinturas ali

expostos forem confeccionadas ex

clusivomente ao Planalto Hotel. De

pois, convidou a Sra Edelberto
(Dona Santa) Procoplok e José Go-

, nem para desatarem a fita simbólica
da Exposição.

mann, acompanhada de suas sobri ..

nhas; Oelson de Souza Gomes e sro.,

Ana Helena Procopiok Ramos, Félix

Rudolf, Carlos Heins Sochweh e src.,

Aloysio Soares de Carvalho, Maria

Seleme, Marcelo Osni da 'Costa, Zc
gala Seleme Siouelro, Paulo Frank e

sro., Dororéo Dobrochinski, Maria

Geny R. Fonseca, Majara Cabral doe
Almeidc, Dóris C. RaC!uel Ccrvolho,
o Prefeito Benedito Therézlo de Car

valho Netto e sro., Arolde Carvalho,
Benedito Therézio de Carvalho, Her
bert Ritzmann e sro., Hilton Ritzmann
e sro., Osvaldo Segundo de Olivei ..

Ia e sra., Antonio Weinfurter e sra ..

Hugo Schmidt, Mario Gonçalves,
Mario Tessori e sro., Soloméo Boiors
ki, Ludmilo Bolorski, Zulmor Teixeira
e 51'0., João de Souza Vargas e srn.,

Elfride Bach, Erlo Bach de Oliveira e

filhos, Maria Bernodets Freitas Sele
me e filhos, Jaime Pedro Fortunato,
Guilherme Loeffler, Rasa Sclems Se.

leme, Carlos Magno Seleme e Djalma
Assis Pereira.

PR�SENÇAS
Dentre as muitas presenças à

Exposição e coquetel, destacou Ro
meu Drevek e sro., José Roberto Die
ner e sro., Esmeralda Seleme Buch-

O fecho de ocre dos festetos
dos 68 anos de Canoinhas, será sem

de Rock Passarelae

dúvida Cl oromocõo de heie" à noite,. �

�
.

que levo o timbre do Lions Clube de
Conolnhos com o sensacional
Baile na S.B.O. - animado pelos ln·
condescentes de Itcljaí. O ponto cul
minante do evento

é

:c apresentação
do .contor Toni lemos "Relembrondo
HVIS PRESlEY", olém do show de
beleza que será dado por 10 lindas

[ovens, que são candidatas ao título
de' RAINHA Di'. CIDADE. São elas:
lderlcne Simões de Oliveira, repre>,
�entando Cl R!GESAi !ara Bojars'ki
fVvr'lJblevs!d); C I a tl d i a Budant

(SE�C).: P.ndréa 'Vv'ei�furter (ZA
NIOLO)i Leila CCldor (FUCK); San
dra :,t..,lIage (PROCOPlfo.K) i SorayÓi
";'ogami (UNlft,GRO); Lorena MiRus
,(DP.MBROSK!); Ri'�a' clt: Cassio

Mayer (SUlBRfo.SllEIRO) P. Roselicl.
ne Fiedlt::r (6. BRAS!L). Na foto, es

pecial �a!'Oi a colunq, dnco das dez
candidatas: Andréa, !ara, Iderlane,
Rita de Cassio e Lorena.

'

====��===========================
�======================================

CoqueJel das

=' ====

1

�===�===����============================;==========�========�=====#

Debutantes
No foto, ':ie Egon, as meninas-

I

r�10ç-c:� que fizeram seu "debutO em

'I de setembro no Clube Canoinh_en.

se, ocasião em ('lua foram homena

ÇJeada_s pelo Presidente e SrCl. laj·

den' SelemG e .zoá é CI Patrone�e.

Sra. Ep.d6lia :KohJbeck.

DESTAQUeS
Lucia Colombo

, II
II

I
NIVER NA BAHIA

Antecipo hoje, os parabéns ao Sr. Adolfo Ariel Dit

trich (Fito), que comemora na segunda-feira o aniversário

natalício em companhia de amigos e familiares em SaivadorM

SA. O Sr. Adolfo é nosso assíduo leitor e merece nosso cori

nho, como também de sua mãe Dona Petrolino Dittri�ch (O.
Nena) que juntamente conosco envia um forte"abraço e os

cumprimentos ao aniversariante. Nosso conterran�o, desem

penha em Salvador, importante cargo na Petrobras.

THATS HELENA A ALEGRIA Dç SERGIO E HELOISA
r
.' '" •.

, I

. Quem está recebendo muitos abraços pelo ,n(Jsciment�
de sua filha Thaís Helena, é o jovem casal Sérgio e Hel.orsa
Hoffmann. Aos papais, oos av6s e ao nenê,' o nOSSO carinho

com felicitações.

liA HISTORIA DE UMA CIDADE REVELA A UJTA DE

SEU POVO" '\ DESTAQUES �IL PARA O DE�FILE
DO DIA.�'l2" ., ,

O Conselho Municipal de Cultura., radiante com'''ô su

cesso alcançado pelas programações dos 68 anos da. cidode.
Apesar das barreiras mil, encontradas pelos membros do

Conselho, a afluência do povo nas ruas, vibrando com o Des

file dos escolares - mostrou que ainda {>, tempo de. festejar
nossa, CANOINHAS. Para os descrentes e pessimistas. '>;

-000-
<

Ab�indo as comemoracões do dia 12 de set.::mb�b':" a
magnífica cadência da band� do CoJégio Vidal RtJmos eorn

eis autoridades procedendo o hosteornento das bonderros na
,

Praça louro Müller; chamando o povo às ruas p�ra come"

morar o Aniversério da Cidade.
-000-

Ainda sobre o desfile, o Destaaue para: C! Fabulosa'

fanfarra do Colégio Vida I Ramos, com suas magníficas '9'010-

luções defronte a� Palanque Oficial;
,

.:' .

'

O Volume de alunos e a cadência da EscoJa �Bóslc..l

Almirante Borrosor ,.'

O tema bem desenvolvido pelos Grupos ..�scç,.lar,�s".:
RodQlfo Zipperer e Castelo Bronco, com expressivo, �úmero,
de alunos;

O passo firme dos alunos do Grupo Escolar ·Irmã.� Fa� ,

licitas e � perfeita caracterização dos Pre-Feitos' Municipais;
A bonita apresentação e garbo' da Escola Básica .Ma-

neel S. Quadros;
, .. r-

O pequeno n.� de alunos do Colégio Santa Crl.tr....
Sagrado Coróçõo de Jesus; , .

O elevado número de alunos a, a bonita apras'entil
eõo dos Tropeiros do Grupo Escolar João José de :Souz�''''(la-
oral; . ::-', '

.
'

O civismo e o amor a Canoinhas na apresentação dos
Jordlns de Infância; e ainda neste desfile de 12 de .setemb��,·
os nossos cumprimentos às Supervisores de Ensino, esmerai..
da Buchmann, Fléride Bittencourt e Juci Seleme, pelo apoio e

espírito canoinhense na feliz o'l\9anização. E ainda, para os

Diretores, professores e alunos, que tudo fizerem para maiOr
brilhantismo desta festa, os parabéns via coluna.

TEATRO FO! A PEDIDA "IN"

A petizada' se fez presente em massa para assistir a

peça "O Menino e o Pclhoço", encenada dia' 11 no Ginç.sio
de Esportes. Os ortistos, em número de 6, são do GrUDO Vira
L.ata do Teatro Carlos Gomes de Blumenau, ficaram -impres- .

sionados com a participação e prestígio de nOssas criánças.
Ainda sopre teatro, adiantamos 'C!ue o COQselho Municipal
de Cultura, aliado à FUNPlOC, 'acabam de contratar uma

equipe do Teatro Guaíra, que sob a direção de Meguini,
apresentará a peça· de Millor Fernandes JlHomem do princí:'
pIO ao ftm". Será nos dias 1.0 e 2 de outubro ·vindouro na

S.B.O.

DIRETORIA DA APA�

Na coluna anterior, divulguei a nova diretoria da
,APAE, cuja nota continha um pequeno lapso de composiç,ão,
00 referir-se à La Secretária da entidade. O correto, é Sra.
Beatriz Ferreira Budant.

FOLCLORE PORTUGUES

Uma bem bolada promoção estiá sendo elaborada pe
la Pia União, de Santo Antonto para o dia 7 de o,utubro pr6:'
ximo. Trata-se da' apresentação do Folclore Português de
Curitiba, que �ará um show no Ginásio de Esportes às 20h
daquele dia . .Anote, pois sua presença é indispensável.

100 CASAS PÓPULARES

O Prefeito iherézio de Carvalho esteve no' início deS:..
ta semana em Florianópolis, 1Z0m a finalidade de pdrtitipclf-,
do ato de' assinatura da ordem de, serviço, para à C:ól'I$trvç6ê)
de mais 100 casas populares paro Canoinhas. e a AD�N'5�
TRAÇÃO DINÂMICA, cada vez mais integrada tOm O ,�ey...
no Estadual para a· solução dO$ problemas de nossa gBme.
PARABÉNS.
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Juízo er
Ju"'zo' Cível - 'la.' Vara

/ Edital' de Citação com prazo de

trinta (30) dias'
TI.O 6, seguindo outra linha reta, dividindo com ter
ras de Jorge Kurolli com o rumo de 230S;E e a dis
tâncía de 370,00 metros, chegou-se ao ponto de .parti
da. Tendo pelo MM. Juiz de Direito, sido designado
o próximo dia 16 de novembro de 1979, às 15:00 horas,

,

para a audiência de Justificação liminar de posse.' E,
,

para que chegue ao conhecimento,de todos, mandou
o MM . Juiz, expedir o presente Edital, que será afi
xado no lugar de costume e publicado na forma da
Lei. Dado e passado nesta cidade de Canoínhas, Es-'
tado de Santa Catarina, aos vinte e dois dias do mês
de agosto de mÜ,'novecentos e setenta e nove. Eu,
Zaiden 'E .. Selemê, Escrivão, o subscrevi.

Loacyr I\1:uni� Ribas - .Tuiz de Direito J

o Doutor Loacyr Muniz Ribas, Juiz de Direito

da l.a Vara Cível da Comarca de Canoinhas,
:E8tado de 'Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem, ou de
le conhecimento tívererm que por parte de 'WALFRI
DO PRUSSAK, brasileiro, solteiro, fiscal florestal,

. ,residente e domiciliado no Bairro Alto das Palmei

( ras, nesta cidade, foi requerida uma ação de Usuca

'pião sobre uma área de terras com 205,.700,00 ln2 (du
zentos e cinco mil e .setecentos metros quadrados). si··
tuado no lugar denominado SERRITO, deste municí

pio e comarca, cujas confrontações atuais são as se

guintes: início em um marco de imbuia na divisa
das terras de Jorge t Curolli, seguindo em' uma linha
reta c6tmJ o rumo de 61° 30 NE e a distância de 280,00
metros, chegou-se ao marco de n.? 2, seguindo outra
linha reta, dividindo com, terras de Onofre Scham
poskí com o rumo de 24°00 NW e a distância de 171,60
metros, chegou-se ao marco n.? 3, seguindo outra li
nha. retá dividindo com terras de Onofre Schampos
:ki e 9 rumo de 60°30 NE e a distância de 605,00 me

tros, chegou ao marco. de n. 4, seguindo outra linha
r�te dividindo com terras de 'Wally Lefler e com o

rumo de '46t>30 NE e a distância de 167,50 metros, che- •

§OU"'Sê ao marco de n.? 5, seguindo outra linha reta
dividindo com terras de Jovino Padilha, Valfrido Pa
dílha e Elízeu Kurolli com o rumo de 64°00 SW e a

diBtâneia de 822,00 metros, chegou-se ao marco de

Editai de Citação com prazo de

trinta (30) dias

o Doutor Loacyr Mit:miz Ribas, Juiz de Direite
da ,Comarca de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, na forma da' Lei etc.

FAZ SABER aos qUe o presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por parte de FRANCIS
CO MAEZACK, brasileiro, solteiro, aposentado, re

sidente e domiciliado no município' de .Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Santa Catarina, foi requerida
uma ação de Usucapião do seguinte imóvel a seguir
transcrito: - uma área de terras com 242.000 m2
(duzentos e quarenta e dois mil metros quadrados),

Fia § i run 'ft'!I b ii ii,; Iili d • ti ii ii i if'i"fiií"'íh I I i � ií B ti a Iii ii fí 6itifh III • I m !l RI II ii ii D i ri iIl'in'lr'!l'�':'íflf=..�'!l iil"'1;"'-::''V/T'Tii'1ãr'''lf''I;"lr"lnl-n-=;rIlll;;=;lf1i;::;;-:Wll-':;;;;::;�;;::;;'=V:&;:na1l;::;;;1I::;;::1l!-;;r.;;:;;;�FõMi=iMi=iõ'�;:;;:;;:CiiFi?J1
\

A'Arlstldes íallo
temumcaminhãodepeçasg 1 maspara

o seuMel}" ced 's�
I

e' z,
• I

tão gran<ie que acaba fazendc'de você mais
um amigo.

Amigo, a casa é sua.

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 levar.
Sem exaqero; nosso estoque de peças

genuír.ta�:é do tamanho de um bonde,
, E éJy.flossa vontade de atender bem ,é

l ..... •

Para pronta entrega,
.

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

não guarde em estoque.
E/ comprando no nosso departamento

de peças, você compra as genuínas. I
Aquelas que passaram por um setor de

controle de oualidade que, só na Mercedes
Benz. ocupa 1.200 pessoas e -ecuiparnentos

, de precisão.
'

,

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

'

O pessoal aqui da casa sabe que tem

Um bom produto nas mãos e trata você
rápido - e bem.

Tanto faz que você compre porca ou

parafuso, farol ou farolete, coroa ou pinhão.
O serviço é limpo.

"

E um serviço que está todo montado

Concesslonãrio Mercedes-Benz

'AristidesMallen

'I

anta Catarinas ..

situado no lugar denoJnJtu{ciiõ· ":Ri. -dá, IC1f8..S"�.. tn,\'uJiéÍ"

pio de Major Vieira, desta comarca, obedecendo _

seguintes divisas: � um lado com terras pertencec,
tes a Bernardo Sobzak e Teodoro Barrankewskl; de

outro lad� com ditas de Estaníslau Maíszak; e final..

mente, por outro lado com Otacílío Junkoskí e João

Barrankewski, Tendo pelo MM. Juiz de' Dtreítc sido

designado o próximo dia 16 de novembro. de 1979, às
] 4:00 horas, para a audiência de Justificação Liminar
de Posse e .para que chegue ao conhecimento de to

dos, mandou expedir o presente edital que será afio

xado no lugar de costume e publicado na forma da
lei. Dado e passado nesta. cidade de Canoinhas, Esta..
do de Santa Catarina, aos vinte. e dois' dias �0 m& "

de agosto de mil, novecentos ê setenta e. nove. En
Zaiden E. Seleme, Escrivão o subscrevi.

,

Loaeyr Muniz Ribà$ ,- Juiz de Dtr�it,o/ ,1.a Vãt:a

Edital de Citação com, prazo de

trinta (30), dias,
o Doutor Loaevr Muniz Riba&� Juiz de :ôitéittl
da .L" V/ara Cível da Comarca de 'Can.oinhu,

.
Estado de Santa Catarína, na forma da Lei etc .

FAZ SABER aos que o presente Edital virem, Ou de
le conhecimento tiverem, que, por parte, de AURI
GERALDO FERRI PEDRASSANI, brasileiro, casado,
comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de
Canoinhas, Estado de Santa Catarina, onde foi reque
rida uma ação de Usucapião do imóvel a seguir
transcrito: "uma área de terras rurais com 460.153,72
m2 (quatrocentos e sessenta míl, cento e cinquenta e,

três metros e setenta e dóis decímetros quadrados), "

situada no lugar denominado "Toldo de Cima", do
município de Major Vieira, desta Comarca, cujas con

frontações, são as segu�tes:, - ao Norte' com o Rio
Corredeira e além deste com terras de João Gonçal
ves de Lima; ao Sul com o Rio da Serra e além des
te com terras de Estefano Wrubleski; a Leste com
ierras pertencentes a firma Comercial Pedrassaní
Ltda; e ao Oeste com terras de Luiz Fernando 'I'okars
ki". Tendo pelo MM. ..Tuiz de Direito sido designado
(I dia 22 de novembro de '1979, às 14:00 horas, para
audiência de Justificação Preliminar d� Posse e para
que chegue ao conhecimento de todos, mandou flX

pedir o competente Edital que será afíxado em lugar
de costume e publicado na forma da Lei. Dado e

rassado nesta cidade de Canoínhas, Estado' de' Santa
Catarina, aos três (03) dias do mês de agosto de mil,
novecentos e setenta e nove (1979'). Eta Zaiden E
Seleme, Escrivão, o subscrevi.

Lcacyr Muniz Ribas _ Juiz de Direto da 1.R Vara

Edita' de Citação bom praso de

trinta (30) dias
o Doutor Loacyr Muniz Ribas, Juiz de Diréittl /

da ,1.a Vara Cível 'da Comarca de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lel etc.

FAZ SABER, aos que o presente edital virem, ou de
le conhecimento tiverem, que por parte de ÇLEl'vTEN
TE ANTONOVISK.I e sua mulher THEREZINlfA
''ftIILBELT ANTONOVIS1\I, brasileiros, ambos la1}l�a·

dores, residentes em Papuan, neste município e Cq
marca, foi requerida uma ação d€ Usucapião do se-

guinte imóvel a seguir transcrito: --- um terreno ru

ral, com a área de 119.625 m'2 (cento e dezenove roil,
'

seiscentos e vinte e cinco metros quadrados); situa-

'd<? no lugar' denominado "Boa Vista", neste Municí
pio e Comarca, devidamente demarcado e confron
tando pela maneira seguin te: _' ao norte com terraS
de Julio Antonoviski; ao sul com terras de Aristides
Mallon; ao leste com terras de Augusto Hack, e ao

oeste com terras de Guilherme Goestemeyer . Tendo
MIVr. Juiz de Direito sido designado o próximo dia
18 de outubro de 1979, às 15,:00 horas, para a audiên�
cia de Justificação Liminar de, Posse e para que che
gue ao conhecimento de todos, mandou expedir o

presente edital que será afixado no Iugar de c:osturM
€ publicado na �prma da lei. Dado e passado nêSt8
cidade de Canoínhas, Estado de &n� Catarma, aOõ

trinta e um, dias do mês de Ago.s;to de taU nov�ntos
,e setenta � nove. Eu �dé11 E. 'ee:l�me, �1_o I)

subsereví.

Loaeyr MtU1b�,',_� �. ��ttJl"l;â Vatá,
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ESMERALDINO MAIA DE ALMEIDA

..

II CONCURSO MUNICIPAL DE '

FEIJÃO PRETO DE PAPANDUVA

Com iniciativa da ACARESC e COOPERNORTE

il'éolizoU.se na safra 78,/79 0·11 Concurso Municipal de

.FellãO Preto. de Papanduva, cu]o encerramento ccon

teceu no d.ia 26/0'8/79. A média de produtividade
alcançado no municfpio foi de 35 socos por hectare.

'. Os 'tClasslflcados foram os seguintes agricultores: 1.° lu

..gor":" José Elisio Hellinger, com 68,88 pontos; 2.° -

.' Arlindo José Rodrigues, 67,04; 3.° - Pedro Frederico.
.' ':64)2.; 4.D ..... Osnl �rederlco, 62,98; 5.° - José Bueno

. tl� Slqueiro, 58,32; 6.0 ....:. José Frederico, 58,20i 7.° �

AriStides do Rosórlo, 58,05;· 8.0 - Bcltczcr Krayvski,
57,18; 9.° -- Jovlno Pinto de Oliveira, 54,61; 10.° -

.Jcõo Plnto, 53_,35; 11.0 ...... Augusto Nunes da', Rocha;
·

.

53,2h J2.� � Carlos Blcjeskl, 52,36; 13.0 ...... Levlno J07
'!efovict, 49,94; 14;0 - Adõo Michalovicz, 49,15; 15,0
=- Francisco Aug;usto Rasse r, 42,26, é finalmente, "6.0
� Zacarias Alves Elias; Agradecemos oos sequintes
,colaboradores: Prefelruro Municipal, Câmara Munki ..

. po], BE�, Modeireiro Plonolto, Posto Atlantic, Comer

ciai Damaso da Silveira, Posto Shell-Motinhos, Merca
,

.

'do 'Bras fi ia, Antonio Malakoski, Comercial Pedrassani,
.Bcnco do Brasil "ltai6polis" e Sr. Esmeraldino Maio

de Almeida.
;. -, I .

INFLAÇp.O NÃO DÁ RAZÃO ,A ARROCHO

O ,Mlnl5�ro do Plonetornenro, Delfim Neto, esse-

.gurolJ ontem que a persistência de altas taxas de in-

· ,fl.ação nóo levar6 o governo a fixar uma política sala- .

/' '''fial mais :ríglda, adotando maior severidade diante d05
'.'

movlrnentos reivindicatórios. Delfim Neto, anunciou
"

:

'ainda que o governo estuda mecanismos que benefl-

. �,' ciem os .funcionórlos públicos e inativos, excluídos da
.

"

nová siste�ótka de reajustes salariais semestrais. O

�-&gume,r:to dos banqueiros contrários ao tabelamento

· ,'dos� [urcs, �e que as altas taxas de juros s60 conse
,

qüência e nõo causa da inflação, foi refutado pejo mi

. '. .nlstro Delfim Neto, para quem "os juros sem tabela
;', :)ménfó oteleram a Inflcçêo". (E. P.)

'\(; .

',.' \. '.

"

INSP�ÇÃ'O DE SAÚDE CLASSE 1961

,.,'
.. Dias D2, 03 e 04 do corrente, foi realizada c:1

,

lnspeçõo de-Saúde da classe 1961 e anteriores. A Co

mlssõo Selecioncdoro Volante n.? 17 estava assim

'constituída: Presidente, LO Ten. Wanderley Morais;
Médico; Capitão Osvaldo Neri Pacheco; Delegado do

Serviço Militar, Capitão .Osvcldo Conrado Norloch.
MEMBROS: 1.0 Ten. Wal'frido Zanin, 1.° Sagt.o Paulo

Artener Gonçalves, 2.° Soqt.? Cirino Marques Goulart,
2.0 Sagt.o Antonio' de Albuquerque Caetano, 2.°

Sagt.o Egidio Michel da Silva, Cabo Ce,lso Mazo, Se,

cretário Hamilton Tabalipa de Almeida. Foram inspe
cionados 174 ,candidatos com a seguinte classificação:
68 JlA",33 "KJ/, 72 "B211 e 1. "e". ,Independência é a

ordem ,.e o progresso é você.

NÃO PREOCUP,}\. .A VOltA DE ÉXILADb

,/IA volta' dos exilados não causa preoGupação
para organizações como (JS das Forças Armada1', dis

dé onJem 'O .general Milton Tavares de Souza, logo ap6!;
, s!Ja pOSSê no comando do " Exército em São Paulo,

. quando respOndeu a diversas perguntas feitas pelà
imprensa. "SomoS' um paí� de 110' mílhôes de hab.itah�
tês ..... 'tlfirrnou .... emergindo do subdesenvolvimen+o.

Um Exercito, umo Marinha e uma Aeronáutica, COi'Yl

suas tradições, sôo por demasiado grandes para se

preocuparem com a volto de meia düzia de brasileiros,

'Eles, não terão outra alternativa a não ser se integra
rem na com'unidade., Não há o,utra saída". (O F.. P. )

NASCIMENTO

Ana Claudia é o nome da robusta qororinho
filha do distinto casal, Sr. Venicio (Roseli) Gritten.:
nascida em 23-08-79 na cidade de Conoinhcs . A mãe

da,' recém-nascida, Sra. Roseli Maria Gritten, é Coor
denadora de Área do Mobra�. Parabéns aos progen�
tores e mil felicidades para Atia Claudia, são 0S 'lOtOS

da 'coluna .

.

\

EXORiAÇÃO OQ P,APA À JUVENTUDE

O Papo João Paulo " dedicou ontem sua oten

Çiã:o tios problemcs dos, jovens drogad.os e co'ncelebrou

missa com sacerdotes que trabalham em centros de rea-

: bllltcçõo de vlc'odos . O Pontífice disse à juventude
que "nõo imite .a

.
gente. velha cheío de vícios" e sim

que procure o "verdadeiro valor da existência humo

na,. dado por Cristo". Depois de breve homilia, ele
conversou com ex-viciados 'entre os 150 jovens reabili
tados que assistiram a missa ao ar livre nos jardins do
Pclóclo Pontifical de Castelgandolfo. João Paulo ce,

lebrará hoje missa por Paulo Sexto, morto exotornenre

há um ano. (G'.P.)
.

,

PASSARELA DA SOCIEDADE

. Sr. AUNÓR EUFRASIO - Ola 16 festejando ex

trélo de -ldcde novo o Dr .. Alinor Eufrasio, Dletor Téc-

. nico da firma A. Iqoróchi. Cumprimentes e felicita-
.

,

ções p,ontificarã.o, �m alto estilo, .

Sra. DILACI C.' RUTHES - Também na mesma

data' festejando troca de idade. nova a Sra. Dilaci, vi:r·

tuosa esposa do Dr. José Ruthes, Bioquímico em Sto.
Cecilia. Cumprimentos circulorrdo em alta rotação .

Sr. AGOSTINHO E: -SCHREINER - MD. gerente
do BESC, dia 17 extrécndo troca de idade nova. As

merecidos homenagens lhes serão' prestadas por ami

. gos e admiradores na sua festiva dato notclíclo .

-

.

"

Sr. WALMIR LUClO SENNA - Nosso agenda so-

cial registra dia 18 o nlve- do Sr. Walmir. L. Senna,
)MD Coordenador local de Educação. A festiva data
herá comemorada festivamente na intimidade da fa
mília.

. Dr. RUBENS A. JAZAR - Dia 21 do fluente

festejando idade nova o humanitário médico Dr. Ru

bens. As mais merecidas e justas "!lanifesta.ções d8
amizade e ca'rinhó receber6 o n·o5...<:.O bondoso esculá-

pio no se1u olegre dia natalício �
-

Sra. IRENE SCHERNtAK - Na: mesma data niver

da Srq. Iren,e Scherniack, residente em Monte Castelo

e filha do nosso prezado assinante Emilio, C. Matoso.

Fel'icitações na pauta do dia.
.

A coluna se associa a� manifestações de amizade e

alegria a todos os aniversariantes almejando alegria
na data festiva e felicidades para sempre.

UM pOR SEMANA

PÁTRIA ,- MOfirer pela P6fria n,ãó é uma triste

�orte, ê imortalizar-se. (P. Corneie).

A -COOPIRCOTII pede terrenos à
Prefeitura para, soas construções
CANOINHAS (CN) - A

Cooperativa Agrícola de Cotia
- Cooperativa Central, com

sede em São Paulo, enviou ofí

do ao Prefeito Municipal,' Be
nedito Therézío de Carvalho

Netto, solicitando a doação de

área no Bairro Industrial núme

ro 2, para construir armazéns,
residências e escritórios, nas di
mensões de aproximadamente
2 alqueires (48,4m) .

A COOPERCOTIA preten
de instalar em Canoínhas, um
a rma z

é
m d e Recebimento,"

Triagem e Despachos de Bata

ta-Semente, produzidos pelos
seus associados radicados neste

município,' e em vários outros

c' rcunvír; :1hos. A ernpresa tem

planos amédio prazo' de insta
lar uma Unidade- de Seleção de

Batata-Semente, bem como a

instalação, de uma filial com

pleta que consistirá de: Arma

zérn de Insumos, além, de escri

tórios para suporte Administra

tivo.

O Sr. Tomio, Hírano, Che
fe da Divisão Comercial da CO

OPERCOTIA, frizou' 'ao final
do seu pedido, que "Damos pre
ferência a terreno próximo às
estradas principais' do Municí

pio (para melhor '. escoamento
do produto), e se possível afas
tado de',grandes

'.

concentrações
residenciais" ;

:1 .

'�-""., ,

."

Prefeitura
.

Municipal de CanoitlB"
.

.'

.
"

',',:'
-

�:'J..

Aviso d'e:'- Licitação..

� ..... .....__.__........._"'_.t...._�� ��T.'1

A Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de, Canoi
nhas, levá ao conhecimento dos

interessados, que se acha aber-
.

ta a Tomada de Preço - Edital
n.? 037/79, para "Aquisição de

1 (uma) Motoniveladora .de Fa

bricação Nacional, munida CO!):!
.

esearíficador, Motor Diesel' com
potência de até 210 'HP, Iâmir.a
deslizante, cabine' simples, .

06

marchas a frente e até 06 mar-
-l .

chas à ré, faróis trazeiros e ,dire�

-ção hidrostática", corri prazo de

entrega até às 10 (dez) horas do
dia 21 (vinte. e um) de setembro
do corrente ano (21.09.79), no

Gabinete do Vice Prefeito Mu

nicipal. Cópia do" referjdo Edi
tal e maiores esclarecimentos,
serão obtidos junto ii, refertda
Comissão.

'

Canoinhas, 04 .de esternbro
de 1979. '.

Hugo Antonio 'Peixoto
Presidente da Comissão

Juízo de Direito, da Comarca' de . CaD linhas;", .. :SC
Edital de: Cit'Jçã, con o' pri"�';'

de trinta (3"q) din
0_ Doutor Orli de Ataírle t dos e 'para ver, seguir, até. a de

Rodrigues, Juiz de Direito da cisão final o referido inventá-
2.a Vara Cível da Comarca de rio. Para os devidos fins; man
Canoinhas, Estado de: Santa Ca- dou expedir o presente edital,
tarina, na forma da Lei, etc. que na forma da lei, será-afixa-

FAZ SABER a quem' inte- do no lugar de costume e -publi
ressar possa que, processando- cado uma vez no Diária Oficial

.

se no Cartório do Cível da 2.a do Estado 'e duas �ezé's 'rio jor
Vara desta Comarca, o inventá- nal Iocal.. Dado e passado nesta

rio dos bens deixados 'por fale- cidade de Canoinhas, Estado de

cimento de ,ANTONIO JARRO- Santa Catarina, aos v.:inte e um

ÇHESKI, 'fka o herdeiro BER- dias do mês de agosto de mil,
NARDO, SCHIESSL, bra,sileiro, .' novecentos e setenta,' e .nove.

casado, residente em lugar in- Eu, Antonia Dirscbnabel Scholz
certo e não sabido, citado por es- Escrevente j u r a In e ntadfii o

te Edital, corri' ó "prazo de trinta'
,.

subscrevi.
(30) dias, contados da primeira" OrH "de"Ataíde Rodrigues
publicação, para dentro de cin- . < .'.

. _ Juiz ,de Diréifà da 2:a Vara
co (05) dia's, dizer sobre' a ,des�' ". .

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

,". .' '
..

crição de bens e valores atribuÍ-. 2 x
.; .',

.�. "
. ,

31 4NOS
I

1948
Revendedor FORD I

1979

DOCUMENTOS
,

EXTRAVIADOS

GILSON BORGES DE SOUZA,
declara para os devidos fins que. ex

lTaviO'u os seguintes documentos:

Carteira Nac'onal de Habilifaçã.o,
Certificado de Propriedade, TRU e

[�ilhete de Seguro do veículo de sua

propriedade, marca Chevette L, ano

1977, cc:' beie, placa CA-4 i 29.

Os mesmos ficam sem efeito

por ter sido requerido 2.a Via.

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

MARIA CONCEiÇÃO BORGES
DE SOUZA, declara para os devidos
fins que extravIou sua Carteira Na

c)orial de Habilitação.
A. mésrhd fIca sem

..

efeito por
fer srdo r'êqverída :�.a via.

. ,

F O TO C O, P.I A..'S'�;

O Cartório do Registro C_ivil de Nereida C. Côrte, ii�s_
talado no Forum, acaba de adquirir a 'mais moderna e so�·�s··
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SEc:áÊ.
TARY II. ;;�

.

Faz cópias :.),irn})les C' dupla face d� qualqueJ tafuarf�o
de excelente qualidade, tot,.Jmente a seco, inclusive 13m pa�pl
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo se�vi-

C'h f
-.

»<4

ço em anOln as; a con' ecçao de,Olrculares\, pacr:à empres�,
.lii

,I
,

i)

.�

\-.'

Básilio Humenhuk C�ornérc.j()
Veículos Ltda.

'\';'
, I FORD

·I'.azernos sempre a melhor oferta em veleu os novos. "

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA, SEMANA:

1 Chevrolet Veràneio - beje .. .. ..
1970

.. 1 Corcel coupê standart .. âmarelo ., .,
1975

1 . Coréêl eoupê lu:xô - beje ., .. ..
1978

, AdquiÍ'a seu veiculQ com a mínima entr�da...
Yeíçu.los inteiramente revisado�, de boa procedencla, aos

.
..... •

melhores pre'ços da região. '.' ,

, , Visite ..nos sem compromisso, em nossa lOJa a

Rua VidaI Ramos;:,203,- Fones 22-02,68, 22.-0468 e 22-0024

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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eGRBElO DO NORTE
--------

15 de setembro de ,1979'
------------------------------------------------------,-------------------------------------

rre��i�ura Municipal de Três Barras

thfiS�,i de licitação
EJiH! de Iam ::dil de Pr2ços M.o 06/79

A Prefeitura Municipal de
Três Barr-as-SC. leva a conheci
mento público,' que se acha
Dberta a Tomada de Preços -

Edital n.? 06/79, para aquisição
de uma caçamba metálica
basculante, "equipada 'com siste
rna de levante hidráulico, in

clusivs instalação sobre chassi
com cabine marca Chevrolet -

modelo D. 60 - Standard - no

vo. - Cópia do Edital e demais

informações poderão ser obti
das junto a Secretaria da Pre
:leitura lVIunicipal. O prazo

-

pa
ra entrega das Propostas será
óté as 10 (dez) horas do dia 26
(vinte ex seis) de setembro. do
corrente ano, na Tesouraria da

Prefeitura, mediante o paga
mento da taxa de expediente;

Três Barras (Se), 10 de se-

............���� , 1 d 1979
, LCIT10ro _ <:' •

Paulo Adão Frank
Diretor Administrativo' 2

'..=-�..um�����!�������B��J������·�!mm·��������·����

;UNGER & (IA.· LTDA. I
'r

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Esquadrias de ferro e um3 variB,díssima s8c_;ção

de vidros
.

de profissionaiscom equipe compo-,
J.. .....

tent��s para sua colocação,
�ua De�. Costa en rvalho, 41 e 44 ---- UNIÃO DA VITÓRIA - PR�

Waldernar· .•.. ,KnUppel
�'IIfQ"�'M.IU���.....wi.'!8!IW1'LJW

em=m ., . .a: ....M"....... I*t'i"

. :"):.

Rl,la Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-03U6 - CANOINHAS - Santa Catarina

�EGISTRO CIVIL -

NEREtDA C. CORTE, Oficial do

,k.gistro Civil do 1.'0 Distrito de Co

fKlinhas; Santa Catarina fa,t saber

Cf'). pretendem casar-se: JOÃO CARLOS PRIEBE e MARI.

, ASSIS ORGEKOVSKI e MARIÍ'\ I.ENA HAUFFE, ambos solteiros, do

·DOlORES TROMM, ambos solteiros. rniciliados e residentes em Marcílio

.ele, pedreiro; nascido em Serra do Dias, deste Município. Ele, mecânico,
bucindo, Município de Maior Vieira, nascido em Marcilio Dias, deste Mu,

�t. Estado, em 15 di cçosto de niclpio em 30 de junho de 1956, fi·

1947, domiciliado e residente na cl- lho de Emílio Priebe e Leticia Martin's

®d. de �lJrltíbo, Estado do Porcnó, Priebe. Ela, do lar, nascida em Mar-

filho de Dionísio Andronio Orqekovs- cilio Dias, deste Município em 9 de
.

.ki • Tiburcia Orgeko.vski. Ela, do janeiro de 1962, filha de Waldemm

.
ler, nascida em Água Verde, deste � lauffe e Ilka Todt Hauffe.

Município, em 21 de fevereiro de ADEMIR ELIAS FREIBERGER com

19$4 residente em Águo Verde, filha i�NNA MARIA FERRARESI, brasileiros,
d. Edmundo Trcrnrn e Maria Dronko

.Tromm.'
solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele bancário, nascido

JOS.t' GRATIVAl' e IVANIL. DE· em Salseiro n/ distrito aos 1.0 de

.J�SUS. Ele, pintor, noscido em Gli- novemb.o de 1951, filho de Fernan-

serlo, Estado do' Rio de- Janeiro, em do Freiberger e de Nair ��ader

19 de rnorço de 1946, domiciliado e l relberqer. ela bancária, nascida em

/'
residente em Curltlbç. ,Estado do Canoinhas no dia 15 de dezernbrr

Paraná, filho de Slmonedi Gravitai e de 1959, filha de Mario Arthur F�r-

.Jocno do Cesto Gravitai. Ela, do rcresi e de Olga Mo,'ia Friedrich

lar. nascida em Ponte Alto do Sul, Ferraresi.
deste' Estado, 'em 26 'dijl ag'osto de \

1900;, residente nesta cldade, filh:::.'
de Veldevlno de Jesus ie Marcília Pc

dilho de Jesus.

l.UtZ DIVAL CORDEIRO 9 MA

RILDA BUSKO. ambos solteiros. do·
mlclllodos e residentes �.� Pculo Pe·

retro, dsste Município:' Ele, operário,
f;osddo em Paula Pereira, em 4 de

inc»-ço de 1960, filho de Sizenondo
'(�ordeíro � Tereza Bcronoskí Cordel-
1'0, fIo., .dc ler, ncscldo em Paula

P.ereíro.; 'deste- Munlclplo, em 29 de
fjtJtubro dê 1961, filho de João Bus-

- '<o é Osvoldlno Fonseca Busko .

WAlPEMAR MIZVA e ROSA

.M��CfS Ft;RRtIRA, ambos solteiros.

�l�, o [mcxcri fe, ncscldo em r rês:

�ortas, deste Estado, em 13 de ds
zernbro de 1955, residente nesta ct

t!ode, filho de José Mizva @ Kone

fJ(l.fJd�s Gutervill. Ela, do lar, .har>t�
da

•

em Paula Pereira, deste Munid

roío, "m 7' qe setembro de 1954, re-

s idente em Marcílio Dias, filha de
João Ferreira e Maria da Luz Fe':-

reira.

JULIO URBANEK JUNIOR com

ROSELI DA LUZ BONETES, brasilei

ros, solteiros, domiciliados e resi

dentes nesta cidade; ele motoristc,
nascido em Água Verde n/ cidade
005 7 de fevereiro de 1959, filho de
Julio Unbanek e de Lourdes Julio da
Costa Urbcnek. ela do' ·Im, nascido
€.m Rio d'Areia n/ município aos 3
ce setembro de 1960, filha ele Ma·

ria Joana Bonetes.

E para que chegue ao conheci

mento de terceiros, mandei publicai'
v presenta Edito]. Aoresen-orcrn 03

d��umentos exigidos·. p�lo .

Código I
CIVIl, art. 180. Se alguem tiver co. I
nhecirnento ce a!g)_11tl impedimento I
legal, oponho-o na formo da lei. I

Ccnoinhos, 13 de setembro de

,979.
NEREIDA. c. CÕRTE

Oficial -do Registm Civil

CPF, 222.315.879-04

t CON VITE-MISSA_
A fa,míli-a do sempre lembrado

VITOR
,

.
KUMINEK

�on\i'ida parentes e amigos p,a.ra a Missa em, sub-ágio- de' su�
alma� pela pá.ss'8ge:rn d-e 12- anos de seu falecimento� que man·
dam eelebrar ama.nhã, dia 16, às 9 horas, na Ign�ja l\'1at.riz
Cri�to ftéi.

Por mais este ato de fé, agradeee.
Canoinha�, �etembro de 1979. I_1iSW��

INOÚS'TRIA COMÉRCI,Q -

Distribuidores Exclusi vos

Completa dos Motores

EM CANOINHAS:

E D I I.A I S
LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil de Bela Vista do Tol
do - Canoinhas - Santa Catarina,
faz saber que pretendem casar-se:

JOÃO PEDRO GONÇALVES RI·

BEIRO com MARIA DE FATIMA DE

OLIVEIRA, 'brqsileiros, solteiros, na

turais deste Estado, ele opera no.
nascido em Bela Vista do Toldo cos

24 de i,lmho de 1958, filho de João

Gonçalves Ribeiro e Natair Ricardo,
ela nascida em Barreiros, neste Mu

r.lcíplo aos 10 de fevereiro de 1962
I

'

doméstica, filha de José de Oliveira
e Rosalina Ferreira de Oliveira.

Se alguém tiver conhecimento
de algum impedimento legal, opo
nha-o na forma da lei.'

Bela Vista do Toldo, 10 de se:

ternbro de 1979.
'

ElIZA IpEREIRA
Escrevente Juramentada

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

DENELAR - COMÉRCIO DE

ELETRO-DOME:STICOS LTDA, comu

nica para os devidos fins que foram

extraviados todos os doculTlontcs do

veículo de sua proprie'd,"lde, mU:'ca

Mercedes-Benz 608, Furgão, cor azul,
placa DA-1730, ano 1977.

Os mesmos ficam sem e�E.ito

por ter sido requerido segundas vias.

3 x

EXPORTAÇAO

da

«WEG»

.LIONS CLUBE

DE C�ANO[NHAS
o GRANDE BAILE DE HOJE

Toda a equipe dos Leões. de Canoinhas, se movimenta.
ram para levar a cabo, o encerramento dos festejos do aniversário
de Canoinhas, com a realização dó baile- da cidade, quando vai ser
coroada a Rainha .da cidade de Canoinhas.

.

Hoje a noite, na SBO, com início previsto para as 23

horas, o conjunto "Incandescentes" trarão a música e a alegria pa .

:ra todos quantos irão participar do sensacional baile, estando pré .

sente também Toni Lemos, a atração do Show "Relembrando El
vis Presley".

Ovnosso Presidente Ildefonso Corrêa, disse em reunião
realizada na terça-feira passada que o esquema vai funcionar a

('ont�nto e que as equipei' .se movimentaram bastante, para que
o baile deva �er pleno sucesso. As Domadoras, sob a Presidência
da DM. Renilde Corrêa, já escolheram a mesa julgadora do con

curso da rainha da cidade, ponto alto do baile de encerramento'
do aniversário de nossa cidade.

.

. ". -

.

"

.

.·De parabén� ao Líons Clube de Canoinhas que propor-
ciona a cidade de Canoínhas, um exemplo de dinamismo é ccerên
cia nos ditames de bem servir sua comunidade.

NOSSA EQUIPE DE FUTEBOL
DE SALÃO DESAFIA

A nossa equipe pebolística está desafiando os nossos

clubes :rizinhos de Papanduva e Itaiópolís, para um triangular em

nossa CIdade, em data a ser marcada, para breve. Com início das
nossas atividades desportivas não medimos esforços para bem

enquadrar o nass? "time", para fazer frente aos campeões da. ci
dade. Fazem parte de l}ossa equipe: Simões, Grirnaldo, Edyr, Var ..

gas, Raposo, Antonio, Davet e Zulmar .

CLUBE CANOINHENSE = BAILE 'DAS
DEBUTANTES >

07 de setembro de 1979, constituiu para as 16 debutan
tes do CI�be Canoinhense, uma' noite memorável, porque viram'
coroados ae pleno sucesso, os preparativos para a grande noite de

gala que o Clube proporcionou a seus associados. Tudo esteve li
gado à'Presidência do Clube',': napessoa do casal Zaiden (Zoé Wal

.I�ria) Seleme, e mais a Patronesse, Eulalia Glaba Kolbeck que,
diga-se ?� passagem, de.m,o;u;t:rar�m ser os grandes organizadores
das feshYlqad�s. Der parabéns esta o nosso magestoso que reviveu
seus �rande� dias, numa demonstração de pujança e de sinceridade,
No dia 08, na sede campestre do-Democrata, aconteceu a.churras
cada que as famílías das debutantes ofereceram. à Diretoria' do
Clube e que nesta oportunidade foi representada pelos casais Zaí

de?-' (Zoé Walkyr.ia) Seleme; Wilson (Regina) Seleme; Ary (Astrid)
Wiese; e, Antonio (Helena) Simões. Todas as debutantes' e seus
familiares estiveram presentes, para o. "replay" dos acontecimen

tos, no que formn muito felizes, pois demonstraram,. �starem sUv

:nam�nte felizes_? admitindo ser um momento em suas vi<;las que
JamaIS esquecerao.

'.
.

'

,.

.' O apresentador Ary Sanches, foi muito feliz ao lér o

poema de Machado de Assis, que assim se expressa: '

MENINA MOÇA�.
\

Está naquela idade inquieta e duvidosa
Que não é dia claro e é· já o alvorecer.

'

Entreaberto Botão, entre fechada roda
.

.

,

Um pouco de menina e um pouco de mulher.
É que esta criatura, adorável, divina,
NelTI se pode explicar, nem se pode entender
Procura-s,e a mulher e encontra-se a menina
Q
.,

uer-se ver a lnenina e encontra-se a mulher.

�o as seguintes as meninas-moças do Clube Canoi-
I

nhense: Carin Regina Jantsch, Cecilia Ignês Bolivar de São Cle�

�el1��, Clarissa �.ü�ke St�l�er, Cl�udia Re'gina Boeingl Pach�co,
�lemce Roeder, Ehz.wna Vle.lra, Elolr Helene Patruni, Izabel Crís·
llna Budant, JeoneCI TherezInha Dalnbroski Luciane Dalla Barba
Cador, :vraria Cristina Fontana,' Regiane C�rrea Machuca Solan':

ge. Mana D�mbroski, Viviane Maria Jensura, Valéria Cy;illo Pe-'
relra, ClaudIa Fernandes Justo Souto.
�����3��_V • � �.... �__

...

.� �-

-:- E D I' T A:L DOCUMENTes
EXTRAVIADOS

PAUlO JOSE fERREIR'A, dedo
.. ía para os devidos fins que extravioU

s��a Carteira Nacional de· Habilita'

ção
.

é Carteira de Identidade.

,

,,',

O mesmo 'fica ,sem ,,�flÔif'Ó' pôr
ter. vecw.eijd" 2.a v10.·
1 x

..... : -

Encontra se em Cé!.rtório à Rua
Vidal Ramos, Edifício do 'Foruro,
p::lra t;'(T protestadb ° seguinte tí-
tulo: ..

Duplicata n.o 305;3�J - valai
Cr$ 2. 180,00 (dois mil e c�nl'o é oi-.

tenta cruzeiros), emitida por Formi·

copa Ltda., contra: ALlNOR VOT
COSKI.

Por não ter sido possivel encol'�'

trar o re�er�do responsável, pelo
presente mtImo-o para no prazo
de três (3) dias, a contar da publi
cação deste,' no JORNAL CORREIO
DO NORTE, vir pagar o mencio
nádo título, ou dar a razão porque
nã.o o faz, e ao mesmo tempo, no

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

Canoinhd.s, 13 de selembi"O d�
1979.

As mesmas ficam
.

sem

por ter requerido 2.a via. -

'

3 x

DOCUMENTOS

EXTR,AVIADOS

JOÃO ROSA comun ica ter ex"
traviado o Certjficado' de, Proprieda·
de do veículo Aero Willys, ano 1964,
placa CA·2070 de cor cinzo.

PAULA S .. CARVALHO
Oficial de Protestos

-'

CPF n.o 246 975 329�53
.

\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'CORREIO DO ,NORTE / ]5 de setembro de 1MB.

• -,(- �
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GAR"DE"NIA
NOVIDADES' COLOn-IDAS PARA

PRIMAVERA/VEMO

�ANDALIAS '- CINTos E BIJOUTERIA8

LOJA POPULAR ANA MARIA
Rua Caetano Costa, 408

Agora com
',> i Filiais:

Chie-Chie Modas
8ruxinha Modas

Praça Osvaldo de Oliveira

Rua Paula Pereira

..

Jê uma em Uníâo da Vítória-Pr.

DR. 'ZENO, AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

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

'

Fone 22-0960
,----------�--...------------------------------------�-=,-=

Estamos no mês do mrcro da

primavera,' mês também da Emanci

pação de nossa cidade, cuia data,
festejamos dia 12, quarta-fejro.

Olhando poro trás, neste caso,
,

vemos quanta' coisa foi feita em

prol de nosso torrôo ccnotnhense
Aqueles pioneiros, que 'de mdng-d:,
orreqoçodos trabalharam para que
Canoinhas chegasse ao que é hoje,
jamais poderão ser esquecidos. Fo
ram bravos desbravadores, não con

tando com a técnica atual; e nem'

tampouco com máquinas, tudo à

época desconhecido. Foram braços
fortes, calos nas mãos, .noites mal

dormidas, enfim uma série de fato
ras que fizeram daqueles homens;

, uns corajosos, com vontcde de levor
avante o solo que pisaram pela prl
rneira vez e adotaram como seu.

Nomes nõo citaremos para nôo ln

corre r em injustiças, come é o co

mum. Pois, geralmente, ouve-se fa
lar nesse ou naquele fulano, e no

entanto, o que trabalhou mesmo, fi
ca de lado; dando-se os louros ao

quetem djnh�ir.e, corno se isso fosse
,tudo. Na estório que Jazemos, ja
mais devemos esquecer' O'S homens

que fizeram nossa hlstórlc , Seja em'

ossa

'�" " "I

�

.,.'

q ue setor for.

Muito se deve cruelmente. ao

.Conselho Municipal de Cultura, de

nossa cidade, que vem promovendo
muita coisa, no que diz respeito l1

tundação da cidade, relacionadu
com os precursores, suas obras e

'seus sacrifícios, chegando até nos

sos dias, Tiram do fundo do baú,
nomes que por humildes, talvez, ou

por, .. jamais antes forem trazidos
ao conhecimento do público de nos

sa terra e fora de nossas fronteiras.

Promoções previamente organi
zadas, foram cumpridas ,fielmente,
deixcndo ressalvado somente o con

curso "Poética Canoinhense", cujos
,

trobolhos foram entregues até o dlo
30 de julho, e até, ago:a, continua

c, expectativa. Não dever6 morrer,
na casca.

bém foi realizada no Clube Conol

nhense, apresentada per três pia
n istas desta terra, dando os mesmas.

c recado, num verdodelro espetáculo
,

de arte.

E assim aos poucos, caminha-,
mos nas festividades, em riqosl]o aos

"

68 anos de erncncipoçõo, cem retre

tas na praça, folclore no Ginósle de
esportes, um desfile espetacular, na

Pua Vidal Ramos, destacando-se en

tre outros, a fanfarra do Coléqlo Es

tadual Santa Cruz, e entre outras ho-
•

' I

menagens, àquela co Homem 'do'

Campo, 'vendo-se estampado em

uma tabuleta - Obrigado Lovrcdor
.

Justo prelro àqueles homens que
nos dão o alimente necessórlo para
vivermos e que tôo pouco valor do
mos.

Uma semana com'muitas atra

ções, - prlnclpolrneete. levando bem
alto à cultura de nossa gente; foi
idealizada pelo Conselho Municipal
de Cultura, para comemorar nossa

emancipação.

MuitO' cindo, teremos para, eon- ,

ter e falar de nessa cidade, :,tempo
nôo faltar6. Vez em qucndo volte
remos, a citar fotos que nos vêm:' b
lembrança.

' ,-

Hoje, temes 'Canoinhas' linda.
com sues ruas largas, preços mara

vilhosas, bolrros acolhedores, gente
simples, ordeira" e slmp6tica,' '

Povo bom, é assim ricsso g�,nte,
cada vez mais,' elevondo O ,nom.Q

�... -Ó»

desta terra querida. ' '

,

Ccnolnhos, Setembro de' 1979,'{
. .' -,,'�

No Planalto Hotel, uma' exposi
ção de quadros, com aquarelas de

Ccnolnhos, com uma beleza lnorível
e mostrando m.uito bem aquilo, que
se pr:opôs.o autor, deu lnlcio .os co

memorações.
Uma noite inesquecível, tom,

. JVANITA SC�íVINSKI
P;..WéW ..

Irmãos Procopiak .:: �Y
eia. Lida.

.

"I .;
I " .;'
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ESTA RECRUTANDO:

Datilógrafa Correspondente .

EXIGE:

2.° GRAU COMPLETO
- BOA CAPACIDADE DE REDIGIR'
- BOA APRESENTAÇAO

f' .

"

,
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_ SALARIO COMPAT1VEL COM A fUNÇAO E"
"

DESEMPENHO
ASSISTENCIA. MÉDICA, ETC.,

,As candidatas deverão comparecer 'de 17/09 a

19/09/79, à Rua Vidal Ramos, n.? 69, nesta cidade, no horá-
rio das I° às 12 horas. ' ',;

Associação Comercial e Industrial
,de ,Canolnbas
A V' ) S O

A Associação Comercial e Industrial, de Canoínhas,
, vem informar que' acham-se .abertas, a partir desta data', na sede
da Entidade, as inscrições para o curso de TORNEIRO MECANI
CO, e que terá o seu' início previsto no próximo'dia 24.09.79, so:
mente para os seguintes períodos:

1 - de manhã: das 08,00' às 12,00 horas
2 - a tarde: das 13,00 às 17,00 horas

Duração do curso: 200 horas-aula
Idade mínima exigida: 14 anos completos

'..\

O curso acima referido será realizado pelo SEN;AI; por-
tanto totalmente gratuito.

'

Os interessados deverão' dírigír-se a ACIe, rua Felipe
Schmidt, 83, onde receberão melhores informações a reapeito >,'

Canoínhas, 13 dê set'álmbro da 1979;

ASSOCIAÇ;i.O COMERCIAL E INDUSTRIAL O:t OANO!NilÁS
, '�

asso MATHILDE WERKA WITTLlCH
Secretária Executi.a

1 x
" J
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r Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

15 de setembro de lt'1t

.Ij��. ,PJ P_L,ANTAO: de sábado (15) a sexta-feira (21) -

ALLAGE' � Rua Vidal Ramos, 6'84::

- Fone 22-0614.

�pjQ():,i D;E..P:Lj\NTAO: Hoje: r». Wilson Eraínger

Fone: 22-0033

Amanhã: Dr. Vasco Magalhães Tel'23..
Fone: 22-0033

...

p..ADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESl'AÇÃO RODOVIARIA: Fone: 2�-a179

PLANTA0 CELESC: Fon'e: 2��0490

I{ADIO 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.

•• •

Inanel
n

d
I

SO a no

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

FLORIANóPOLIS (AI-BB/
CN) - o Banco do Brasil dis
tribuiu instruções às Agências
dos Estados da Bahia, do Mara

nhão, do Piaui e de Minas Ge
rais, situadas em regiões não
tradicionalmente produtoras de
soja, autorizando a contratação
de financiamentos para custeio
de lavoura de soja e investimen
tos necessários ao preparo da
terra.

As Agências do Banco estão
autorizadas a conceder crédito

para custeio até Cr$ 2.500,00
por hectare e financiamento pa
ra cobertura de gastos com in
vestimentos necessários à im

plantação das lavouras até o li
mite de Cr$ 10.380,00 por hec-

· · · · · ,.,....., · .. · · · ·" .fiffi. · · · , .. · · · · · · · · , · · .i • .. • •ui • •

b'ffih�l
II!

Comercial

- $l$Wi4.� Prefeitura Mun.
\

de ' Canolinhas
Aviso de Licitacão

Ancora Tratores

A Comissão de Licitação
da Prefeitura Municipal de' Ca
noinhas, leva ao conhecimento
cios interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço -

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

ir.ado", 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 V icePrefeito Munici

pal . Cópia do referido Edital e

maiores esclarecimentos, serão
obtidos junto a referida Co
rr issao ,

Canoinhas, 05 de setembro
'oe 1979.

HUGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão

2 x
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Os melhores preços e condições da
._

regiao
I

hora, .

propno e entrega

ENDEREÇO
CEie lO. "

Na n055a região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600,
aesimscmo a linha completa de implementes Blue Une,
a eolneitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

Q 8$ silos métálíebs 5i1ogranel, tem realmerrte um enQere� esrte. /
A Ancora Tratorgs. ,

Pf>r�, não SE aeanhe: fique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assi$tÊncia técnisa.

�
.

�
� "nc,ora g;;;ÚiMl��._
I!MSI'ÀIIIUIIlOfIlXq.UlllVO lO. 1lUAfT18" LEISTEoo.� E tIORTE DI! SANTA c.rAAINA.

.' Matriz em Curitiba, BF111fl, �m 88 - Fl!lne !l2-<1821 '

'C���,?c�-F�!!l �:;Q�e .• l,.a�a,Jlu4�(1Q,�·araJleo.l�ft!ln.&,�12fl3

J ;C

na

DOR.MITÓRIÜS - REFRIGERADORES - CONJUNTOS ESTOFADOS
. )

)�LE'I'ROli"ONES ..- FAQUEIROS - BICICLETAS, -- A.PAREI.HO:;

DE SOlVi - APARELlIOS DJ� PORCELANA - CONJUNTO EM

ALUMíNIO. - rrÂPETES - BADIOS - TOCA-F:l[TAS - II.'?OG')ES

i�L GAS E A L�NI-IA, COPAS E COZINHAS E1VI FÓ_",MICil ._ lUA ..

• •
f •

··'QUINAS .' DE COSTURA -- MAQ.lJINAS DE CORTAR G�AMA
. ,

IilIRODU'I'OS BRAS1.'lEMP - C.AMAS - BEI..ICHES - CARRINH{)�
, , • f, •

'

: '.1.: .".
.

. .

. E'SER'COS �- ESTANTES - TV PRETO' E BRANCO' E A CORES·
-" �

.to' U�lA INFINIDADE DE OUTROS ARTIGOS PAnA o SEU LAR.

..

"'FA(A �'HOSUMA.VISJTA E COMPR,OVE NOSSOS PREÇOS·
.. ;�'�_\��.�,:.,>:�:.,:�.:.'�. � I. ,

' t
. .

. . '" .' . , •
_",-,: . .".;",

'. .

;_��>�y�·:-�Á�!.�.�9. C?�.T�:. ��5' - FÓNE 22-0555 - CAN'�I���S '�"��":' '. """_" ... _.'..
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." 1 'I .' I,' .

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

:;AI ti,",,,,, 'I. III'" ".'0 I;P';';�"'" f. Wi ii ai !li P..u..w..D" R" "'&ol!!'." g 'lU II ,••• , , , p-,",-g',1l1I'unn.-p ,n .••u:tn .. n.nIC
_

�
u:'

..

_-:- -'õ� -
_ _:.z.-�-_._

_-." ,.,.--.--" -��'��-�-....,--,..... ..

Hirt

'. ". ;.. ,.

;;. �

bricação nacional, podem !er

enquadradas no proterra, 11!8
.áreas

.

abrsngidas palo progra·
ma.

tare .

Trata-se do segundo izrcen,
tivo que Q Banco concede às ZQ.

nas não tradicionalmente pro.
dutoras de soja, já que no ano

passado a mesma região foi be..

neficiad&'r com. tinanclamento
da €spéciê-. O objetívo é. estabi·
Iízar Q cultivo dessa cultura. na.
queles estados, sobretudo pelt
incorporação de novas armas,
até então improdutivas, e qu�
tem apresentado excelentes re;
sultados '�m t�r:m.os dê p.rodl'ltt.
vidade ,

Segundo as normas divul

gadas pelo BB, são financiáveis
como custeio as despesas com I[

aquisição de sementes, defen ...

sivos e formicidas, serviços de

semeadura, adubação, colheita
e transporte. Como investi
mentes são compreendidas as

despesas com preparo de terras

(desmatamento, limpeza), con

servação do solo, correção, ara
ção e gradeações.

A área máxima financiável

por produtos é de 200 hectares,

Os financiamentos destinados à

aquisição de tratores, máquinas
agrícolas e colheitadeiras de fa ..

Aniversa,riantes da semana

ANIVERSARIAM-SE o jovem Paulo Henrique Tom·
HOJE: a srta, Estela Maris poroski, residente em Guara

Crestani; os jovens: Adernar .. puava; .a garotaiClâudía, filha
,;vülbauer e Sérgio Adalberto do sr. Edmar Sàrilpai_o."
Oliskovicz; ,a garota Gilcéia
Luiza, filha do sr. 'Gilberto En- DIA 19: os. srs.: \ .Ivan de

Paula e Silva e 'Miguel Tokars-dler.
.ki; a ST,t�. Beatriz Izabel Maron

AMANHÃ: a sra. Rosa, es- Becíl: a sra, Judith, és.-postl do
posa do sr. Derby Fontana; :1'

..
sr. Adolfo Kurz .

".

srta. -Luci TC}mporoskí, re�iden- D-IA .2'0'. o sr, :W'-'l'lsOh 'Se»te em Guarapuava; o. ]OVCnl �-

Marcos 'Rogério. Medeiros,
.

me; o garoto Osmaír, filho do
sr. Jovino Roesler,

,
DIA .17: a sra. Karin, espo-

sa do sr. Heitor C. Costenaro; o DIA '21: Os srs.. : Pedro Jen
sr , H e r i b e r t' o Hidelberto zura e ZerlD BabiXeski; 'o 'jove·th

,
Schulz . Humberto Dclizny; .

I

. DIA 18: os srs.:· Afonso
.

Grosskopf e Iaroslau Dolizny:
Aos' antversaríantes

sos cumprimentos:"

ELETRO IMPERrALL
, .

Especializada em reforma e serviços em geir.al de

refrigeradores domésticos e comerciais - Eletrodomésticos ."..-'

Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores e transfor
madores. Temos motores para geladeiras pelo menor preço,
,'oro 6 meses de garantia da Fábrica.

.

Atendimento a domicílio pelo FONE 22-0198 -
Rua Marechal Deodoro, .1.12-0 - Agua Verde.

I� -

Canoinhas e Região Norte já
tem Hevendedor «C B rI" »

I MAVEQUIP - Máquinas Vehu·')s e' Equip. ltde,
(Provisoziamente anexo 80 Posto ESSO) �

J ...

.

�"

L/C
.����.':;QS�o::at:.lIS;I.� .PlD_......... _

�c::::J__'_ =:;rc:.: ==�====��.�-=:=::.:::l:'Z.��-=====_..!:C""�

",,_""""""�-===.=1
Farmácia e Drogaria

V I T L
PRODUT{)S YARDLEY OF LONDON - MYKlJiti{�HA

E· OUTRAS PERJt�UMARIAS·
.

. Aberta. das :0.8:00, às 19·:0(J: hofás,
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Curso Internacional" de Prefeitos pedem
Tecnologia de prcduçâo volta. -imediata
de· Batata ='Semente '

JOINVILLE (OE/CN) Em

documento .dístribuído em Joinville,
após o encerramento do Encontro de
Prefeitos e Vereadores, representan,·
tes de ,87 municípios catarinenses se

manifestaram a 'favor da "urgente
necessidade da implantaçã,Q imedia
'�a da plen itude democrática" no

, país, como sendo "fonte da autono

mia, municipal e da plena vigência
da federaçôo". O documento, cha
mado "A Carta de Jolnvllle", visa CI

reconquista do poder político, pelo
. município, como cllce-ces estruturais
do País e "o restabelecimento de

e mocrótlco integral" no Brasil. '

,

,

O documento seró distribuído a

'várias autoridades do Governo esta

dual, federal e aos membros da Co
,

missão Parlamentar de Inquérito quo
estuda, na Câmara' Federe], o em

pob-ecirnento dos municípios. Aliós.
compareceu ao encont�o, o vice

presidente desta CPI, Artenir Werner

(Arena-SC) que considerou as mo

ções aprovadas "muito valiosas" e

prometeu estud6-las com os demais
membros da comissão.' ,

,

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -

�ço de produção de Sementes Básicas, com sede em Brasília

DF" e o Centro Internacional de La Papa, com sede em Lima, Pe
rÚ, promoverão conjuntamente o Curso Internacional de Tecnolo

gia de Produção de Batata-Semente, que se realizará na Gerência

Local de Canoinhas...SC, no período de 25 de setembro a 11 de ou-

tybro de 1979.
,

'

,

Partãcíparão do curso, engenheiros agrônomos de 11

�s bx'asilail:os, Argentina" Uruguai, Chile e Equador, que rê-

.berão aulas práticas e teôrdcas sobre os últimos avanços tecno

}� na área de Produção, de Batata ..Semente, aulas ministradas

"til' 11 p-esq�doree, <te :F�no.t:nQ miarnacional.
'_

ix

'CmURGIAO DENTISTA

SERGIO' THOM4Z LANGERDR.
il"41'�...,.!. ....
,�a Geral '.'� X

CItO 1284

{ RUi'l.Paula Pereira, 79!J

Hora Marcada e hora lívre --'FOllê 22...0588

'I'(Ane�o à, Casa Langer)
!r.-iiiIIliiIlliAllli!iíl.íiiiiiioiiiiiliiíiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ri__iiii....!oi;'_iii..iíiiii:iiii;;;;;s,a;=iiiiiiiSiãiiiiiiiiiiiõiõft==iiiiiiiii:iiii�==iimi�mlrS-=-=m=r==p- ...,.,

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

'Dra'. IQé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -
- CIC 005589159jDEP -

, Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

HOM MARCADA - Pça , Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
_________"""""'__

•

L"1mIIlUI.......= ar., .A\J

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS ,DE
l\UGUEL PROCOPIAK, COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA"

VOCí ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

1\la1'€3
"

1, Kombi VW
1 Kombi VW .

:J, Kombi,VW .. .. ..

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

1 Opala eoupê . .. .. .. '.. ., ..

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

1 Corcel ....

Ano

1972
1974
1976
1977

..... 1975
1976
1975,
10091 ,V��io ..

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEí(ULOS LTDA.
.

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

Conc�ssiol1á:rio General Motors do Brasil S. A.

RUa l\iajor Vieira, 289 _ 'CANOINHAS - Sta� Catarina

.'
.

'

�����..:::;-���==-..::-�_r.... -' _=='-=""=

Atenção!
.

CANQINHAS ACABA DE RECEBER, lUE,RECIDAMENTE,
UMA NOVA LOJA:

·Vidraçaria �1affezzoli
Rua Vidal Raro'os, U34 (ao lado do Supermercado Ouro Verde)

I COl\1 UlVI COMPLETO SORTIMENTO DE VIDROS IJSOS
E FANTASIA, E UMA EXCELENTE EQUIPE DE FUNCIO

�ARIOS, A VIDRAÇARIA MAFFEZZOLI E_8TA APTA A

A'rENDER TODA A CIDADE E REGH5ES VIZINI:IAS, C01\I
QUALQUER 'QUANTIDADE DE VIDE,OS CORTl\DOS;

, AOS MELHORES PREÇOS 00 MERCADO.

nIsPÕE TAMBtM DE ARTIGOS PARA PRESENT:ES,
TAIS COMO: QÚADROS, ESPELHOS, CRUCIFIX;OS,

IMAGENS E MIUDEZAS EM GERAL.

Fa6a-nos uma visita' e comprove.
'Você - não perderá 'seu tempo.

.Sequndo os signatários da cor-

.to, a crítica situação ho]e verificada
_ o desajuste da política tributária,
nacional - "nada mais é que os re

sultados obtidos com a' inversão que
vive o país atualmente, onde' .cúpu
las passam a decidir pelas bases sem

às inf.ormações e vivência destes">

"Impõem-se evidentemente"
' '

Sugerindo 'ta�bém a' desvln-
continuo .o documento - "que os mu- culcçõo a qualquer plano prévio, o

niclpios voltem a ser o gestor polltl- [, documento diz que de nada cdlonto
co; o canal' competente do oxerclc'o vincular a portlcipoçôo a' um plano
da política, constituindo-se no con·, pré-estabelecido se este é tncplicó-
duto espedfico para que a Nação, vel e alheio às necessidades do mu-

como soma, dos, municípios broslleí- nicípio. I'A imagem do prefeito -ho-
,ros, possa ser nas suas monlfestn- neste, consciencioso, como do verec-

,ções finais, q expressão efetiva da- dor voltado para' o povo," devem
quilo que acontece e no que tem, di- ser restabelecidos urqenternente po-
reito o município brosllelro". 'ra que as comunidades não sofram

limitações. mesmo tendo dinheiro e
Entenderam os prefeitos' reuni- , '

nõo se ponho dinheiro fo-c, em, pra-dos em Joinville que "é chegada C1 '

hora de uma reformulaçôo política juízo de outras necessidades, só .por-

I I b que técnicos de gabinete fixaram
tributária, devolvendo às cé u as 0- -

,

I percentuois para a educarão, parasés da Nação os recursos á i capta- �

I a' rodovlo, para a saúde' etc., onde
dos, 'para que, elas possam vire izor-

,

.' c dinheiro, precise ou não, deve serse, constit,uiRdo-se efetivamente ,no
consumido. t uma vlsõo caolha 'quesustentáculo de um organismo forte".
deve ser corrigida imediatamente".

Segundo o documento, estando
0S municípios fortalecidos, o poder
cen+ol conseqüentemente estará agi
gantando os Estados. e tornando a

íederccõo a somatório de expres-5

sôes mcis autênticas e poderosas.
Do' contrório, estará ditando o em

pobrecimento dos Estados e a fclên-
, cio da Uhião.

agora e, pague suavemente'

até o Natal,

em

d
pelos 87 munlcípios presentes, con

sidera fundamental a reconquista da,

autonomia financeira e social dos

municípios, revivendo. o passado
ouondo as partes integrantes do cor

po maior sempre definiram os desfi-
'nos da nação õ

15 de setembro de 1979

Uma das' principois moções
aprovadas é a isenção dos' municí

pios na cota patronal da contribui
ção previdenciória, ou seio, isent6-
los de multa, [uros, correção'mone
tório e nos parcelamentos das dívi
das além da isenção da cota patro
nal.

'. .ÓsrÓ, ,L, "

democracia
•

f ..

social, dívida, esta que se acumula

para efeito da correçõo monetário
e multas, de tal' modo que termina
or 'se tornar insolúveis".,p

O encontro' de prefeitos e ve

readores foi iniciado, dia 30 pela
manhã com pronunciamento do vice,

governador, Henrique Córdova, G

foi' encerrado dia 31 no final' da tar

de. Em seu último dia, os prefeitos
_ foram reunidos em comissão para

estudar as diversas proposições apre-
'

sentadas: Entre as Moções' cp-ove
das, os prefeitos reivindicam a parti-
'dpação dos municípios nas loterias
federais e ci formação de um, Fundo
de Porticloocõo Suplementar aos Mu

niclpios (FPS), a ouemseric destina
do 20 por cento do montante bruto
das arrecadaçóes proven lentes ,

_,
De acordo, com esta Moção,

,

o

fundo seria distribuído em partes
iauais a todos os munidpios, vln

c�ulando�se sob a forma de "reserva
.de contingência", a fim de possibili
tor urn melhor critério de aplicações,
"principalmente nos áreas sociais e

esportivas". Esta distribuição' seria '

feita mensalmente" obedecendo a

previsões anuais antecipadas e cujos
rotcls seriam partes integrantes dos

orçamentos' municipais,

IRArAMENTO
D!SCRIMINATORIO
/IA Carta de Joinville", 'assinadC'l

Agradecime'nto

"Os encargos 'prevldenci6rios
ctrlbuldos aos municípios constitui
um ônus <:tue se sorno ao da assistên
cia social prestada pelos mesmos.
tonto 'àqueles que não dispõem de,
coberturo prevldenciório. corno aps
próprios filiados do sistema .previden
ciório do' País".

'

Lembra' que a União está isen
ta desta cota, "constituindo, portan-
'to, em tratamento discriminatório a

imposição ao município de um ônus
'com o qual nem sempre podem ar

car, que se soma a outras despesas
detuadas, também com a fjnalida-

"de social. A grande maioria dos mu

nIClpIOS; por efetiva incapacidade,
já não recolhe essa cota! tornando-se
devedores crônicos de previdência

CONFIANÇA D� VOTO

Os' Prefeitos reunidos em Jo'n
ville sugerem, através do documento,
a abolição dos orçamentos-progm
mas' e das prestações de contas, com

exceçôo às Côrncros de Vereadores
e Tribunais de Contas. "O Prefeito
deve merecer a confiança dos órgãos
'superiores, assim como a Côrnoro de
Vereadores".

'

,

Outra'Moçõ'o avovada, foi so-
'

bre 'a quota de participação do rnu

nicípio no Fundo Rodoviário Nado-

"rol (FNR). Ex,igem -os Pref�it.os' a
'ampliação do percentual -destincdo
aos rmrnicipios ,de 8 por cento' para
20 por cento. "Não é, justo que ao

município caiba somente oito por
cento do' .FRN para- manter 85 '<por
'cento dos estradas existentes ne .seu

territórlo. se o Estado recebe 32 por
cento para, manter

"

O por cento dos
estradas e .o União recebe, 60,' por
cento pará manter 5 por cento dos

, estrados. E clcmoroso a ini�stiça da

- A, Diretoria da Associa

ç,ão de Pais e Amigos ,dos Ex

cepcionais _' APAE _:.. de Ca-
l noinhas, sensibilizada, vem de

público agradecer à Diretoria
da Pia União de ,Santo AntonIO
a doação de Cr$ 1.750,00 (hum
mil setecentos e cincoenta,

,

cruzeiros) proveniente do arre-

, cadado na coleta da Santa Mis
sa rezada pelos excepcionais,
numa den1onstração de carinho
,para CUffi o trabalho que, vern
sendo desenvolvido por esta as

soclaçao.
- O Clube de Mães da

I •

APAE de Canoínhas, renovando
seu ag-radecirllento à comunida�
de pela colaboração recebida
quando da realização do chá e

bazar beneficente, comunica
que a renda bruta conseguida
'foi de Cr$ 35. 5�1,OO (trinta e

cinco roil, quinhêl1tos e vinte e

hum êritzeiros) .

"ENQUANTO HOUVER
PESSOAS SE PREOCUPAN.
DO COM OUTROS HAVERA
ESPERANÇAS DE SE ENCON ..

'l'RAB FELICIDADE NO MUN,·
D():P;

I

l

divisão" .

,,'

Ao ,finalizar, diz ,,:0 �âoCtlrtl:ento:
"repetimos, o Prefeito e os vereado-,
res devem merecer a conflonço .dos
órgãos superiores, porque dó: 'povo,
já o mereceram pelo voto. Se :forem
desonestos. aí está o Decreto 201 e

outros diplomas legais .poro puni-los.
Não é justo que cerceemos nos seus

plenos de atendimento às suas comu

nidades nas suas exigências mcis prí ..
rcórios. que s6 a eles' compete â�a-
I icir" .

'
'

Participaram do encontro de
Joinville cerca de' 60 Préfeitos, que
em sua maioria pertencem á munid
'pios peque�os e à' Aliança Renova
dora Nacional, (Arena) '; ';jJUrante o

encontro, foram feitas sé'rias crític05
00 Governo Federal por "sua política
em relação ao município.

(ompre-os

TA"'1.,' ',:

, , ,

.

,.,." "

.

,�

''',.,'''' .'
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P 'R E" F E I T U R A M U N IC I P A L

O E C A N ,O I N H A S
PORTAR.IA N.o 52/79

Dr. Benedito 'I'herézio de
Carvalbo� Netto, Prefeito Muni ..

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

atribuições legais, resolve:

NOMEAR COMISSÃO
DE AVALIAÇÃO

Constituída: dos senhores
Drs. Saulo Carvalho, Paulo
Eduardo Rocha Faria e Adilson

Rodrigues de Medeiros, para
procederem a avaliação de um,

amóvel de:�propriedade dos Srs

Ivan, Louri e Jaime ,Budant, si
tuado nesta cidade, a rua Getú-
110 Vargas, medindo aproxima
damente 3.090,00 m2, no prazo
'de .cineo dias.
,

"

<Gabinete. do Prefeito Muni

'eipaI de'Canoínhas; em 06 de

,Setembro, de 1979.

Dr. Benedito Therêzio de
.

C-arvalho .Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
p publicada no' Departamento
Administrativo, na data supra"

Dr. Fábio Nabor Fuck
Díretor Administrativo
Ví�e Prefeito Municipal

.PORTARIA N .iÓ, 53:/79
Dr. Benedlto Therézio de

CHV� 'N�tto) Prefeito Muni

'õipâl de Canotnhas, Estado de
:Santa Catarina, no uso -de suas

,atribui§ões legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA
. De a�o..do eom os'Ar!igos 131 e

11M da Lei fi!' 1.149 ,de :25/04/74.

Ao professor NIVALDO
�:MACHADO, trinta (30) dias, pa
l'a tratamento de saúde, a par
tir de 27/08/79, conforme laudo

'médico constante do requeri..
" mento protocolado sob n.? ...

'

1.494, datado de 27/08/79.
','e' •

Gabinete do Prefeito Muni
" eípal de Canoinhas em 05/09/79.

Dr. Benedito Therézio de
, Carvalho Netto
Prefeito Municipal

, ,

,Esta Portaria fot registrada
,

€ publicada no, Departamento
Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio, Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Viee Prefeito Municipal

DECRETO N.o 41/79

AFROVA SUBDIVISÃO DE
UMA áREA DE TERRA

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito MUl1t

ripaI de Canoinhas, Estado de
Santa Catatinà, no uso de suas

atribuições legais e de eonfor
midade com a Lei n,? 830 de
1j4/0fV68

DECRETA

, Art. 1.° - De confotmida..
-

dê com o despacho do Sr. En

�éfihêiro' da Prefeitura, e:xàradc

no requerimento protocolado'
. sob n.? 1328 de 30/07/79 e nas

respectivas plantas,. fica apro
vada a, subdivisão procedida pe
lo Sr. ANTONIO TOKARSKI,
de um terreno 'urbano, consti
tuido do lote n.o 46, com a área

de 2.491,00 m2, assim distribui
dos lote n.? 01 com 1. 409,50 m2,
lote n.? 03 com 836,40 m2 e ser

vidão com 245,1Q m2, sito a rua

Almeida Cardoso.

Art. 2.° _' Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas' as dispo
sições em contrário .

, Gabinete do Prefeito Muni

.cipal de Canoinhas, em 10/09/79
Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este' Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

'Dr. Fábio 'Nabo:r Fuck
Diretor Administrativo'
Vice' Prefeito Municipal

� .,------

·Aviso de Licit --

cao
,

A Comissão de Licitação da

Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos

interessados, que se acha aberta

a, Tomada de Preço - Edital

n.? 039/79, para "Aquisição do

,I (um) Motor Mercedes-Benz -

1111' para Draga, recondiciona-

do ou novo com prazo de entre

ga até às 10 (dez) horas do dia

-

Edital

,02 (dois) de Outubro do corren

te ano (02.10.79), no Gabinete

do Vice Prefeito Municipal. Có

pia do referido Edital e maiores
esclarecimentos, serão obtidos

junto a referida Comissão •

, ,

Canoinhas, 11 de Setembro
de 1979'.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

de Atienacêo
por

A ..

concorrencra
EDITAL N.o 040/79

De ordem do Senhor Pre
feito Municipal, .o Presidente
da Comissão de Licitação, torna
público que realizará no dia 25
(vinte e .cinco) de Setembro do
corrente ano (25.09.79) às, 10

, (dez) horas, concorrência para
venda do material abaixo:

f' 1 (um) 'Veículo - marca

Corcel - ano 1976 - de cor

Branca. ,Qualquer esclareci
rnento os interessados poderão
obter junto ao Gabinete do Vi-
ce Prefeito Municipal.

'

,

As propostas serão abertas
no' dia e hora acima' marcados,
em presença dos interessados,
1,.lO Gabinete do Vice Prefeito

Municipal,
I

A, Comissão de Licitação

']'eserva-se o poder de, a seu ex
clusivo critério aceitar as pro-

" postas que lhe parecer mais

vantajosas, ou, recusar todas
sem que caiba aos proponentes
qualquer direito a reclamação.

O 'preço base mínimo do
mater-ial é de Cr$ 30.000,00
(trinta mil cruzeiros). O paga
mento deverá ser feito à vista,

.Canoinhas, 13 de Setembro
dé 1979.

Hugo Antonio Peixoto,'
Presidente da Comissão

'de Licitação
AUTORIZO:

Benedito' Therézio de Carvalho
Netto'

Prefeito Municipal
2 x

ORAÇÃO AO DIVINO ESP[RITO SANTO
Espírito Santo, Tu que me esclc

reces em tudo, que ilumina todos os

meus corninhos para que' eu atinjo
meu ideal, Tu que me dás o Dom.
Divino de' perdoai" e esquecer o mau

que me fazem; que em todos os ins

tantes de minha vida estás comigo,
quero neste curto diálogo agrade
cer-te por tudo, e conf irrnor uma vez

mais que não quero seporor-rne de
Ti.

Por maior que seja a ilusão me

teriol, não será o mínimo da vente

,de que sinto, de um dia estar' conti

go e todos os meus, irmãos, na gló
ria perpétua.

Agradeço-te uma vez mais, ..

A pessoa deverá fazer este

Coração três dias seguidos sem fazer)

'-:/ pedido. Dentro de três dias será

alcançada a graça, por mais diflcl

que seja.
Publicar assim que receber a

waça,
,

Publicado por ter recebido umo

graça, J.M.C.

3:x

Resp1nsabili dade
J. é C.

\7 EN DE'-SE
Vende-se U,H1.a casa de ma;'

ceíra, em terreno de 20x20, com
instalação ,sanitária completa,
rua pavimentada no alto da Rua

Duque de Caxias .n.? 1284,
.

em

frente ao Supérmercado' Real.

Melhores informações !lo
local ou nesta,Hedação.'

"Tão logo, uma pessoo se torno
I

,
,}; Godoy extreando idade nova des,

famosa, aparece logo outra pore. de o dia 9. À você qoroto tudo d�

dizer que sentou com elo no mes- bom.

mo banco de escola .. ,

" '1' Gildo, César M., Arno entre mui.

* Muita elegância e simpatia esteve

presente entve as lindos men ines

moças que se cpresentorom à

nosso sociedade no último dia 7,

O que contagiou o todos que 16

estiveram:

tos outros serão os futuros carecas
de 80. Mas não es preocUpem
pois corno dizem.' "E dos carecas

que elos gostam móis".
-: Ete recebendo hoie os curnpr'rns-,
tos de seus amigos por mais Um

, n iver. Parabéns.
* Pcullnho, campero fofo que pon,
tifico aqui' na city . Muita mina do
ô!ho. Não é par� menos,

'

>J,' E o Shiminho 'com a cabeça qpe é

só Horipo . Quem.te viu e quem
te vê heim Shimo.

* AndreO e Marcus porzinho que
faz inveja a muita gente. É isso
aí.

-; Hoje estará acontecendo um ani

mcdlssimo baile no Sociedade Be

. neficeni'e Operóric uma prornoçôo
do Lions Cl.ub. Muita gente amigo
marcando presença,'

* Avo e Edson extreando argolinha.
na mão direita no último dia, 7:
Aos noivos, os cumprimentos do
coluno .

* Terço-feira p.p. as boutiques Lá

na Modinha e Françoise apresen
taram os últimos modelos da nossa

moda. Muito bom, gosto esteve

presente.

* "A consciêncio avisa-nos
amiga, antes 'de ,julgar
juiz ...

"

Tchau!

______� � �--_n.---�------.--=------------------.-a __

I Sbow de Pati'Da�ão' Artística
.
o horário ficará à escolhe. 18

ou 21 horas do dia 29/09, no Giná·
sio de Esportes.

O conjunto Iartístico possui
.

Uni

equipamento .cornpleto de som e lu·

A APP do' E. B. "Sagrado Co

ração de -Jesus" promove um espetá
culo nunca visto em Canoinhas.

2 x

" '

Sôo os Reis das Rodas de Ere-
, . ,

chim, R, S. que exibirão 20 diferen-

tes números de arte sobre patins de

rodas, com duração de aproximada
mente duas horas.

zes .

Canoinhense, não perca este

espetáculo!
A Diretoria.

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

P AM 1(' R,O) . '

, ' ILançamento do
em Santa C

·

atarina
trías cujo ,faturamento. não ex

cedam' a Cr$ 15,.900.000,00 no úl
timo balanco.

"

Pará. o lançamento do PA
MICRO - Programa de Assis
tência Creditícia às Micro-Em

presas de Santa Catarina, virá
a Florianópolis, no próximo' dia,
] 1, o presidente da Caixa Eco-:

, nômica Federal, Dr. GIL GOU
VEA MACIEIRA.

. O lançamento, do PAMl-
,

eRO em Florianópolis se dará
no auditório da CELESC, com

a presença do governador do

Estado, Presidente da Associa

ção das Indústrias e do Comér
cio, de outras autoridades e em"

presários; quando GIL GOD
VÊA MACIEIRA falará sobre
o alcance do programa, que j:i
;::0 encontra operando no Norte!
;\fardeste e em Brasília •

O novo programa criado

pela CAIXA ECONôMICA FE·
, DER.AL visa, apoiar estabeleci
mentes comerciais que fatura ..

1 am quantia n! superior à Cr�
6 360.000,00 em 1978, e a indús-

RIG'ESA
Celulose, Papel e Embalagens Ltda.

.DEPAR'rAMENTO FLORESTAL'

,NECESSITA, PARA ADMISSÃO IMEDIATA:

-, 'UMA ' RECEPCIONISTA

UMA DATiL.ÓGR'A,FA"
As interessadas deverão entrar em contato com o

Departam�nto Florestal da RIGESA LTDA., sita em Três
Barras-SC, ou pelo' fone 22-0600.

,
,

,���====-======='======��-� =-==================="

Basilio, HUJllenhuk (om. d,! Veicu'os ltda� DRA. -HELOISA S. BERrOM(IHI
CIRURGIA-DENTISTA

eRO 1091
De:t;lartamento de ::;er ",' iços

: Para bem siCtvi-Ío, temos chapc:,do:'�s 'e pintores com gran-,
dê experiência. Contán:10S com :"Gl jfa muito bem equipa

)Ir'
da, com profissionais responsáveis. Efetuamo� �erviços em

auto,móveis te caminhões de qualquer marca,

Solicite orçamento pelo Fone: ,22-0024 com Valcyr,
QU pessoalmente à Rua Vidal Raruos, 203.

Consultório: Rua Major Vieira, 505 -, 1.0 andar, '/' .

, LIO

(ao lado do Ediflcio Mussi)

Fone 22-0439

..

Orgarlizações 'l� ecord
da LUiZ rV!i'ton Such(jk

Rua Felipe Schrmidt" 392 - Fone: 22�O-511

SegTaros' em todos os ramos - Fotocópias, _ Auto
Escola - Despachante Oficiar de 'Detral1' - Empla
camentos - 'rransferência .àe Veiculos _' Confecção
({oe Placas e PlaqU1�tas - Ca:I,'teira de Identidade
Gal'teira ,de :Motorista - Taxas Estadmiis .',- Preen-

chimentos de Notas Promissórias e Contratos.
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8 de Seten,bro

ANIVERSARIO' DO MOBRA,L80x para banheiro e fecham,enlo de área já não é
problema em tanoinhas

Intornlaçõ8�:- D-A�" S
9.0

No mundo inteiro o dia 8

de setembro é consagrado à AI··

'fabetizàção, por tini entendi

mento dê seu grande sentido

humano 'e social, de fim e ca

mínho, oportunídàde d� ser e

participar.
Nesse dia o MOBRAL co

memora 9 anos de trabalho

cumprindo dia a dia, com o

idealismo que deve ser cheio de

grandeza ._. e o valor que fica
maior quando é simples - o

compromisso .contra o analfabe-

1 ísmo , É U111a forma de ser Bra

sil, seu governo, seu povo
seu amanhã, acertando e bus

cando acertos, criando, fecun

dando amor, caminhando e :re�

começando.

,
.

RUA WOLF FILHO, !5 - FONE (0477) 22-0507

-lnder@�r.5id{ineí'a: Rua
ã de Maio, 798 - Fone (0477) 22-'�67

-:- SERVIÇO RAPIDO E GARANTIDO _�_

-
-

i
.• .."...��::<.' , �

O futuro de San/a
-

'

Catannasorri nos olhos deJ!
nossas cnan_çasj, """I:__",it�
,Cnanças indlgenas, --:! "�

loiras, morenas, negras, ""--:'

orientais. Crianças grandes; .

pequenas, gordas, magras"
fiCas ou pobres.

.

Todas elos relJres'tlnttllfl �,

nosso futuro,
-

'

.

Násprecisamos
prepará-tas. hoje, pttrfl rj'�
ajudem a construir O' ,

amanhã, já vivendo a
.

tempo novo de Santa .

Catarina.
, Você, que épai, mãe,

irmão, irmã, tio, tia, avô
ou avó� é parte da ..

formação. (las nossas
crianças tiara o trabalho
panicipoüvo, para (J v..niOo
de esforços e cooperoçõo .

entre todos.
. E como parte da

.

formação global que
desejamospara todos, o
Governo de Santa Catarin.
colocou tomo meta
prioritária a Educação.
Esta ação do Governo

no campo da.EducaftíO
esta -sendo desenvolvida em
trêspontos básicos: (l
vaiorizaçõo do.professor, (J

mtegraçõo entre a
comunidade e a escola e o
aprimoramento qualitativo
e quantitativo do ensino.
O Governo tem

obrigações e metas a
c�mpr�r para que o slstfHinll
educacional de Santa
Catarina atenda às reais .

necessidades de todas as
crianças e jovens.

Vocêprecisa serparte
dessa responsabilidade,
participando, estimulando II
boa vontade, acreditando.
As crianças são as nossas

maiores riquezas.
Em nossas casos e em

toda a comunidade.
Com você participando

do trabalho do Governo
elas serão mui/o melhor

J

atendidas em suas
necessidades fundamentais.

Nada se faz sozinho. E o que
se faz no MOBRAL pode ser a

história da solidariedade, em

cada município onde homens se

juntam para fazer de um peda-
ç:o de terra seu tempo, sua ver- ,

dade, sua conquista. Onde, ho

rnens crescem pelo qUe apren
dem e pelo, que cultuam. Onde
homens participam, sofrem, e

crêem, E O MOBRAL percebe
que está sempre lá, latente,
ídenttíícado..na aspiração de se

.

educar que todos trazem como

bem de alma e aflora • toma

forma e vída,
Há <agradeeímentos esps

dais aos Prefeitos brasileiros, á
entidades públicas e privadas,
à comunidade, que apoiam! 1.1

trabalho do MOBRAL, qUe sus

tentam no,campo todas as realí..

zações que: são a Educação em

vários modos-representando um
processo de Educação Perma..

nente qua faz da própria vida &

do .prôprío homem, seus rumos

e seus encontros, as propostas
.

maiores.'

Diante dó futuro está �

MOBRAL, pleno de consciên

cia de seu papel no conjunto
de ações do Governo, voltados

. todos para a grande meta que'
. Se chama Brasil. Oferece de :�i
p experiência de 9 anos ern pro ...

gramas que já se caracterizam,
tios lugares mais distantes. co-

mo educação e cultura ern per
manente, troca, como melhoria
do povo,' como busca conjunta
(..1.0 que possuir,' como .díálogo,
«omo escolha, e isso é .comuní
dade viva, integrada, social.

.

Como Presidente do MO
BRAL, na oportunidade de seus

9 anos, divido com todo- que

integram a ·Fundação, o suces

;3;), e a esperança. Isto significa
que, agradeço e confio. .Isso sig
nifica que.estou feHz.· ,. '_

.

,.'
I' ;,'

ARLINDO LOPES CORR�A
' ...

Presidente do MOBRAL

Esquadrias São José L_lda.,
A V I S' ,0

Esquadrias São José Ltda.,
avisa ao sr. D:ONISIO",' MAl

DAINCHEN, a comparecer no

Departamento Pessoal' da Em-
-

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

gularízar a situação de sua ir

mã, VIRA JVIAIDAINCHEN

FRANÇA, portadora da Cartei

Ta Profissional n.o 55.188, série
455, falecida em 05 de abril de
1979.

Solicita ainda que traga
consigo a Carteira' Profissional
da extinta, afim de ser' dada ii

baixa no Registro de Emprega-
.

dos e possibilitar a seus depen
dentes o requerimento da pen
são a que fazem jus.

Cano inhas, 29 de agosto de'
197'9.

, Sérgio Carvalho
Gerente

1 x
_______. ti_�_._m_·_·a_.�_.d--. ____

VENDE-SE
Ufi lote medindo 20x40 m...

situado na Rua Cel. Albuquer
que, tom alicerces prontos pará
receber construção de doís pa
vimentos .

M,aiore� detalhes, ,llâ Bu:a

,. gSl'l1ârdo Olsen, 604 OU· -pelOs fó..
!luS 22-0662 'e :22-õ542;

_
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Apresentação, uniformidade, cadência e imponência da Fan-
farra dó Colégio Estadual Santa Cruz, mereceu elo?"ios e ad

míração de todos os presentes na Praça Lauro Müller. () I."
lugar do ano passado, poderia repetir-se este ano, se

,

houvesse julgamento. oficial.

Na foto, o Símbolo da Funploc, o oetagno, à frente dos. acadê
mi�os de Administração de Empresas _- que valorjzaram e

, embelezarem o Desfile da Independência.
'

Ra festa du «Ditio», o campeão San�1 Cruz E. C.

No quadrangular realizado dia 7 no Estádio l\'IuniciiH�l HUi·
tão" ó Santa Cruz E.C, sagr(Jlu-�e Camij)cão 'ao del'HJ�_'r o- Três
Uarr"r3s :na c'obrança de penalidades máxin13s, pOl' lOx9

após uma bela j131'tida e'm. que ficaram emnatadc'S �m 2x2.

lnaugurando ofidahnente Os refletm'es do Estádio, jogaram
na primeira partida, Sant'l Cruz e Botafcgo, na qual o Sm1Ía

Cruz v,enc.eu por lxO. No seguntlo jügo da' noite,
, 'I"o SãoBe,:llardo foi der:rotad().����_!!����s,._pGr ���. __='

ALTA QUAL'IDADE

DesFile
grande

em Três Barras
massa popular na

" .

reuniu. ,e

avenida

Contando com a participa,
t:ão de todas 3S' Escolas do inte
r ;01' do Município, que desen
volveram grande esforço e es

pírito patriótico, o desfile acon

teceu na seguinte' ordem: -

Crianças da Legião Brasileira
de Assistência - LBA - Pro·
jeto Casulo, Crianças da Funda
çâo Catarinense do, Bem Estar
do Menor -' FUCABEIVI, ..Tar
drm da Infância e Pré-Primá
rio Municipal "Grilo Falante"
Jardim da Infância e Pré-P
mario Municipal "Merhy Sele-

TRÊS BARRAS (CN) - Os
J:(�stejos alusivos ao dia da Pá
tr ia, em 7 de setembro,' no rnu
nicípio de Três Barras, inicia
Iam rio dia 1.0 com a Olimpíada.
Cívico-Escolar; No dia da In-

.

dependência, o prograrlla come-
'

morativo foi iniciado às 8h com

() hastearnento das Bandeiras
Nacional, Estadual e Munic .. pal
defronte à Prefeitura, com (:

presença do Prefeito Odilon
t;azda e autoridades Civis e

Militares. Depois, o Chefe do
Executivo tresbarrense veio a

Canoinhas acompanhado de sua

comitiva, com a finalidade de
(,��'istir o Desfile de nossa cida-Ide ,

'.

Na parte da tarde, o Pre
Ieito Municipal Benedito' 'I'he
: ézio de Carvalho Netto, retri
iruiu a visita aos tresbarrenses,

. comparecendo ao grande de .Iilc
daquele Município que teve
inicio às 14h30.

Ao ato de assinatura do
contrato. estiveram presentes,

. além dos Diretores elo
.

Grupo, o

Diretor Supe'rintendente do

BRDE, Sr. joão Adalberto da

Silveira, e dos empresários en

volvidos na operaçã..,,.0, diversas
é.'utoridades da área financeira
,

.

,

.

O Dc<,;fHc do dia 7 em Três Barras foi perfeito em Organíza,.
ção e participação das escolas da cidade e interior.

) ,

'======== ,�-_----_.-"---'_._-'---=,._->,

TiW)', Casa da Criança "São João

Batista"; Grupo Escolar Municí
ual Professora Guita Feder

;nann, Escola Isolada Municipal
Cir íacc de Souza - Km 06, :tGs-,
cola Isolada Municipal José Nu
.11eS Cavalheiro - PAIOL, Esco
h Isolada Ertadual de "Colônia
r rx ; ".." 1 I· I J V t d

'

_!_ igre ,D3CO.i.2. so aua .!::Js a ua,

do IBDF, Escola Isolada Esta
dual Paulo Eduardo Rocha Fa
r ia, Km 17, E�cola Isolada Esta
dual João Pedro de Oliveira·
CA1VIPININHA, Escolas Reuni
das Francisco Rocha -. Sã0
j oâo dos. Cavalheiros, .Crupo
Escolar Frei Menandro Kamps
-=_ São Cristóvão, Escola Básica

General Osório - Três Barras,

"

Escola Básica Colombo Macha.
do Salles - Três Barras, Colé
Fio Estadual Colombo Machade
L, '

�a.lles � 2.0 Grau _. Curso de
Análises Químicas, Educação
Integrada - MOBRAL eRige.
F3, Celulose, Papel. e Embala.

- gens Ltda. com seus cavaleiros,

Após o Desfile, surpreen
dentemente belo e de perfeita
organização a Prefeitura Muni.
cipal, 'sob o comando do Prefeí
to Odilon Pazda, distribuíu gra
tuitamente lanches e refr ise
:..'anteo::: � tfvin<:: (JS participantes
da sessão cívica.

L' ••e..."r...,.__�_, _

Grupo 8'A FE L C A terá a maior fábrica
de pape) higiênico' do Brasil

CANO,INHAS (OE/CN)
Um contrato assinado dia 8 de
setembro em Florianópolís,

.

na

sede do BRDE; possibilitará a

implantação em Santa Catari
na, do maior complexo produ
tor de papel sanitário do País.
O projeto global, que adquire
financiamentos superiores a

Cr$ '250 milhões, envolve as

e.mpresas SAFELCA CANlJI
NHAS SIA Indústria de Papel,
Indústria e Comércio Luiz Ol
sen e Jacó, João Cararo, Segun
do os ajustes finalizados, o

grupo SAFELCA, com uma

unidade industrial também em

Guarulhos, São Paulo, se trans
ferirá inteiramente para Santa

Catarina, assoe 'ando-se à O;,;oen
c aduuir indo a unidade in.J.u-
trial ela Cararo situada no Mu

r.icípio de Três Barras _' Km
06. À operação envolve recur
�'()" do BNDE. da FINAT\1E, do

BRDE, do, PROCAPE e dos pr,)�
prios acionistas.

é ·na

'��Y:..YJI..lNu IU.1lM,JIJl��!I.�.!l..uJ! ..e,!.IUUL!L!_.LI!._�tlm.JL'LlU.!.�'UU.tUtJi_:!l_=º:o!l ��:�..!LIULLIl.IUI..uJUL.Ll'l.!lLIJJ_,u.ll...Lul}��"tlJLUULlI ...� I I P.�.u
. .u:.I.JI..ua..U_JUL!UJUU..lUl.J-,LC.LU.�� !li • I 1LI.uu:.1!..llL�YAJ!.�!f

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

do Estado, entre os quais o Se
cretário Ivan Bonato da Fazen

da, o Presidente da CELESC,
Paulo Melro, o Presidente do

CODESC, Sr. Marcos Henrique
Buschler e o Secretário da In
dústria e Comércio, Dieter Sch
midt . ,A. união das empresas,
tendo a frente. a SAFELCA, co
n1Q acionista majoritária, pos
síbilitará. a produção mensal de
900 toneladas/mês de pasta me ..

cânica e de 2. 700 toneladas de

papel, com previsões de fatura
monto superior a Cr$� 50 milhões
é a geração de tributos mensais
em torno de Cr$ 10 milhões, en
tre ICrv'I e IPI.

. Segundo os ajustes forma
lizados; o. Grupo SAFELCA.
proprietár o de uma Indústría
Em Guarulhos (SP) e outra aqu i
s-m Canoínhas, de laraa expe
riênc�a no raulO associou-se à
Olsen e adauirju� a f� brica de
papel qa,.T . .J. CARARO �itua
da no Bajrro Industrial N.o 2

,

.

.

1] T' IHesta claaae. ambem .D01:
pcordos ajustadqs, O Grupo SA
FELCA irá transferir sua uni
dade paul�ta para a �idade de
Rio Negrinho (Se).,

No que diz respeito aos as"

pectos sociais, o empreendimen'
to os beneficiará sobremaneira

,

OTICA

}tendo em vista qus proporcío-
. nará a geração de grande núme
ro de novos empregos, ao mes

mo tempo em que atenderá as

metas governamentais, no senti.
do de fixar o homem no inte
rior evitando o seu êxodo para
grandes centros.

Ao assinar o contrato, o

Diretor do BRDE destacou a

'integração de diversos órgãos
do Estado visando a concretiza
ção desse empreendimento
lUj/OS beneficios serão extrema
mente valiosos ao desenvolvi-
-H-lento econômico social' de San;
1 a Catarina. Referiu-;;:e e"neci-
'iicam.ente ao apoio da CODESC,
,cJR Secretaria da Fazenda. �qdn'\
corno da CELESC, esta última
'vinculada ao processo atrav('�
do fornecimento de energ-ia f']�.
1'r'ÍcR. necessárta PO ,::,�mplexo
fnbr:1 de Rio N,;:grinho.

o Secretário Dieter Soh-
,

,

� .. '1' 1· arl,mdt e o .._,f. Pau o Me. ro. P

::ua vez, ressaltaram o s.ignífica
do do ato qllE' á,ssistiram e dis
correram sobre a importância
elo BRDE no contexto sócio·

econôl-pic; catarin,ense e regia·
nal, enaltecendo as ações que
,'ên1 sendo desenc,a,deadas pelo
Banco em benefíCio do Estado.
'.' ;

.. '",:

(�ONFIANÇÁ I
seguros co�Jra quebras até um ano.

" '

'>',,:.: ,I.

.

, ,

' Praça ,Lauro M�üller, 5�2 --, CANO'lNHAS' � .
se, ;' ,,' ,

' .

,

',.' "', _'., "o ':' )",,, '
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