
PROPRIETARJO:
,

AROLDO ' C. DE CARVALHO

DIRETOR (DE Hi-l0-m�'A 07-09-78):

RUBENS RiBEIRO DA SILVA
I

DIRETOR ATUAL:

GLAUCO J. BUENO

, REDATOR:,

LUCIa COLOMBO

ADMINISTRAÇAO:
Rua Getúlio Vargas, 521

" . .
'

COMPOSIÇãO e IMPRESSAO:

Impressora Ouro Verde Ltda.

Rua Paula Pereira, 765

CGCMF, 83.166. 033/00{)1-33

- 33 anos a serviço da comunidade -

A participação de Canoinhas
na II FEPE'MI em Camboriú

dos 12 estandes além de outras
108 montados na área interna.
A Feira permanecerá aberta
é. té o dia de amanhã, com fun
cionamento a partir' de hoje.
das 10 às 22 horas, sendo que a

finalidade de ' acomodações pa
ra os' visitantes são inúmeras ,

com um serviço de hotelaria na

região I
da mais alta categoria,

e com vantagem de que hoje e

amanhã os postos de gasolina
permanecerão abertos.

O "Show Roam" de Canoí

nhas, que é composto pelas em

presas acima citadas, apresenta
aos visitantes os seguintes pro
dutos: Compensados em Geral,
de ,pinho, imbuia, canela e cu"

briúva, laminados, multi-lami
fiados e compensados à prova
d'água - apresentados pelas
firmas, Irmãos, Procopiak &
Cia. Ltda. e Indústria de Madei
ras Zaniolo SIA.; todos os tipos
de erva-mate beneficiada e em-

\ pacotada, além do tipo exporta
��ão, 'bem como o Chá-Mate Ou
ro, produzidos . pela Indústria
Brasileira do Mate - BRAMA·
TE. Também no Stand�' as má
quinas de Fotolitos para im

pressos pera Foto Mecânica
,

Palmar O patrocínio do "Show
Hoom" de Canoinhas, é com a

participação da Prefeitura Mu

nicipal, Associação' Comercial e

Industrial, além das .icmpresas
participantes.

O volume de negócios re

gistrados até agora, foi conside
rado excelente pelos promotores
do evento, devendo superar em

muito o total alcançado no ano

passado, notando-se entusiasmo
t: até surpresa por parte dos ex

posítores, que não esperavam
tamanha receptividade, Até
amanhã, dia do encerramento.
a II FEPEMI deverá ser visita-

,

da por cerca de 65 mil visitan
ies.

N.O 1539- A�O XXXIII CANOINHAS (SC), 22 DE SETEMBRO DE 1979 Assinatura Anual c-s 250.00 - N.o Avulso c-s 6.0U
' -----'----�-------------------------------------�' mm_ .�_.W_.M_._' n --_________________________________

'

I

CANOINHAS (CN) - O

Prefeito Municipal, Benedito

Therézio de Carvalho Netto,
participou sábado último em

Balneário Camboriú, da Aber

fura da II Feira da Pequena e

Média Indústria de Santa Cata
rina -- FEPEMI, na qual o Mu
nicípio está representado pelas
Empresas, Indústria de Madei

ras Zaniolo SIA; Irmãos Procó

piak & Cia. Ltda., Indústria
Brasileira do Mate - BRA�vlA
TE e Foto Mecânica Palmar
Ltda. ,

O Vice-Presidente da Repú
blíca, Aureliano Chaves de

Mendonça, prestigiou o ato de
, abertura da Feira, acompanha
do do Governador Jorge K(I'-I
der Bornhausen e de vários Se
cretários de Estado, políticos e

empresáríos. A' II FEPEIVU

ocupa toda a área de exposições
. da Citur, inclusive parte do IR.
ao externo onde foram monta-

Mais 100 casaspopu
lares para Canoinhas

"
,

CANOINHAs (CN) - A
convite do Governo do Estado)
o Prefeito Benedito Therézio de
'C�rvalho Netto, participou na

semana passada no Palácio
Cruz e Souza, do ato de assina
tura com o BNH, de contratos
para construção de Casas Po
pulares em Santa Catarina, sen
do que 100 delas para .o Muni-

cípío de Canoinhas.
'

_

O contrato para a' constru
çao destas unidades residen
ciais, foi assinado com o Depar

, ' tamento de Engenharia da Em
presa 'Industrial e Comercial

Fuck SiA. no valor de Cr$ 15

milhões, além de mais Cr$ 1

milhão do custo do terreno ad

quirido pela Prefeitura, junto
à família Wendt, no 'prolonga-

'

mento da Rua Caetano Costa,
no Bairro Industrial n.o 2.

Os trabalhos I
de terrapla ..

nagem já foram iniciados, l e a

construção terá seu início ime ..

diato, com previsão de conclu

são no prazo de 365 dias, se

gundo informações da Prefeitu

ra Municipal.
I Por outro Iado, a mesma

fonte deu a conhecer que o De- "a.

j_J8rtarilJento de Viação e Obras
da Prefeitura,' concedeu licen
ças no mês de agosto,' para a

construção de mais 35 unidades
residenciais no Município -

conf'irmando assim, a estatíst i-
,

(:a d� construção de mais de
.

.rma casa por dia em Canoinhas.
,

Este número de novas residên-
rias, constitui-se em mais um

..marco de progresso e desenvol
vimento, cada vez mais eviden-

tes com a ADMINISTRAÇÃO
DINÂMICA de Therézio e Fá,
bio e sua equipe Administrati-

POLIVALENTE:C.�NCHA
,.

M.UNICIPIO·
TR�S BARRAS (CN) - O

Prefeito Municipal de Três Bar
l'as, Odilon Pazda, assinou re

centemente um contrato com a

Secretaria de Esporte, Turismo
e �ultura� no valor de Cr$ 150
míl, destinados à construção de

!1�a cancha de esportes no
BaIrro São Cristóvão .naquele
município.

Os contatos do Prefeito
tresbarrense com a Secretaria,

PARA O

DE
, A

T,RES BARRAS
contou com o apoio e assistên
da do Dr.'Francisco de Assis

Filhó Diretor do Departamento
Autô�omlO de Edificações.. Se-

, gundo informações do. Chefe de

Expediente da Prefeitura, Sr.

Paul'o Frank, 'a construção da

Cancha Polivalente será inicia

da, dentro d9S próximos dias.

Por outro lado, a mesma

fonte acrescentou que a -Prefei

tura Municipal de 'Três Barras.

Tão logo a obra esteja con-

I cluída, a Prefeitura providen
ciará a compra dos equipamen
tos e ferramentas necessários,
Já que possui mão de obra espe-
cializada para o setor. '

está construindo sua própria
oficina, destinada ao atendi
mento dos veículos e máquinas
DO -que se refere à consertos, re-
formas e lavagens.

.

Superintendente do BD'
ouviu reivindicaçó8'S dos
empresáriOS em CaMinhas

• ó
_

• ,
.

•
�
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Hoje à noite, no'«Ditão»,
QUADBA.'NGULAR

. ",,'
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CANOINHAS (CN) -o Suo

perintendente Regional' do Ban-
,

co do Brasil em Santa Catarina,
Sr. Dulfe Carneiro, esteve nes

ta cidade na quinta-feira, a con

vite da Associação Comercial e

Industrial de Canoinhas
'

ACIC, para uma série de conta ..

tos com as classes produtoras,
entidades de classe e gerentes
do Banco do Brasil, com a fina
�idade de conhecer de perto as

necessidades de crédito da re

gião e expor as linhas de .atua
ção do BB· para o atendimento
das reivindicações.

'

O Sr. Dulfe Krautz Car
neiro, que veio acompanhado de
diversos assessores, foi homena-:

geado com um almoço' na quin
ta-feira, na fazenda do Sr. Na

gano Kinzi na localidade de
São João dos Cavalheiros, no

Munícípío de Três .Barras, ,ao

qual estiveram presentes diver
sas autoridades, entre elas o

Prefeito Therézio de Carvalho.
o Prefeito de Três Barras, Odi
Ion Pazda, e o Gerente local do
Banco do Brasil,' Sr. Renê Mil
to Bauer. ,Depois, a comitiva
veio 'a Canoinhas, onde o Sr.
Carneiro concedeu várias entre
vistas individuais e coletivas no

Clube Canoinhensé aos empre-

sários, versando sobre Créditos

"Rural, Comercial, Industrial: e

Agropecuário, etc.
' 'r.

�, . I."

À noite, com a presença de
'

é,utoridades,. convidados espe..
.

dais, membros da, Associação
Comercial e Industrial de Ca- '

noinhas, aconteceu o jantar "de
confraternização nos salões do

, Clube Canoinhense.
. Durante os' contatos, com o

l:·mpresariado, o Sr. Dulfe .Car
neiro, tomou conhecimento, da

dtuação atual da agricultura,
indústria e comércio de Caneí
:'�has e região, e a necessidade
de maiores recursos nos vários
setores de atividades junto ,à
Agência' .Local do Banéo do
Brasil. Segundo informações' do
Gerente, Sr. Renê' Milto Bauer
"serão tomadas uma série de
iniciativas: de infra-estrutura,
diante do atual, desenvolvimen
to' agropecuário e Industrial do

Município, além' do projeto de
triplicar a produção de suínos e

.eves e duplicar a produção de
cereais" .

. "

Na próxima edição do C.N.
será divulgado' um completo re

lato dos resultados dos contatos
aqui mantidos pelo Sr. Dulfe
Krautz Carneiro.

(ú'LTIMA PAGINA)

ova es ra a ara o
unicí in e·· rês· arras

\ \� I" .'

TRÊS BARRAS, (CN) _. A «ades da firma Compensados
Prefeitura Municipal de Três Fuck, numa extensão de .apro
Barras com o auxílio da Cons- ximadamente 8 quilômetros. �'
trutora BETA, iniciou esta se- inicíativa é do Prefeito Odílên
mana o.s trabalhos de aterro pa- Pazda, visando. acelerar o' pro
la a implantação de uma nova gresso do Munícípío de', Três
estrada naquele Município. Barras,

\'

que aliás torna..�� um
A nova .rodovía ligará a dos mais promissores e prógres-

BR ..280 ao KM 06 nas proxímí- .sistas desta região.
'
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Rua Getúlio Vargas, (527 - Fone: 22-,0971

,FARMACIA DE PLANTA0: de, sábado (22), a sexta-feira (28) -

SANTA CRUZ - Rua Felipe Schmidt

365 - Fone 22-0447.

_DICOS D-It PLANT'AO: Hoje Dr. Antonio Merhy Seleme

Fone: 22-0033

Amanhã: Dr. Clércio Treml

Fone: 22-0033

I '

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192
�"I

E8TAÇAO RODOVIARIA: Fone: 2z-{1179
,

PLANTÃO CELESC: Fone: 22-0490

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

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

22 de setembro de 1979

Banco do' 'Brasil eleva limite máxim'o
do cheque-ouro para Cr$ 100 mil

FLORIANOPOLIS (AI-BB/CN)
,

O Conselho Diretor do Banco do
Brasil, reunido esta semana em Bra

sília, sob .« presidência do Sr. Os-,
waldo Colin, aprovou a elevação do
limite máximo do cheque-ouro de

Cr$ 50 mil paral'Cr$ 100 mil, fixcn
do também os limites intermediários
em Cr$ 10, 20, 40, 60 e 80 mil.

Foi, aprovada também pelo
Conselho Diretor do BB, alteração na

-sisternóticc de ' cobrcnço ' de
,
juros.

que cqoro posso a ser trimestre] ' t'

não mais de seis meses, como vlqo-:
ro . O limite de emissão por cheque
toi elevcdo de' Cr$ 2 mil para Cr$ 5

mil.

o cheque-ouro-abertura de
crédito em conte corrente :- foi a

primeira experiência do gênero no

país, implantada pelo Banco do
bras(1 em' 1'969 com vistas a captar
recursos utilizando o atrativo do che

que garantido,' atribuido a clientes

especicis, conforme a idoneidade e,
o saldo médio apresentado.

Inicialmente, os limites de cré
dito foram fixados de 'Cr$ i mil Q

Gr$ 5 mil. A última alteração ocor

reu em [ulho de 1977, quando o li
rnite máximo, foi elevado de Cr$ 20,
para Cr$ 50 mil.

Alé'm das exigências cadastrais,
a concessõo do cheque-ouro est6
condicionodo à rncnutençõo de um

saldo médio trimestral de depósito
correspondente a pelo·· menos um

.terço do valor pretendido. A vigên
cia do conrroto é de seis meses e o

'

. vencimento do cartão de garantia
ocorre. anualmente.

Tratores

ENDEREÇO
.. CEIIIO.

.

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

e 0$ silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certe.
AAncora Tratares.

Por isso, não se acanhe; fique à vonttàe e disponha sempre
da Aneera Tratores. Vendas, peças e assistência técnica. '

fVl ,,' �
� 'AnCtOra f};;;íO"l'4.:tl/a._

. ,OCSTfI8t,.HDOA OCLUSIVO EM ClJRfl)8A. lEST1: 00 PARA.NÃ E NOtTrE oe SANTA CJtTAAtNÁ.
Matriz em Curitiba, BA 116, Km B8. Fone 52-4821

,eanojn,na$. Trave6Sa 7 de Setembro:248· F:_one 22-0548 '! Lapa,):l,ua Barão do Aio Branco, l00Q· Fone 22-1263

,
,

PRESIDENTE DO BANCO DO
.-

BRA,SIL PARTICIPA DE

SEMINÁRIOS NA EUROPA

o
.

Presidente do r Banco do

Brasil, Sr. Oswaldo Colin viajou sá ..

J /C bado último para Nova Iorque;
onde partkipará, do serrunono

do "Institutional Investor". Ame

nhã, o Sr. Colin vai a Fronk

.. i ',� � ... i i í ii fi I í i í ••• i •• í i í I i. í •• í. í I. na. Ii I ,111m. lU. II II II í íJ'i II ii í a I .. í li i •• i ilil'i'il"i'i"fí • í I!i I íí i � I í II r; Ifi"rn'i"ilrfift"i"i ii i ÍlTjIl�

C orn e rei a I H i rt Ltda.
condiçõese

Crediário próprio e entrega
Y'
h:. ';

> f .�'
t'

,

) I;

da
.,,_

regiao
horana

'pORMITÓRIOS, . COM GUARDA-ROUPA, PENTÉADE�RA, CA"

MA, 2 CRIADOS-l'HUDOS, E' UMA A�-,Th'10FADA - A PARTIR

DE CR$ 4.300,00 E DE BRINDE VOCÊ RECEBE NA HORA,' 1-

LINDO RELÓGIO�DESPER'rADOR.

2 ICOZ{NHAS-' EM FÓRMICA' COM 6 PE.ÇAS A PARTIR DE

CR$ :2.900,00 A UNIDADE, E' DE, BRINDE VOCÊ GANHA 1

TRAVESSA COLOREX.

3 FOGõES A GAS GERAt" POR APENAS CR$ 2.610,00 A

UNIDADE, E DE' BRINDE VOCÊ GANHA, 1 TRAVESSA CO··
LOREX.

4 TV, PItE,TO E BRANCO' "P�UI4IPS", "PHI�CO" E "SHARP";
A PAR/rIR DE

. CR$ 5.310,0.0,
.

A UNIDADE, E DE BRINDE VO

C:f� 'GANHA' A ANTENA E INSTALAÇAO.

5, -CONJ,UNr:k:�OS E�TOFADOS, �IVE,RSOS MODELOS. E MAR�
, ,CAS,::.:.A: 'pARTIH . DE

. CR$ 1.900,00 A, UNIDADE, E DE BRINDE

VOCÊ: GANI,:A 1 MESA DE CENTRO.

if:�(a�n·�'s lJ,ma·,Yisita" e comprove nossos precos 'e" ladlidades de plgamento
.

'11 ' ....
' 'li, r

:;};� L\ CREDIÁRIO_PRÓPRIO E ENTREGA' NA HORA· .

.

...�. .• • '.! �.. �':

RUA,CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-055�Ç- CANOINHAS - SC.
<.:1. ��\ '

..,.:: t' ��:; 1�'
,

.

.\

'

furt-Alemanha, acompanhando o

Sr. Ministro da Fazenda, Kor!os

Pischbieter, para participar de semi

nano promovido por "Indice-Banco
de Dado e Fenaban", e, logo depo.s
da reunião do fundo monetário fn

terna.cional, em Belqrcdo .

E� Nova Iorque; na sequndo
fe-ro, o Presidente do BB-, participou
de um seminário promovido pela
publicação f'lnstitutional Investor",
proferiu palestro que,· teve como

te�a "Foreign lnvesrments In Brozil".
.

O encontro
.

"Internaéiona I Finonce
Serninor" teve também como confe

.encisrcs. os Srs. Fopbertus Moocen

dijk do Amsterdan-Rotterdam Bank
de Hollanda, Guido Schmidt-Chiai,
do Oreditanstal-Banvereill da Áustria
e Albert Coope, da Societe Gene
rale de Banque do Bélgica.

Na viagem à Europa, o Sr. Os-

wcldo Colin, fará parte da comitivQ
do Sr. Ministro da Fazenda, Karlos
Rischbieter, participando em Frank.
furt, no. dia 26, do seminário promo.
vida pelo Indice-Banco de Dados e

pela Federação Nacional de Bancos,
/

/

A portjr do Dia 30 de setembro,
o 'Presidente do BB' se integrei à dele.
saç60 Brcsileiro pore participar das
r e un iões do Fundo Monetprio Int,er.
nacional em, Belqrcdo-Iuçoslóvj,

, I

evento que se prolonqoró até o dia
3 de outubro.

.

bl
CE

A
D
tr
lt
bl

o Sr. Colin, aproveitará sua

passagem pela 'Alemanha, �ustria e

rrán-ça paro manter contofos COm

clgências e escritórios do" Banco em

Frankfurt, Hamburgo, Viena e'�' Paris,
Em Viena o Presidente' do BB ainda
terá encontros com benquelros OUSo

"

tríacos.

----------------------------�---------------------------
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Aniversa-riantes semana
DiA 25: a viuva sra. Isabel

Friedrich; o sr. Wilmar. Fríe-
,

HOJE: as viúvas: sra. Oli- .drich; o jovem Aloisio Blo.,c,·kor:via Borges da Silva e' sra. Joa- . < ;.'"

na Todt, residente' em Major : DIA 26:
.

as' srt��.:,
-

�rlete
Vieira; a srta, Laura Sch,roeder;' Voigt e "Mauren.RosíKnüppef
os' jovens: Orlando e"'nswaldo o jovem Alfredo CésarDreher
(gêmeos) e Saulo .Maron Becil,
residente: erI?- Major Vieira. '

DIA 27: a sra, Nair, esposa
do sr., Fernando. Freíbergér: o

, AMANHÃ: ,9s jovens: An- sr. Cornélío Treii1I;"'",�estdente
tenor Sconhetzki é' Paulo SUas"

' em Urnuarama-Pr.: o,jovem Or
Iando Nascimento.'I'oporowski ,

DIA 28: O" sr, Alexandre
DIA 24: as sras.: Leonora Blosf�ld; os jovens: Griél Perei

Esposa do sr. Sérgio Carvalho, 1'3 Sobrinho e Gerson Luiz
Wanda, esposa do sr, Zeno B. 'I'remlva sra. Marguit, esposa do
Ribeiro da Silva e Violeta, es-.

sr. Carlos Bockor.
'

posa do Pastor sr. Douglas Ben-

kendorf, residente em Iguiporã- Aos aniversariantes, ncs-

Pr.; o sr. Euclides Bueno. sas felicitações.

,

ANIVERSARIA,M-SE

.fi;

_,

ELETRO ·IMPERI·AL
,

,

Especializada em reforma e serviços em geral de
refrigeradores domésticos e comerciais - Eletrodomêsticos __ ,

Rádios e Televisores. Rebubinagem de motores e, transfor
madores. Ternos motores para geladeiras pelo menor -. preço,
,�'om 6 meses de garantia da Fábrica. ".'

,

Atendimento á domicílio pelo FONE 22-0198 ---

Rua Marechal Deodoro, 1.120' - Agua Verde.
'

...

Caooinhas ,e Regiào�:Norte já
tem, Hevendedor « C B'l�»

,r

d

q
V

.(
P
]
C

)' ,
" ,<

MÂ,VEQUIP - Máquinas Veí(ulC)slelEquip,,:�ltda ..
(Provisoriame�te ane�o ao Posto ESS<))

I ,".�-�-,,�

.

:"L/C

DR.' zaso AMARA1� FlLH'Q
,i '

- CIRURGIÃO DENTISTA _

CONSULTÓRIO: Rua 12 de?S�tembro �: ksqtúna 'com;'tfa
vessa. 15 de Novembro (próximojà Igr�jà
Matriz, ao lado da Associação Cdrnerciál).
-, Fone 22-0960

'

'"
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SAND'RA ALLAGE -

Simplesmente magnífica esteve a festa de sá
bado último na Sociedade Beneficente'Operária, en
cerrando a programação de comemorações do 68.0
Aniversário de Canoínhas. Foi o Baile da "RAINHA
DA .CIDADE" � promovido pelo LionsClube, com a

trilha musical do conjunto "Os Incandescentes" de

Jtaj�í e o sensacional"Show de 'I'oní �emos "Relem
b.rà1ldo Elvis Presley . O evento movimentou as al-

.c
ú

c i o

Colombo

a la. da Cidade»«Rainha
Wrublevski & Filhos Ltda., com traje típico, polonês;
Soraya Togami, representando a UNIAGRO, com, tra
Je típico do Japão; Luíza Lorena Míkus, representando
R firma Ludovico Dambroski, com traje típico da
Rússia; Roseliane Fiedler, representando o Banco do

I Brasil S;A, com traje típico de Minas Gerais, carac
terizando a "Sinhazinha": Iderlane Simões de Oliveira:
representando a RIGESA, simbolizando a Estátua da

Ao centro, Sandra Mara Allage, que
recebeu a faixa de "RAINHA DA
CIDADE DE CANOINHAS 1979"" '

entregue pela Domadora do
Lions Clube, Sra. C:yntia Kammradt.
li sua esquerda, Andréa' Beatriz
Weinfurter e � direita,
Roseliane Eiedler - 1.a e 2.à
Princesas, que receberam delicadas
Placas de Prata das mãos das
Domadoras, Helena Simões. e
Juci 'I'erezinha Seleme,

'

tas rodas de nossa sociedade, que compareceu em

massa num dos acontecimentos mais prestigiados da

temporada, superlotando as dependências da SBO"
. Sob o comando do Presidente ILdefonso Corrêa, todos
(JS Leões com suas Domadoras, tiveram intensa ati
vidade desde o início do mês elaborando a perfeita

, \

organização daquela festa, que Se constituiu em êxi-
to absoluto.

\ A Mesa Julgadora que escolheu a "Rainha da
.Cídade", foi composta por um grupo de Senhoras das
J30ciedades de Canoinhas e Três Barras: a Primeira
.Dama do Município, Lia Prohmann de Carvalho e

mais as Sras. Eliete Rocha Faria, Carmem de Ataíde,
Rosane Mazaro, Silvia Ferraresi Côrte, Edianete Ma
chado Mussi, Annemaríe Leber Sachweh, Elair Krap
pé, Eloá Fuck de Souza, Nádia Ferreira, Marilia Vi·
eente Alves, Iara Selbmann 'e Elfrida Siglinde Bach.
O Desfile das candidatas aconteceu na seguinte or...

·dero: Leila .Dalabarba Cador, representando a firma
Industrial e Comercial Fuck SIA, com traje típico
,�spanhol; Rita de Cássia Mayer, representando o

.
Banco .Sul Brasileiro SIA, com traje típico de Portu
gal; Iara Bojarskí, 'representando a. firma Estefano
-= I' rcsl� I Wt::L::===

Liberdade dos EUA; Andréa Weinfurter, represen
tando a firma Indústria de Madeiras Zaniolo SIA,
com traje típico da Itália; e Sandra Mara Allage re

presentando a firma Irmãos Procopíak & Cia. Ltda.,
caracterizando o "Desbravador de Canoinhas".

ANDRÉA BEATRIZ WEINFURTER e ROSE
LIANE FIEDLER, com o segundo maior número de

pontos, foram escolhidas pela Mesa Julgadora, corno

os "PRINCESAS DE CANOINHAS" apresentando
respectivamente os trajes típicos das "Tradiçõe� Ita
lianas" e "Sinhazinha". Coincidindo com a opiníâo
geral do público presente, SANDRA MARA ALLA

GE, foi eleita a "RAINHA DE CANOINHAS com a

rica fantasia do "Desbravador de Canoínhas", a

exemplo dos pioneiros "Bandeirantes" do Estado de
São Paulo.

Da coluna, os PARABÉ,NS à todas as jovens
candidatas pelo belíssimo Desfile e pelos bonitos
trajes apresentados. Os' PARABÉNS à RAINHA e

PRINCESAS, como também ao LIONS CLUBE lpe1a
excelente organização da Promoção, e a todas as Em..

presas que colaboraram com a beleza do espetáculo
inédito, que maravilhou e agradou a todos.

""""'-== .. '"'Yr= *""'==�-==�,===.=====-=======-=================---=========

Da esquerda '

para direita,
Lena, Iderlane,
,Sandra 1)Iara,
. Luiza Lorena,

, Andréa 'Beatriz,
'Rita de Cássia,
Soraya,
Ia:ra e

Rcsélían«,

VIDEIR.A ,E; NOTíCIA

Em recente acontecimento social na acolhedo
ta Videira, do qual tive a satisfação, de partici;par
destaco hoje algumas presenças do "Set-Jovem" d�·,
quela Sociedade' 'Wilmar Caldart Dione Caldart, Di-

, ,
. ,

va Barbieri Idete Barbieri Wlademir de Olrveira
'Cabral Lindamir Rigo Ro'selini Schuler, 'I'arcília

�dada: Jussara Rohregger, Rosemari. Donin, �ei,de
] ,erran Marcelino Pastore Wladenír de Olíveíra
Cabral,' Márcio Fantin e Alcir Shuler, Do colunista

�======�========================--------

BaslUo Humenhuk Com. de Veículos L tda.

Departamento de SRrviços. ..
tara bem servi-lo, temos chapeadores e pintores com g�an
de ,e�per.iência, .Contamos com estufa muito bem eqUIpa

da, com profíssicnais 'responsáveis, Efetuamos serviços em

automóveis é -camínhões de qualquer' marca.

SoUcité Oí'ça:rnento pelo Fone! ,22·,0024 com Valcyrr,
,

Ou pessoalmente à Rua Vida) Ramos. �2,03.

e esposa, o agradecimento pela atenção dos anfitriões',
Jovino e Lúcia Ferrari, que recebem nosso, abraço.

NIVER NA AGENDA

Os cumprimentos da coluna ao Sr. Emílio Bos
si, que na data de ontem completou mais um ano de
vida. O Sr. Bossi recebe neste final de semana o

abraço de inúmeros amigos e familiares, pela passa-,
gem dos seus 70 anos de existência.

DRA. HELOISA S. BERTONCíNI
CIRURGIA-DENTISTA

CItO 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - l.G andar
L/C

(ao lado' do Edifício Mussi)

Fone 22..0439

CÉRIS ANIVERSARIOU

Para comemorar idade nova, transcorrida na

terça-feira, a Sra. Cérís Sachweh, reuniu em sua re .. ,

sidência um grupo de amigos e familiares para um

gostoso "coq". Ela é a proprietária da bem sucedida,
boutique "Gardênia", e recebe os cumprimentos da
coluna pelo aniversário, extensivos ao seu marído,
nosso prezado amigo 'I'eodoro Sacpweh.

r

TRANSAS MIL - NOS EMBALOS

DE HOJE A NOITE

O Díscotecárío Jakson Padílha, volta hoje à
movimentar seu excelente "som" pára a ala [ovem
de nossa sociedade. Na "boite" do Clube Canoínhen

re às 23h e na Sociedade Beneficente Operária, às
22h30, com sensacionais novidades da "Cach Box",
"Mundial", "K Tel" e "Excelsíor" a Máquina do Som.

GARDENIA
\

NOVIDADES- COLORIDAS PARA

PRIMAVERA/VERAO

SANDALIAS - CINTOS E BIJDUTERIAS

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)
\

HOJE, O ENLACE D'E

SÔNIA E ROBISON

Acontecimento social de destaque hoje, é oca..

sarnento de Sônia Marega Jacinto e Robison jarschel,
filhos de Antonio eLaura Marega Jacinto e de Egon
e EIfrida Jarschel. A bênção será às 18 horas na Igre
ja Evangélica de Confissão Lutherana no Brasil, e

recepção aos convidados no Salão de Festas da Igre
j a. Da coluna, as felicitações aos .noívos e congratu..

'Iações aos seus pais.
'

Loja, Popular'
Chie·Chie
e Bruxinha

Anl Maria
Modas
Modas

ACABAM DE RECEBER AS ÚLTIMAS lo

CRIAÇÕES P4RA PRIMAVERA-VEMO.

Comprove você mesmo, os preços, a qualidade
e o atendimento,

,

"O HOMEM DE PRINCíPIO AO FIM"

O Conselho Municipal de Cultura promove
.nos dias 1.0 e 2 de outubro na S.B.O. a apresentação
do Teatro de Roberto Manguini SiA, com a Peça "O
Homem do Princípio ao Fim", com Texto de Millôr,
Fernandes; Direção, de Antônio Carlos Kraide e Pro
dução de Roberto Menguini. No elenco, Gilda Elíza,
Paulo Cardoso e José Basso , Direção de Cena e S9�'
noplastia, de José Carlos; Figurinos, "Ben Hur"; no.
miriação a cargo da-equipe e Contra-Regra, Jô Brasil.
O evento terá o Patrocínio do Serviço Nacional de
Teatro, MEC, DSC e FUNARTO.

"

Este espetáculo é uma escolha, de textos, dos
mais famosos dramaturgos e poetas, procurando dar'
uma idéia do HOMEM, esse ser humano. O HdMEM'
e o seu amor, o HOMEM e o. seu riso, o HOMEM e

seu medo, a sua saudade, o' seu fim. A breve canção
do HOMEM neste mundo de DEUS. Isso, natural
mente do ponto de vista de Millôr Fernandes, e na

concepção de Kraide, um dos melhores diretores do
moderno teatro' brasileiro. O imenso público do in
terior dos Estados do Sul, que ,tem aplaudido todos.os
grandes sucessos do TEATRO DE ROBERTO MEN
GUINI, certamente,aplaudirá este espetáculo mo
derno e diferente que agora se apresentará" reunin
do três dos melhores atores, num texto do mais dis
cutido autor brasileiro: MILLôR FERNANDES.

i ,

Organizações H ecord
da Luiz 'Milton Suchek

Rua Felipe Schmídt, 392 - Fone: 22 ...0511
Seguros em todos' os ramos - Fotocópias -- Auto
Escola ....,.. Despachante Oficial. de Detran - ltnlpla.
camentos --: Transferência de Veículos - Confecção
de Placas e Plaquetas - Carteira de Identidacle
-Carteíra de Motorista' - Taxas Estaduais ....;. Pree.,....

ehímentos de Notas Pr,omissória$ e Oontrato$.,
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Juizo de
,

da Comarca
••

Ir
•

a
Vara

o
Juizo - la.Cível

de Citação com prazo de

trinta (30) dias
"

D.O 6, seguindo outra linha reta, dividindo com .ter
réis de Jorge Kurolli com o rumo de 23°SE e a dis
tância 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 lVIM. 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 Canoinhas, Es-

,

tado de Santa Catarina, aos vinte e dois dias do mês
de agosto de mil, novecentos e setenta e nove. Eu.
Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

,

Doutor Loacyr Muniz Ribas, Juiz de Direito
, ,

tira 1.a, Vara' Cível da Comarca de Canoinhas,
'

Estado de Santa Catarina, na ferIna d.a Lei, etc.

F'AZ SABER aos 'que o presente edital virem, ou de
l1e conhecimento tiverem, que por parte de WALFRI
DO, PRUSSAK, brasileiro, solteiro, fiscal florestal,
residente e, domiciliado no Bairro Alto das Palmei
ras, nesta cidade, fói requerida uma ação de Usuca

pi'ã@ sebrc.uma área de terras com 205.700,00 m2 (du
�entos e cinco mil e setecentos metros quadrados), si·,

tuado no lugar denominado SERRITO, deste munici ..

rió e comarca, cujas, confrontações atuais são as se

g:uintes: início em um marco de imbuia na divisa
i:las terras de Jorge Curolli, seguindo' em uma linha
,�l. Mml e rumo de 61° 30 NE· e 'a distância de 280,on
metros, chegou-se ao' marco de n.? 2, seguindo .outr a
hnha reta, dividindo com terras de Onofre Scham
poski com o rumo de 2-4:°00 NW e a distância de 171,60
metros, chegou-se ao marco n.? ..3, seguindo outra li
lha teta dividindo com terras de Onofre Schampos

,

i e o rumo de '60°30 NE e a distância de 605,00' me
tt0s, chegou ao �arco de n. 4; seguindo outra linha
�eta dividindo com-terras de 'Wally Lefler e com o

l'U�O de -4:6°30 NE e a distância de 167,50 metros, che
�ou-se ao marco de n. o 5" seguindo outra linha, reta
�lividindo corri terras de Jovino Padilha, Valfrido Pa
rIilha e Elizeu Kurolli com o rumo de 64°00 SW e 8.

Iili�\fi�cia de 822,00 metros, chegou-se ao marco de

Loacyr Muniz Ribas - Juiz de Direito

Editai de Citação .corn prazo da

trinta (30) dias
o Doutor Loacyr Muniz Ribas, Juiz de Direito
da CprnlL�l'ca 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 MAEZACI{, brasileiro, solteiro, aposentado, re

sidente e domiciliado no município de Major Vieira,
Comarca de Canoínhas, 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),

��iI'Iíi'il:ll!í'lII ti1 d li G íi"iii5i1 9 lia Ih Illt •• 11 C m E O .. $1.' If':% t ma t em "",0Tm .1 D � i 5rrn-::--.rv'� i t ,,-,�>nf.rT.1f'i; � rr'ii� alllli. U 1I,.ue W Q iIllrTllllI •• 11iIi 1.'Qi'I
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ão de peças ge
rcedes- enz,

,

,

' .

'temumcamm

I
, ,

Parepronta entrega, '

É só chegar no balcão e pedir,
Nãq há porca nem parafuso que a gente

não ,guarde em estoque,'
'

E, comprando no nosso departamento
dê peças, você compra as gen,uín8s,

, Aquelas que' passaram por um setor de
conllrote de qualidade que, só na Mercedrs
Bem, ocupa 1,200 pessoas e equipamentos
de precisão,

Entiío é claro que a peca chega às SU'IS

mãos ernplena forma e, o que é mcll ior. de
torrna gentil., ,

O pessoal' aqui da tas'a sabe qu'" tel'l
'l;ltn hom produto nas' rnãos e tral;;1 vu, é '

�p�o·e�em,
'

,

,

, " Tanto Jaz, que você cOlnpre' POI ca- ou
;J9arafuso,!arol cu farol,et�, c',oroa 0'0 pinhão,
� ,serviço. � limpo,. '" " ,

," '� • .' � "�m,,,��é�'ip.'o :que, ,�st� 't,?PO rrl0�taçlo

tão grande que acaba fazendo/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, pre\erem 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. I

,

Para que você não corra o risco de ficar
na estrada,

Para que você não pare mais que o

neçessário, ,

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

Sem exagero: nosso,estoque de peças
genuínas é do tamanho de um borde, '

, E a nossa vontade de atender bem é

Concessionário Mercedes-Benz

- "

I
"

. ""
.

ta Catarina
r ituado no lugar denomiIllaà6 "Rio da 'Serras", mUl1'iot::
pio de Major Vieira, desta comarca, obedecendo li

seguintes divisas: - um .lado corra terras pert�netn�
tes a Bernardo Sobzak e Teodoro Barrankewski; d�,
outro lado com ditas d� Estanislau Maiszak; e final
mente, por 'outro .lado com Otacilio .Junkoski e JQã�
Barrankewskí . Tendo pelo MM . Juiz de Direito Sid.0

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

dos, mandou expedir o' presente edital que será ati� ,

xado no lugar de costume e publicado na forro. da';
lei. Dado e passado nesta cidade de Canoínhas, Esti:
do de Santa Catarina, aos vinte e dois dias, de> ltl�'
de agosto de mil, novecentos e setenta e nove. lu"
Zaiden E. Seleme, Escrivão o subscrevi.

Loacyr MunízBibas - Juiz deDireite/ La Vai..

Edital 'de Citação com prazo
,trinta (30) dias

o Doutor Loacyr Muniz Ribas, Juiz de Direitt
.da 1.a Vara Cível da Comarca de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina, na forma daLei 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 mil, cento e cinquenta e

três metros e setenta e dois decímetros quadrados),
situada no lugar denominado "Toldo de Cima", -do

município de Major Vieira, desta Comarca, cujas con-
,

, f'rontacões são as seguintes: - ao Norte com Q. ,Rio
Corredeira e além deste com terras de João 'Gonçal
ves de Lima;' ao Sul com o Rio da Serra e além das"
te 'com terras de Estefano Wrubleski; 'a Leste com

i erras pertencentes, a firma, Comercial Pedrassani
Ltda: e ao Oeste com terras de Luiz Fernando' Tokars-,

,

ki". Tendo pelo MlVI: . Juiz de Direito sido designado
o dia 22 de novembro de 1979, às 14:00 horas, para
audiência. de Justificação Preliminar de Posse e para
que chegue ao conhecimento de todos, mandou 'f':{

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

r-assado nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, aos três (03), dias do mês de agosto da, .míl,
novecentos e setenta e nove (1979). 'Eu 'Zaiden 'E
Seleme, Escrivão; o subscrevi. '

I..oacyr Muniz Ribas - Juiz de Direto da L à V lJ"l
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Edital de Citação com prazo
trints (30) dias

o Doutor Loacyr Muniz Ribas, Juiz dê Du.i..
'da l�a Vara Cível da Comarca de CanoinhaS,
Estudo de Santa Catarma, na forma da I...ei ete.

FAZ SABEH, aos que o presente edital virem, ou de
le conhecimento tiverem, que por parte de CLElVIEN'�
TE ANTONOVISKI e sua mulher THE�ZINHA
VlILBELT A,NTONOVISKI, brasileiros, ambos lavt'��
dores, residentes enl Papuan, neste município e Cw

marcá, foi requerida uma ação de Usucapião do ai!·

guinte imóvel a seguir transcrito: - um terreno ru

xal, com a área de 119.625 m2 (cento e dezen�ve mil,
seiscentos e vinte e cinco metros quadrados); situa',
do no lugar denominado "Boa Vista", neste Municí
pio e Comarca, devidamente demarcado e confron
tando pela. maneira seguinte: - ao norte com terras
de Julio Antonovíski; ao sul COmi terras de Aristides
Mallon; ao ,leste com terras de Augusto Hack, e ao

oeste com terras de Guilherme Goestemeyer. Tendo
MM. 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 lugar de costume
e publicado na forma. da lei. Dado e passado tleSte.
c.r.;dade de Canoinhas', Estado de' Santa Catarina aos

, ,

trip.ta e um dias do mê,s de Agost�' de mil novGc�bto5
e setenta e nove. Eu Zaiden E. Seleme

' ,

Es€ri'(7"áé (J
, ,

, ,

fubscrevi. ,"
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L6�cyr"Muniz Ri�as ._' Juiz' d0 Díreito/ 'La Vara i
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Lions Clube
,

de Célnoinhas

r"

Na foto, o Presidente CL. ILDEFONSO, CL. ZA!DEN, o Cronista social
COLOMBO e A cantor TON! LEMOS.

LlqNS CLUBE, EM MOVIMENTO
Atestando a vivacidade do nos ..

50 clube, já estamos destocmdo no

vas promoções para Outubro e no

vembro, 'quando a equipe de L�C'C5
de Ccnoinhcs, farão realizar, rnois
um movimentado baile e logo apés,
o grande Conselho Distrital; que pro
mete trozer ao mumcipro. muita

gente e de todo o Estado.

,

l.ions é formado de copitôer
empresariais, de funcionár·ios outór
cuicos e poccestotois. de universitá
rios, de líderes autônomos e de ou

tias classes representativas de nossa
economia. estadual.

, .Estorôo aqui em nossa Mat-
Cap,' cerca de 400 destes elementos
que por certo terão oportuhidade de
ver nosso índice de progresso, aqui"
I.atando nossa estrutura poro um

bom investimento. Visando este es-

pírito, foi que reivindicamos o II
Conselho Distrital do Distrito L-lO-, ,

pore nossa, cidade, para mostrar
mos o que $-Omos, o que temos e I)
que podemos oferecer.

Eia, pois, Conomhos, teu nome

será, elmbrodo para sempre como
tente de integração catarinensis, nu
ma 'luta, de primazia dentre as me

Ihores do Estodo.
.

lions Clube, proporciono o que
melhor lhe cabe proporcionar pa
ro te ver grandiosà, no seio da cons

teloçõo barriga verde.

P,ERNA MECÂNICA - ROSA, ,
'

�'ARI:A TEIXEIRA

-Cumprindo çom .<;>S ideais leo
liísticos de bem servir nossa cornun i
dade, nosso Presidente I ldefonso
deu a conhecer em assembléia sue

vontade de efetuar a docçôo . d,,�
uma perna mecânica à Rosa Maria
T" ,

.elxelra que vem rescentindo d�
Umá melhor locomoção. E os CC.LL. I
aplaudiram' a 'brilhante iniciativa, '

fendo aprovado plenamente. Tão

!.ogO, saibamos da, aquisição, divul
üaremos a data da entrega, quando
se farão presentes nossos CC. LL '

otuantes bem como as DD.MM. qU.3
��mpre são as primeiras a levar o'
dianteira nas promoções de nossr
clube.

E O NOSSO BAILE
FOI UM SUC ES,SO
Magnífica foi a nossa prornoçõo

le,onística, quando da realização do
ba'le de encerramento das [estividc-

.. �esdo 68.0 anivers6rio dó cldcde de
I-(;tnoinha�. \ O Líons Clube se agi-'
Q�ntou, dando um exemplo de orga
rl,lzação e tenacidade, para propor,'
Clonar à Conolnhos e 'seU povo,
urna maravilhosa ,festa de aniversá-

''- �!Q. '��q,b'H��djm?.s :es!prços par'a qu�
: I�ess�,mt;is :if7., sd-t1sfaçao de, u,m. d��/er

.

turnpndo{�.!,.em tôo alto 'nivel. Noc:;·
i. �as 'eqluip�5' 'de trabalho, muito de-.

�om cl� si em prÓI de UI11 leonismo
coeso e torte.· Comungar'am conos·

., ��,; QS}ir�Çls! ,�mpre's'd Indl. e Comi
,

,

.'r

Fuck S. A.; Irmãos Procopiak & Cio

l.tdo., Estefono W.rubleski & Filhos
Ltda.; Indústria I de Madeiras Zaniolo
S _ A.; lnd: de . Madeiras Ludovico
Dambroski í.tdc.. Rigesa, Celulose,.
Papel e Embalagens Ltda.; Unicqro.
Banco do B-:-asil S. A. e Banco Sul
Crasileiro. Através das representan
tes das firmas acima; demos um re

trato de uma cidade, que busca re-

,cuperor 'O tempo perdido, louvando
os diversos grupos étnicos que com

põe nossa população, num trabalho
produzido por homens provindos do')
n.cis diversos setores, aqui fixando
suas rcizes. enriquecendo pelo' tra
balho, nosso talento, nossa imagina
ção e nossa criatividade. E o des-

, file folclórico .teve início, quondo fo
ram apresentadas' pelo CL. Zoiden
Seleme, as seguintes candidatas 00

título de Rainha de Canoinhas:

LEILA DALABARBA CADOR, RI

-:-A DE CÁSSIA MAYER, . IARA BO

�ARSKI, SORAYA TOGAMI, LUISA
LORENA MIKUS, ROSILlANE FIEDLER.
IDERLANI 'SIMÕES DE .OLlVEIRA,
í...NDREA WEINFURTER e $:ANr�t\
MARA AUAGE.

Senhoras de nossa socíed ...... d�,
que compuseram a mesa de jurados,
el�geram SANDRA MARA Al:LA,GE,
rainha de Canoinhas-79, sendo 'prn
'c.esas ANDREA WEINFURTER e RC:
SIUANE FIEDLER.

O prêmio Lions Clube foi d ..:ado
às participantes,. através das DD

MM. HEL�NA SIMÕES e JUCI TFRE

ZINHA SELEME, para as princesas,
enquanto que para a rainha foi a

DM. ZOr: WALKYRIA SELEME, quem
fez' a entrega.

.

Para a firma IRMÃOS PROCO
PIAK & CIA. LTDA ., cuja represen-

. jante sagrou-se rainha, houve o

nosso casal Presiderite CL. ILDEFOt,,�
so (REIN'lLDA MIERS) CORREA, ern

fazer a entrega de uma placa C')"

memorativa por sua participação,
cuia placa foi recebida pelo cosol

IvÜe-UEL FONTES .(CRISTINA) PRO-
COPIAK.

. 'Cumpriu assim, o L10NS CLLi

BE DE 'CANOINHAS, mais uma eta

pa em sua vida de bem servir ;) 110S-
.

sa comunidade, PARABr:NS ao clu

be, e as equipes de tra�alho,. que

souberem dignificar o nome L10"IS.

Atenção r
Vendemos lindos lotes no

Alio das Palmeiras, em' local al
.

to e �é,CO) com luz e água.

Informações' em frente.�'
Praça João 'XXIII; em Alto dás,

�
,

!?..ailtrieÜ'as. 3 x

/

18 a 25 de setembro
róis, o limpador de pára-brisa,
os pneus. Vê se você está trans-.

portando
.

o triângulo de segu-'
rança. ,

O, guarda pede para ver os

documentos (muitos carros rou

'bados são apreendidos asim).
A-data de vencimento do

Exame médico é examinada
Tudo isso leva um minuto.

E o' guarda lhe diz: "Está
em ordem. Boa viagem!"

Você segue mais tranqüilo,

sabendo que a estrada está de
fendida .

Por isso, se-por.. dístraçâo
ou imprudência, '

você for pata".
do na estrada; não se considere

.

perdedor do jogo contra o guar
da.

Pense
carinho,

Muitas pessoas começam
. uma viagem de carro, como 'se

estivessem entrando numa es

pécie de jogo.
Se não há nenhum guarda

rodoviário à vista, ótimo!
O campo está aberto para

o excesso de velocidade. Faz
parte do jogo ultrapassar os ou

tros carros em plena curva.

\
Na estrada c,ongestidnada�

o acostamento é um convite aos

carros que querem ir mais de
pressa.

E o jogo se torna ainda
mais excitante quando se pas
sa' pelo Posto da Polícia:Rodo
viária � na cara do guarda -
com o carro em condições me

cânicas irregulares ou sem os

documentos.
As pessoas que agem assim

pensam que estão jogando con-

tra o guarda.
.

Mas elas estão jogando R

própria vida. E a vida dos ou

tros.
�

O guarda rodoviário existe

para proteger você contra esse

tipo de motorista. As vezes, vo
cê está dirigindo corretamente
e o guarda faz um sinal para
seu carro estacionar.

Não fique irritado. :É uma

checagem.
'

O guarda insp�ciona os' fa-

Nem peça revanche. Agra-
"

'

deça..
o que ele lhe disser pode

ser o último aviso pará, você'
salvar a sua vida. '.

com

de entrar na 'estrada
_ Nunca deixe de atender 00 sinal do guarda rodovíárío 'para

estaciOonar.

Ao passar em frente ao Posto da Polícia Rodoviária, dlmí..
, nua a marcha e não ultrapasse outro veículo.
Não cometa Infrações de trânsito na esperança de não ha
ver guardas na estrada.

_ Tenha o carro em ordem - os faróis alto/baixo, os freios,
, .

.

a buzina, o. limpador de pára-brisa e os pneus em bom
estado.

-- Traga no carro o triângulo' de segurança.
Tenha todos os documentos em ordem.
A carteira de habilitação com o exame médico dentro do

t
'"

prazo. Os documentos do carro em dia.
r '

""-: Aceite a advertência sem discutir.

nas

amigo motorista,
. informações que se seguem:

1. Direito de p.assagem não autoriza negligência ou

, falta de atenção.
2. Uma' via pública é tão segura quanto Seguros são

aqueles que a usam.

3. Dirija como se sua vida dependesse disso - e de"

pende.
.

4. Çada orionço na rua é um sinal vivo de adver
tência.

Dê passagem -;- mentalidades estreitas necessitam
de estradas .largas.

tórlos, lojas, fóbrlcos, hospitais, etc., est6 mols distante
.

da' natureza, portanto: deve fazer,' de sue vicqern um
.

relox - 7. Apre-ndemos a dornincr o instinto para '\-e
locidades mais altas: A maioria' gostaria de ultro�os-'

, sar os "oitenro" não por ne�e�sidade, m.as feia vente ..

de de correr - 8, 'Paroda factl, sem muito esforço; em
caso de emergência - 9.' Além da economia do �om
bustível, hó menor desgaste do motor e os pneus per-:
I
manecem com temperatura menor, portanto, : com

maior durobilidode - 10. RegozIjo pelo dever : cum-:
i prido e satisfação por, não ter' transgredido as Leis de
i, Trânsito, ficando livre de ouro-recrlmlncções".6. Dirijo' como você 'gostaria que os outros dirigissem.

7. Boa intenção não previne acidentes - ve.ifique
seu carro.

8. Segural'),ça ,significa observar as leis ... , e aqueles
que não as observam.

9. Não aprenda as Leis de Trânsito por acidente.
10. Não seja a peça defeituosa de seu carro.

,

. I'
11. Sua Carteira de' Habilitação é um privilégiO. Pre-

. serve-o, dirigindo com cuidado e consideração pa
ra com eis outros.

Um condutor qJue "pensa" não bebe. Um condu
tor que bebe "não pensa".
Seus olhos e decisões devem ser mais rápidos do
que seu carro.

Não danifique nem deixa danificar as placas de
, sínolizoçôo. se você observar um vândalo agindo
neste sentido, comunique o fato à Polícia mais

próxima.
15. Dirigindo com sono você corre

acordar mais �
16. Não é apenas o carro. que deve ter freios... o

m.otorista também.

I

Segundo o médico, Dr. Luiz de Souto Picada'
.

'

aqui estão algumas vontoqens em .�e manter o veículo
'na velocidade de .80 Kms/h:

,

1. "Descanso mental,;_ 2. Mús.cul;s mais desr',
c:ontraídos - 3. Acompanhantes, quando houver, des� .

preocupados com a velocidade ...... 4. Menor infensldci •
de de atritos do ve.ículo com o ar, portanto, menos: bo; .

rulho - 5, SOm mU,Sical mais audílJ&l, principalmen�"3,
para aqueles que gostam de mC�siça � 6. ,Paisager\s e

a, natureza com suas belezCts maravilhosas" podarr; se;:-,
melh-or óbservadQs, '. Quem ,vive ,nÇlq cidades, em e,scri�'

1 5.

1<' 2.
13.

14.

17. O Potrulhelro Rodovlórjo e o Guarda de Trânsito
') são seus amigos e fic?m felizes e� poder ojudó-lo .:

LEMBRE-SE: "0, TEMPO VALE OURO,
,

A VIDA NÃO TEM PREÇO".

M O T O Q U ,E I R O':

3

Você também está Inserido no contexto.

Sua moto deve sempre transitar pela direito, [un
to à guia da calçada ou acostamento, mantendo
se em fila única, quando em 'grupo.
Além. de você, seu ocomponhcnte também neces

sita de. segurança, devendo necessariamente usar

? capacete.
Sua moto deve ter documentos de registro. e você
de habilitação.

.

. I
O sistema de sinalização luminosa de sua moto
deve otender às mesmas condições impostas aos

,

demais veículos, conforme prevê o art. 83 do C6-
digo Naci�nal de Trânsito.

Lembre-se, ,na. guerra do tráfego, você ê, sempre
o' mais fraco. '

'

,

.

'4 -

"��
,

5

o risco de J
6

n.ão

P E fi :KS T R E:

2

Apesar dos cuidados 'que os motoristas devem ter;'
você geralmente' é· uma vítima por imprudência

,I • .

.,' ,

. propnà.·
Nos, estrcdcs é ruos ande S'em.pr. no sentidQ cOl'r-.
trá-tio dos veícu�osi·êI�iiTl você, pode en<:'�r6r b: pé:'
figo de frertti!L' ..

.

, '

3 :.-, Nço respeitando o sihdlltoçõó-; você toitlbé:rn'�·
de .Ser rnultodo ". -, '

'

'

.

"

..

\ 4 -- Uma criança 'sa'lvóo' o mÚnd(>, aledé vo��': tt'.lrrr,.i •
bém, \)mb c�idnça dos periQ05 do H'ânsfto.

5 :�. Os velhos", e. iriv6Hdof preci5'cilrn de 5�a dili.d�> Isto
,

lhes fortalece :ê.sp'irGt�udlmente. '

"

,:;'; .
,

'�.
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CORREIO DO NORTE 22 de setembro de 1979 .

r ef'e i t u r O
LEI N.o 1.499 DE 11/09/79

._ DISPóE SOBRE'-NOMENCLATUR� DE

LOGRADOURO PÚBLICO

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
... Prefeito Municipal de. Canoinhas, Estado de.'
Santa Catarina, no ÚSO de suas .atribuicôes
f;,lz saber que a Câmara de Vereadores decre ...

" to� e eu sanciono a seguinte
.

L E I:

Artigo 1.° - O atual logradouro público atual
nente denominado rua: Paraguai, constante da Plan-

..

;a Cadastral, passará a denominar-se rua: Alfredo
�ach'. '.

'

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

.

Artigo 2.° - Revogam-se as disposições em'
.

[ontrário, entrando em vigor esta lei na data de sua

I tiblicação ,

Canoinhas, 11 de' setembro de' �979.
Dr. Benedito Therézio de 'Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta lei foi· registrada e publicada no Departa

nento Administrativo na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

LEI N.tO 1.500 DE" 14,109/79
CONCEDE AUXíLIO A 'INDUSTRIAL
FOTOMECÂNICA PALMAR LTDA.

Dr. Benedito' Therézio de' Carvalho Nett 0,
Prefejto Municipal de Canosnhas, Estado de
Santa Catarina, no, ,uso de suas atribuições
faz saber que+a Câmara de Vereadores decre
tou e eu sanciono a seguinte

� L E I :

.

"

Artigo 1.0 - Fica o Chefe' do Poder Executivo
utor izado à conceder no corrente exercício, um au-:

ílio financeiro no valor de Cr$ 30.000,00 (trinta mil
ruzeíros), à .Industrtal .. Fotomecânica Palmar Ltda . ,

stabelecida a rua Uruguai n.? 1253, no Bairro "Jar
ím ::e,sperança", nesta cidade ..

-Artigo 2.° - A despesa decorrente com a pre
ente lei, correrá 'através de crédito especial à conta
o excesso de arrecadação do corrente exercício fi-'
anceiro, ficando o Chefe, do Poder Executivo auto
zado a ab�i-Io por decreto.

"
.

Artigo 3.° - Esta lei entrará em, vigor na data
�. Sua publicação, revogadas as disposições em con-

ârío .. ,
" .:;:,

.

Cánoínhas, ú:- de setembr'o de 1979.
�.

-, ,

Dr. Benedito 'I'herêzio de Carvalho Netto.
Prefeito Municipal .

Esta lei foi registrada e publicada no Depart.,
lento Administrativo 'na data supra;

Dr. Fábio Nabor Fuck
,

'C
.

DiretorAdministrativo
Vice P�efeito Municipal

DECRETO N.<O 42/79
APROVA'SUBDIVtSÃO DE UMA

ÁREÀ 'DE TERRA'
I, \ '

"

'Dr. Benedito> Therézio de Car�Talho NeHo,
Prefeito Municipal de Can,oi�has,' Estado de
Santa Catarina, no uso. de suas atribuieões .."

legais e de conformidade com a Lei' n.? 83Ó de .

04/06/68,
' .

D'E C R E TA:
. ,

Art. 1.0 -. De conformidade com o despacho.
sr. Engenheiro da Prefeitura, exarado no reque-

.

menta p;rotocolado sob n.? 1. 570 de 05/09/79 e nas

spectivas plantas, fica aprovada. a 'subdivisão pro
dida pelo sr. ARNALDO PAPE, de um terreno ur

ino situado a rua Curitibanos, Irmã Maria Felicitas
Felipe Schmidt, registro municipal 443-444-445

.

6, carta de aforamento 329-330-331-332 datas 487-
. ,

(9 ..491-545, com a área de 3; 200,OOm2j• sendo 3.01290

distribui�o em seis ,lotes "e 'Ü37,iOin2 destinado' a
srtura, deruas. ;

.
'

•.
'" ,'_V'j" /

"

':', "
. --i

"

'

,

._
,

.

. -,' Art. 2:° - A área' destinada a abertúra de ruas

verá. ser doada' a Prefeitura Municipal, mediante
::yiturà:púbhc-a. .:, . . .. ,

:� �:

M'lin ic i pe I de
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este decreto foi registrado e publicado no De- .

partamento Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo .

Vice Prefeito Municipal

,

DECRETO N,? 43/79
DECLARA' DE UTILIDADE PÚBLICA

.

UMA' ÁREA DE TERRA

", : Dr. Benedit� Th'erézio de Carvalho Netto,
'Prefeito Municipal d.e Canoinhas, Estado .de
Santa Catarina; no uso de suas atribuições

. .Jegais e, nos termos do artigo 6.° do Decreto
Lei N.o 3.365,de -21/6/1941,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica declarado de Utilidade Públi
ca, para fins de Desapropriação am.igável ou judicial;
a área de 3. 090,00,rri2 (Três mil e noventa metros qua
(irados), de propriedade dos Srs. Ivan, Louri e Jaime

Budant, imóvel sito a rua Getúlio' Vargas, confron
tando de um lado com a rua Curitibanos (projetada):
outro lado com terras de Guilherme Prust e fundos
com terras de José Menitzki.

Art. 2:° - Este Decreto entrará em vigor na da
ta __ de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
em '14 de Setembro de 1979.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no De-·
.

.]ulrtamento Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuek .

Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

...

,

, "

..'-------

. DECRETO N." 44/79 .

'HOMOLOGA TERMO' DE AVALIAÇAO
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Prefejto Municipal de Canosnhas, Estado d�
Santa Catarina, no uso de suas atribuicôes
legais,'

. �

DECRETA:
AJ;t. 1.0 - Fica Homologado o termo de ava

liação elaborado pela Comissão constituída pela Por
taria n.? 43/79' de 21/08/�9, referente a um, veículo
Corcel, ano 1976 de propriedade da Prefeitura 'l\!Iuni
cipal

.

de Canoinhas .

Art. 2.° _ Este Decreto entrará em vigor na da
.'. i a de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
. Canoinhas, 14 de setembro de 1979.

Dr.' Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto
1 :,

\ Prefeito Municipal'
Este Decreto foi registrado e publicado no De

partamento Administrativo, na data supra.

r», Fábio Nab<H' Fudk
Diretor. Administrativo

,.

,
Vice Prefeito Municipal
- .......................... ,........'---

DECRETO N.'o, 045./79
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado d�
Santa Catarina, no uso de suas atribuições
e de acordo com o 'inciso IJ, art. 5:° da Lei' n."
'1458 de 23.11.78;'

.

DECRETA:'

Art. 1.0 - Fica aberto por conta do excesso de

arrecadação, na importância de Cr$ 2.849.000,00 (Dois
milhões . oitocentos e quarenta 'e nove' mil cruzeiros)
para suplementar as seguintes dotações orçamentá
nas:

(!3.01·-. Departamento Adnlinistl-ativo

;3,0.0.0 .: DESPESAS·)CORR'ENTES·
,

3.2. O. O _ Transferências correntes-

3,.2 .5:0 _' 'I'ransferências a Pes'soas
. _

,::... ' ,',

3.2.5.2-022 - PensiQni'stas .. .. ... Cr$
. '.:- ""iíf '3::0' '- O proprietário fica:1'á isento do im-

...

3.2.5.3-023 - Salário Farnílià' Cr$
.

:;to,.territorÍal.J.1rbano por,trê's' áiios=dé;conformida-
:c,.

06.01-' Departament� de Educação..

c6111 Oh': legislação vig-enÚ!,,:J:;
,

..... :.:- '.
C lt

I

., .,., .
. .'

..

e II ura .. -',' "

.,

Att. 4.o'_ Este '. D�creto eí1t�ar�' �tn vigor na 3. O . O . O - DESPESASCORRENT-ES
éa dê

'.

S;tfp' publícaçao, i:evogád�Ü3'� as' disp'os'ições erb' () '1 '3 OS' d' T'
"

lt ....a"r.l....O ..: :.. '.' .....
'

..
"

.•: ..
'

,.'j
-

,'o ....

.J. '. ..' - ervlçbs e' erceü'os €
J!

, .

• 'Encargos
- ',. ': .

.
. d_�hj1,Í.te do' Pref�i.tb 'lVIllriiCipàl de· Canoil1h'i,5

.

;, ..

3.1,.3.3-053 - Otltr6s';�'€rviç0'5 e €h�'·'.··'
.

� )4.:/09j7!t í�" .':"
.,.. .,," �".

",." ,' ..
'

•
.

.'

:." cargos . .. Cr$:� '.'

. 70.000,00

20.000,00
150.420,00

.

., '\
.

,

;3 .2. O·. O - TRANSFER:E:;NCIAS
CORRENTES

3.2.3. O - Subvenções, Sociais .

3.2.3.1-055 - Comissão Municipal.
de Esportes .. .. .'. .. .; ., ., Cr$ �

" 1:33 ,400,.00
08.01 - Dept," Municipal de Estra-

das de Rodagem .

� . O. O. O - DESPESAS CORRENTES
0. 1.1. O - Pessoal .

3. 1.1. 1-087 - Pessoal Civil . .'. .. Cr$', 1.000.000;00
.

(,9.01 - Departamento de Serviços
Urbanos

,
.

::L O. 0.0.-'" DESPESAS CORRENTES
� . 1. 1. O - Pessoal [ .

:1.1.'1.1-:096 - Pessoal.Civil Cr$,1.000·,OOO,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAP1TAL. :

4.2. O . O _ Inversões Ftnaneéíras
'.:

4.2. 1 . 1-J02 - Aquisição de Imóveis
'.

Cr$
,.

475. 180,00
T0tal Geral .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 2.849.000,00
,

Art. 2.° - Este decreto' entrará 'em vigor, na

data de S11a. publicação; revogadas as disposições em
. contrário.

Canoinhas, ,18 de setembro de 1979.,
Dr. Benedito 'I'herézio de .Carvalho Net.to,

Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 54/79

Dr. Benedito Thetézio de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de. suas atribuições
legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA EM PRORROGÁÇAO
DE CONFORMIDADE COM OS ARTIGOS 131 E 134

DA LEI N.o 1 )49 pE 25,/04/1974.
A Prof.a . INFANCIA

. NEPPEL, Padrão CE ..Ol,
por 30 (trinta) dias, para tratamento de saúde, de
acordo com o requerimento protocolado sob n,° '1.622
de 14/09/79, a 'partir de '06/09/79 .

Em consequência, designa a sra. ANA MARIA
NEPPEL, para substituir' a professora acima referida
l10 período de 06/09/79 a 05/10/79, devendo descon
tar a parcela correspondente a Previdência Social.

, Gabinete do- Prefeito Municipal de Canoinhas,
ena 17/0�/79.

.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
.

Prefeito Municipal
.

Esta Portaria .foi registrada epublicada no De'
partamento Administrativo, na data supra.

.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Prefeitura lon. de Canoinbas

A
L

•

V 1.5'0
.. ,

de
icitacão

'., �.
.

.

",\
"

A Comissão
"
de

.

Licitação da Prefeitura' ,

Municipal de Canoinhas, leva ao conhecimento
dos interessados, que se acha aberta a Tomada
de Preço - Edital n.? 038/79, para "A��islção
de Postes de Concreto Armado", com prazo. de
entrega até às 10 (dez) horas do dia 25 (vinte 'e'
cinco), de Setembro do corrente ano .(25: 09; 79: ".'

I • "

,n� Gabinete do V-ice Prefeito Municip�l. Có-
pia do referido,Edital e maiores·. escÍarecimen,;,
tos, �e:r�? ,obtidos junto à refetirla:'Comlssão> '>
,,�

,j
.�,

.....� t- ...'
•

I

€àno'inhas, 05· d'e 'setembro de 1979, .

'� , . ._"

,.' ';

811GO ,ANTONIO' PElxoro
.....

" P1"esid�'ntê da Comissão
,

.. .'� ,:,
'

'

..
�' . .

•
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Cf)RKEIO DO' NORTE

Sbol
PatiDa�ão

de
Artística

A APP da E. B. "Sagrado Co

ração de Jesus" promove um espetá
culO' nunca visto 'em Conoinhos .

o horário ficará à esc�lha: 18
ou 21 horas do dto 29/09, no Giná
sio de Esportes.

O conjunto artístico possui um

equipamento completo de som' e lu
zes.

, Conolnhense, não perco este

sspetócvloí

,

São os Reis das Rodas de Ere

chlm. R. S. que exibirão 20 diferen

tes .números de arte sobre patins dê

rodas, com duração de ap:-oximada
mente duas horas.

A Direto/ia.
1 x

'CI'ub� ,

.

!
Bolão

ASSEMBLÉIA GERAL.ORDINARIA
"

São convidados todos os sócios para a\Assembléia Ge-
ral Ordinária que será realizada na sede da Sociedade dia 4 de
outúbro às vinte horas, em primeira convocação' e às vinte e trinta

'horas ,em segunda convocação para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia:

'

a) Eleição da nova Diretoria'
b) Prestação de contas
c) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

FREDERICO KOHLER - Presidente
AROLDO ALLAGE - Secretário

!

,SECRETARIA DA EDUCAÇA0
,

SUB-UNIDADE DE ENSINO SUPLETIVO

COMISSAO CENTRAL DE EXAMES SUPLETIVOS,

Comu ni c a ç

ã

o

,
A Comissão' Central de Exames Supletivos (COMCES\

acaba de baixar o Edital N.? 04/79, fixando o calendário de inscri

ção e provas para os Exames Supletivos de 1'.0 e 2.° Graus) tor
nando público ° seguinte cronograma e condições.
1. As inscrições t�rão início, no C.E. Barão de Antonina, de Ma

fra, às 9:00 horas do dia 17/09 e encerrar-se-ão às 18:00 horas

,.do dia 04/10,/79.
'

2. Poderão inscrever-se os candidatos de ambos Os sexos que pre-
encham as seguintes condições:

"

.

,"_ Para o 1.0 Grau 18 anos completos ou a completar antes da

última prova. ,

'

'

".

'-. ,Para o 2.° Grau 21 anos completos ou a completar ,antes de
,

. última prova. ,

"

a) ..:... A emancipaçáo ou casamento não isentam o candidato
d 8.S idades acima exigidas.

'

b) - Os exames prestados contrariando, os ' dispositivos,
acima serão nulos de pleno direito.

3. No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os documen-
,

tos abaixo relacionados:
- Carteira de Identidade Civil (original)
-' Carteira' de Estrangeiro Modelo 19 se for o caso (original)
- Título de Eleitor (original)

,

.L.. Carteira de Identidade Militar, para militares.
- Quitação do Serviço Militar para sexo masculino.
- Uma fotografia 34 '(recente)

,

_" Comprovante de pagamento da taxa de inscrição que será
de Cr$ 45,00 por disciplina, efetuado no BESC - Mafra.

,

4. As provas de Exames Supletivos de' 1.0 e 2.° Graus serão reali

zadas nos dias 14, 15, 16 e 17 de novembro de 1979 n8S deben

dênclas do Colégio Estadual Barão de Antonina, em Mafra.
,

Mafra, 12 de setembro de 1979.

Pe. ALOISIO .DEINA GOCH rr:
' Chefe da DIADE/ 8.a VCRE

, LYCURGO ALEIXO NORA _,. 'Diretor da 8.a VCRE
\

�'." ." "" , -,-",,==============�=--===-===�==-jj

Atenção!
CANOINHAS ACABA DE RECEBER, MERECIDAMENTE,

UMA NOVA LOJA:

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

COM UM' COMPLETQ SORTIMENTO DE VIDROS LISOS

E FANTASIA E UMA EXCELENTE �QUIPE DE FUNCIO

�ARIOS,;;,A",'VIDRAÇA.RIA, MAFFEZZOLI ESTA APTA A.

ATENDER TODA A CIDADE E REGIõES VIZINHAS, CO!\I

QUALQUE,R,,<QUANTIDADE DE VIDROS CORTADOS ..

AOS ,MELHORES PREQOS DO MERCADO.
,

n'tSPõE TAMBtM DE ARTIGOS PARA ,�RESENTES,
, :TJ\IS'COMO: QUADROS, ESPELHOS, CRUCIFIXOS,
,'.. 'IMAGENS E MIUDEZÁS EM' GERAL.,'

,

,

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

vv
"

I _'•• "1 ..

�,
"

\
, ,

22 de setembro de 1979

Escreveu: FRANCISCO KRISAN

Papes, Dr. Oberdã Martins e Arnaldo Pereira dos San

tos.

PREFEITO G-,Á.DOTTI EM FLORIANOPOLlS

Esteve na capital do .Estcdo esta semana o sr.

Claudio Gadotti, acompanhado do Vereador Lfcio de

Oliveiro. Na capital trotaram de vários assuntos ad
ministrativos [unto ao governo Estadual.

,

Como é do conhecimento de todos o nosso

Prefeito .está trobclhondo dê mangas orreqcçodos pa
ra que o eleitor mcjorvleirense não se queixe de sua

odmlnistrcçôo . Em dois anos e meio dé seu g,overno [ó
demonstrou a sua capacidade administrativa, pois junto
a ele est6 aliada a colenda Câmara de' Verecdores,
composta de homens que sabem definir-se na horo

certa, e também o corpo de funcionários que lá dentre

da Prefeitura também sabem administrar muito bem, e

dão ótimo atendimento O todos que lá chegam. O�

parabéns' da coluna ao Sr, Prefeito' Gadotti, vice-Pre

feito, Câmara de Vereadores e todos os funcionários.

O desenho classificado foi o de Alceu -Solono

Schreeder, alune da E. R. "Drcusio Cunha" de Rio

Claro. ,

..
,
.....,

'

"
,

em 2.° lugar classificaram-se os desenhos de'

Ana Lúcia Brandeburg, também oluno da. E. R. "Drou

sio Cunha" e de Adir Borek da E. R. "M.a Carolina

Postol" de PuladOr.

Em 3.° lugar o desenhe dó aluno Mareio Fal�"'
kievcz, aluno da Escola Básica "Luiz Davet".

NOTAS SOCIAIS

Acha-se em festa desde o dia 16 último o lar do

casal: Helena e Eri'nildo Malicheski com o nascimen

to de um robusto garotinho ocortido na mctern'dc

de de Mafra. -

- Também em festa o lor do casal. Anita e Francisco

de Assis Ruthes com o nascimento de uma qoroti
nha ocorrido d'o 16 na maternidade de Canoinhos.

Aos recém nascidos e seus pais vai os parabéns da

Coluna.

NOTAS DIVERSA.5

o grupo de cursilhistas do Paróquia de Major Vie'

ra, realizará hoje, com início as 19,30 horas, uma

utreic, para a' qual são convidados os cursllhístcs
das paróquias vizinhas.

Grande, é a espectativa para a festa do -dio 07 de '

outubro com a Inouqurcçôo da cobertura da nova

matriz. Até o dia 16 p. p. a comissão, já havia on

gariado 32 bois para o leilão, além de suínos e do- .

nativos em dinheiro. Espera-se que até .o dia da
festa muitas pessoas irão fazer suas doações, eis

quais de ontemõo cqrodecemos .

Confirmaram suas presenças na festa do dia 07, 0$

'senhores' Dr. Esperidlôo Arriim, Loure Salvador 'l::

Altemir Werner.

A localidàde de Lcqecdo Liso terá sua esperada
eletrificação dentro de poucos dias, pois já estão

no local todos os materiais, mas o mau tempo está

impedindo o trabalho dos eletrlcistas montadores.
,- Colonos especializados no plantio de soja estôo pre

parando uma grande lovooro nos terrenos da fa
mília Davet e João Ruthes, tratam-se de lavradores

gaúchos.
'

Aniversariou dia 15 o sr. Davi Muchaloski, residente

neste cidade.
Também aniversariou dia 15, a src. Eunice dos Scn

tos, dileta esposa do sr. Arnaldo Perejro dos 'San
tos, residente nesta cidade.

Ainda aniversariou dia 15 a srto Beatriz Adcnches

ki, residente em Lagoa do Sul.
,

Dia 19 aniversariou a sra. Beatriz M. Henning, es-

posa do vereador Nereu José Henning.

1- Dia 20 aniversariou a garotinha Jaqueline, filhlnho

do casal Maria e ,Claudio Gomarch, desta cidade.

Dia 21 aniversariou o jovem Jaime Malicheski e i')

sr, Darci Bueno Siqueira, residentes nesta cidade.
. ..'

t- Dia 22 (hoje) 'aniv:�rsaria o jovem' Saulo Marom

Becil e a sra. Daniela Grosskopf, ambos desta ci-.
dade�

Dia 23 aniversaria a srta. Silvlno Krlscn e a qorot]
nh� Matilde Kicheleski.CONCURSO DE DESENHO INFANTIL

No dia 28 de agosto de 1979, reuniu-se na E.

B. "Luiz Dever", sob a orientação da sra. Juci Seleme,
Supervisora Local; a Comissão Comunitária' Municipal
,escolhida para julgar c desenho que representará o

Município de 'Major Vieira no Concurso de Desenho
Infantil sob o tema:

Dia 24 aniversaria a sra. Roei, Schiessl, dileta espo
sa do sr. Afonso Schlessl, residente nesta cidade.

Também aniversaria dia 24 o sr. Roberto Edí Ru·

janovski, funcionário e locutor da Rádio ,Santa
.

Catarina de Canoinhas.
.

"

Dia 25 cniversorio o sr. Walfrido Rodrigues, '�do co

mércio local.

,

IJDESENVOLVIMENTO TAMBEM SE FAZ PLANT.AN'DO

B CONSERVANDO ARVORES".
A Comissão, julgadora foi composta pelos se

nhores: Claudio -Godotti, João Batista Ruthes, Auqusto
)Aos àniversariantes a coluna envia os sinceros

parabéns.

Sindicato dos Traba.lhad,o�es 'Rurais
..

" , .... "

d� . Três Barras ,";

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
.

11'

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA '

Prefeitura �unicipal de Três Barras

Avisa de Licitação
Edital de Tomada de Preços H.o 06/19

'o" •

A Prefeitura Municipal de
Três Barras-Sõ. leva a conheci
mento público, que' se acha
aberta a Tomada de Preços -

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

clusive instalação sobre chassi
com cabine marca Chevrolet -

modelo D.60 - Standard - no-
.

voo - Cópia do Edital e demais

informações poderão ser obti
das junto a Secretaria 'da Pre
feitura Municipal . O prazo pa
ra entrega das Propostas será
sté as 10 (dez) horas do dia 26

(vinte � seis)
.

de 'setembro do
corrente ano, na Tesouraria dá

Prefeitura, mediante o paga
mento da taxa de expediente.

Três 'Barras (SC)" 10 de, se ..

tembro de 1979.

Paulo Adão Frank

\J.
I

"

,

Pelo presente Edital de Convocação, o:' Shidi.e�t� dbs
Trabalhadores Rurais de Três Barras, convoca todos os.. seus' Js
socíados a se fazerem .presentes à Assembléia Geral Ordinária .'-1

ser realizada no dia 20 do mês de Outubro de ,1979, às 9 horas na
sua sede Social, à rua Campo de Instrução Marechal Hermes S/N.o
nesta cidad�, �m 'primeira convocação com a maioria legal, ou e�
segunda e,última convocação com qualquer número' no mesmo
dia; às 10 horas, no mesmo local, para tomarem cónhecimentõ" e
deliberarem a respeito da seguinte: '�'�'

"ORDEM DO DIA"
,

1.0) Leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentária pa-
ra o exercício de 1980.

' ",
,

De acordo com os. Estatutos a votação será secreta"
�

, ,

,

2.°)' - Assuntos diversos.

Três Barras, 17 de setembro de 1979.

SEZEFREDO KURCHEWSKI - Presidente
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.....
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.....
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...

d
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'

-

'INPM :PARA CONSERTOS DE'B4LANÇAS COMERCIAIS'�' "

, '," ,

' ,
" "

SE SUA BALANÇA APRESENTAR QUALQUER"DEFEITO,.
PROCUR� IMEDIATAMENTE O SR .

Leial ASline!
"

Di�t;alg�e.
'

NORBER,TO ,TADRA·, "

.
.

'Dirêtor Adminístratívo ' , .2
.

" .

, •.._._S•• J!ZECXLIII!U &.3 .•.. W." . a �

,

J

"

.. : ",.'

Rua Aleis Stüber, 528 - Bairro Àho das Palmeiras, .:
:

.
"

. , .'
.. �

.Fone 22 ..0714
- (

..
' ..

, ,
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CORREIO DO NORTE

I

(

-Sentlmos. que, no público em qe

rol, ·quandp. se .folo E3m veterinário,
todos' pensam 'no médico ao ,iCd�'
chorrinho" ou do "gatinho" .. Real

mente, "este é üma dosfunções do ve'

terinório, mas' não a principal. Esta

€:;,_9, porte que rncls projetou e pro]e
t9"0 trabalho do Médicó Veterinóro,
qtravês de um sentimento' de cfetlv'

�9,de
. de::pessqas que' .. nôo se" inco

modam em poqor o que é qüe sejo
para. salvar seu animal de estimcçôc.
(Dr.' Moacyr R6�'sCNnsSbn, lnst. Bio

16gico - São Paulo)

A Veterinária tem como finali
dade básica a proteção do valioso

patrimônio. formado pelos rebcnhosl
de cada país.: Está assim obrigato
riamente regida por leis econôrnl
caso .

Um aspecto importante está na

recuperação de, cnlrncis tratados,
'que destinam-se a exploração eco

nôrnico . Só é valida quando se lhes
restitui as qualidades de produção '3

trqbalho, e lhes permite voltar c:I

der o rendimento cotidiano. t ai que
reside a diferença fundornento! ria

I NO' .1)t;pA�T�l\fENTO DE VEíCULOS USADOS DE

MIGUEL PROCOPIAK COMERCIO' DE VEíCULOS LTDA.,
\

VOC" EN�pNTRARA PARA PRONTA ENTREGA:
.

J ,

Marca

1. Kombi VW
.. -.

'.

1 KombiVW
2 Kombi VW
1. Chevette SL .. .. .. .. .. 1.'.
1

. Opala coupê .' .. .'. .. .. ..' ..

,1 Opala 4 oortas '.. .. ..

'1 CoroeI.. ..

'

1 Veraneio.. :. .. .. ..

ADo

1972
1974
1976
1977
1975
1976
1976

- 1969

.' 'MIGUEL rROCOPIAI COM. DE VEi(UlOS lTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

"

I

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina
•...... ,-_...,.._.

M'MM. e.._•• __

Basilio .Húmenhuk Comércio
de' Veículos" Ltda.

,

I Revendedor FORD I
1948 31 ANOS 1979

_, .

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:,

1 Corcel coupê standart - amar�lo . ,1975

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

melhores .preços da região.
.. .'

Visite-nos sem cornprOlrusso, em nossa loja à

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

, "

Registro ,-

Medicina humana e veterinaria, 'e
"ando-se em conto que a primeira
trabalha por todos os ,meiOS pelo
manutenção da vida do ser humano,
mesmo às custos de. sérias mutila

ções. Já as atividades da 'Veterinó
ria baseiam-se em medidas de ore-

. .,

venção, proteçôo e profilaxia,
No setor de . doenças cnlmcc

transmissiveis ao homem, cresce o

lrnportôncio da Veterinária e. basta

riem os vitórias conseguidas em re

lação a proteção contra as possívers
contaminações. para [ustlficó-lo .

" . . _. I

Um dos maiores problemcs
'

que

afligem a humanidade no momento,
é o da alimentação mundial nos pró-

. ximos anos, determinada pelo' alto
indice do crescimento demográfico,
não acompanhado pelà pi'oduç;JO
de alimentos. Há portcnr: uma

grande preocupação para a produ
ção de proteinas, e em espectei, de

origem animal, e, para se obter um I
bom rendimento econômico nv.!e se

·tor, é preciso reduzir e, se, possível,
eliminar os fatores que interferem

negativamente sobre a prcduçõo
animal.

PAPEL DO VETERINÁRIO

I

Até alguns anos atrás, não se

tinha a idéia do papel que o M6cJ ICO

Veterinório desempenhava' junto a

sociedade, e a produtividade ani

mai .. A profissão sofria muito pouca

divulgação, e consequentemente as

difiouldcdes eram inumeras.

Todavia no mundo atual, o ve

ierinorio tem .0 mesma importôncia
que outros profissionais liberais. O
conceito 'de

.

Veterinaria perante o

público já está sofrendo uma altera
ção, devido a divúlgação da profis
sôo e dos trabalhos prestados junto
a órgãos governamentais, empresa ..

riais e porticulores .

A veterinária no Brasil' desen-
volveu-se muito nos últimos anos

. ,

conjuntamente com a pecuária, fa

zendo. com. quao veterinario se tor-,

nasse elemento fundamental dentro
do economia brasileira.

A profissõo se firma' cada vez

mais no-contexto econômico. dos poí
ses, deixando de aparecer,,' C0l110
cutroro. como um simples. opendice
da atividade agropecuária, pore in

tervir, agora, decisivamente no de
senvolvimento

.

e cperfeiçoornento
.

econômico da industrio moderno.
I='artisularmente naqueles p0ises que

. tem a agropecuaria como esteio dm
atividades e fatôres �econômicos.

Dia 09 de setembro comemorou-'

5e o "DIA DO VETERINARIO".

WALDEMAR BUBNIAK

.

Médico Veterindrio

. Civil -." ,',

'. NEREIDA C. CORTE, OfiCiar do Registro _

Civil
lo 1.° Distrito de Ca!1oinhas, Santa Catarina faz sa

�er . que pre't,endem casar-se;

, PAULO DA SIVA e LUCELIA ALVES ORTIZ.
I.mbos· oolteiJ.-:>s,. Ele, operário, nascido em Canoi:
ràa$;, em 18 de abril de 1960, domiciliado e residente
il'esta cidade, filho de ,Conrado· dn Silva e Etelvina
�eves da êilva. Ela, Op€r�1rja, nascida em Campo Al-
0, Municipió de Santa Gecilia, deste Estado, em 7
te outubro de 1954, residente em Alto das Palmeiras.
testa cidade, filha de Hercilio Alves Ortiz e Zila
khumacher Ortiz.

.

RUBENS SANTOS VEIGA e MARIA GORETI

�ÕS,LER, ambos solteiros; Ele,. operário, nascido' em
�anoiI)has, em 2 de fevereiro de '1955, tesidente em

:ampo da Agua Verde, d�st.a cidade, filho- . de Sa
nU€l Santos Veiga e Luiza de Oliveira Veiga. Ela,
t��c�nis�a, . nascida em Salto da Agl.n Verde, deste
:lstt'lto e111' 24 de outubro de 19CO. f�U:a de Alvirto
tõsler. e. Catarina Perciak Roslcl'.

E, poro que che,:ue ao conr.ecimanto de tercei

()S', mand�i publicar o presente Edital. Apresentaram'
s documenfos exigidos pelo C6di00 Civil, art. 180. Se

'g:uém_ tiver" conhe�imento de algum impedimento le-'

01,
.

oponhó-o np forma da lei. .

, :Canoi�n.��, 19 9.e seteTIlbro de 1979.

NEREIDA C. CORTE ;_ O'ficial d.o Registro Civil

CPF, 222.315.879·04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro Civil'

do Município dé Três Barras - Comarca de Canolnh'as
SC., faz saber' que pretendem casar-se';

SERGIO AUGUSTO FE.RREIRA com NELCI
DE JESUS LOPES F'ERNANDES, brasileiros, soltei

ros, naturais deste Estado, ele operário, nascido em

Três Barras, nesta Comarca aos 12 de setembro de

1954, filhO' de:: M'arcilio FerfIC�ira e Cecilia Cla,udina
Lima, falecida. Ela do lar, nascida em Tamand�ái
nesta Comarcq aos 13 de junho de 1960, filha de:
Izaltino Lopes 'Fernandes e Helena Maria de Souza,
falecida.

..
.

JOÃO AUGUSrrrNHO ·CORRÊA· DA' MAIA
com ESTER ROSANGELA RIBAS,: brasileiros; sol

teiros, naturais dest'2 Estado, ele auxiliar de mecârii- I

ca, nasci.do em Rio D'Areia,. nesta Comarca aos 11
de junho de 1958.. filho de:. AntOl'Üo Corrêà da Maia
e Alzira' Massaneiro da Maià. Ela dã' lar, nascida em

Canoinhas ..aos 28 de março de, 196·3j filha de: Epami
nondas Ribas. e Perpetua portella, Ribas.'

.

.

: , '

...

..

.
,

Se, alguém souber. de al'Qu'm .imp�direntó� l€agal
.

C!>ponha:.o na forma da !eit

,. 'Três Barl�-as; "18 de. s.etembro de' 1'979.

LEOPOLDO PEREIRA _;_ Oficial do Registro Civil

..... ',,'

22 de setembro de 1979 .,

3500 kg . de frahgo$: �ãra
o Setor 'Regional da C"NAE

em " Canoinhas-SC
.

,

,
O Setor Regional da CNAE em Canoinhas, recebeu na

data de 18-09-79, 3.;500 quilos [de frangos da Coordenação Regional
àa CNAE em Santa Catarina, destinados' aos Municípios jur'isdi.:
cionados a este Setor Regional. Coube a distribuição destes fran
gos aos .Municípios:

Í62' kg no .valor .de Cr$ 7.290,00
J .124: kg no valor. de Cr$ 51.390,00

2.26 kg no valor de Cr$;. j lO .170,00
4.90, kg no valor de c-s 22.050,00
:6.80 kg no valor. de Cr$' . 30 .. 600,00"

.

: 199. kg no valor de Cr$
.

4.500,00
140 kg no valor de Cr$.' 6.300;00
250 kg no valor de Cr$, 11.250,00
310 kg no valor de C,�$:. 13.950,00

Cr$ )57'.500,0.0
.: Sendo esta a quarta vez que este Setor .Regíonal rece

be frangos da Coordenação Regional da CNAE' em Santa Catarina,
os quais foram distribuidos a todos os Municípios.

-' 26-10-78 3.000 kg rio valor de Cr$ 80.400,00
- 23-11-78 3.000 kg no"valor de Cr$ 80.400,00

14-05-,79 3.000 kg no valor de Cr$
;

80,400,00
Cr$ 241. 200,00 .',

CAMPO ALEGRE
CANOINHAS

"
, I

IRINEóPOLIS
ITAIÓPOLIS'
MAFRA

MAJOR VIEIRA
MONTE CASTELO
RIO NEGRINHO
TRÊS ·BARRAS

•

-'o

,.
"

Colégio Sagrado Coração de . Jesus '.'

-:- AGR ADECIMENTO -:-
,

.

.

". .

.• I

..

Móveis, .. Farmácia Allage, Relojoo
rio Suiça, Casa Treviscni, Fcrrnóclc

t-Aochado, .Vidroçcrio Moffezzolill
[\asilio Humenhuk, kmã'os Procopiok, ,

Estefano Wrublevski, Assis Trempe
roski, Mayer e Filhos Ltda., 3.° Bo

talhão da Polícia Militar,' Gilberto

Krous, Alinor Pereira, Adenise C.

kibas, Casas Pernambucanas,' Coso
dos Noivas, Loja de Cclçcdos -Po,u'10,
Merhy· Selerne, Guilherme Shuõr, '.'

Rutique Gordenic,
-Ó,

Coníecçôés .: lrn-

perial, Egon Thiem, Bar e Me.rcearia
Eumadis Reis,: Ind. de:Mddeira' Dom
broski Ltda., Ind. & Comércio Irmãos

.

Zu'gman, V: Pereira, Eduardo Irre
; péc, Cereafista' Alvorada,' Bar' e

'. Lanchonete Avenida, Nivaldo - Di·

�ho e PculoA. Wagner. '

�,
' .

.

A comissão orgbnizadora da lI,
Olincurpe 'do Colégio Sagrado Co

ração de Jesus,. vem através desta

cqrodecer aos 'que colaboraram' -fi

ncnceirornente para' aquisição de
medalhas e troféus:'

·

Com. e lnd.
.

Schodeck Ltda I

lojôo Cruzeiro, Armazém Az.ul, Pe

dro: Ossovski, Pedro Massaneiro, Ca
sa Pore Todos, Impressora .Ouro

Verde, Retífic.a Ccnoinhcs, Mallon' ,IS,..
.

Cic.. Formócio Santa. Cruz, irrnõos '.
�!rocopiak Comércio de Veículo:
Ltda., Gráfica Santa Cruz, Sicol,
l o]c .Bcndeironte, Farmácia Vito!..·.
Alioiotor.io Gcúchc. Casa Osvaldo,
;\ntônio' Tokarski & Cio. Ltdo.. Lojo

. Elizabeth, Loja Nascimento, Fo�tarlO
•

•
" \

1
I

"; .,-, e
, ,

t
.'

'

4gradecimênto e CODvi.te-.lissa.'
f

A família de
. '

O,Q·R·e I LIA,':' PR'OPST
...

'

L:IMÀ'.:MATOS
"' ..

., .

, " �' ,

I
,

,.

profundamente r.:6nsternados com o seu falecimen.to ocorridO. no .úl'ti!"1c')..
diÇl 17 às Oh30, vem' por meio. deste externar seu prof�ndo l'eç6nh�ci
mento ao médico Dr. Wilson ...Erzi'nger e demais médicos e enfermeir�s
do Hospital Santa Cruz,' pelo càri.nhoso tratamento dispensado; àO".·Vj·
gári'o Frei' Luiz, pela assistênda :espi'ritual; �os' parentes, v·izinhos�' e
amigos, pelas palavras pe c(;lnfor�o .Q.!Jrante ess� difícil momento. ,

'

• ......
.

1" t

: Outrossim, convida pGirà .:ã Missa de 7;6 Dia, ·aue set'á ce
lebrada em intenção. de sua bonlssiril'a alma, domin'go,' dia 23, às 9.
horas.

�. . ,";.

Canoinhas, setem�ro _
de 19.79.

ã.W B= :..�EaG.· Rm ·I••IIII ..

= '....,_A;;

·

T' Agradecim:ento �. Convite' Missa
P. família de

" ,\'

a inda' consterhà·d6 . d' f 'd""
. .,...:.. .'

.

,

agro e(e pro �n';amente aos '., amigos .. viz.inhos li!,
.

'. \
. i...... . '.:.' .� I.' .... 1. , •

parentes que 'ôs conf�rtqrci� por: ôc'O$iã,o :de seI.) posso�ento" e'," em�"
especial aos membros' do COI:ol Can61nhe.nse do c'IlJol'

..

·1···· f' f"
•

.

.

. ., '
.

.

. _ ,: ."
.

.

.,
e e· OI [::>01' ICI�":

ponte por tant<?:s .. anos,' ao 'Frei LO-i:z," Sr. Fre····d'e···r·I�·o··· S'a"h' . h' .. f'" P1

'.

: : ...;, �.. -, c we , en Im '-'

tO'do's (!uê' ��.�i!iar9rn d� ul!.l9 forma ôu ·b·utra>
': .: ...

�

.

' '

...

. '.
.

" �" .

' " .' - ': ',"
.

�, .,

. ...... Outross.im 'convida p".ara cl- m�ssCl·'·d'e·· 7:0 d'la'
" ". ,: ..� el,,'b ..

'

'
.

'::, .' .

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

.

." . ,,' , a se,r c e ro-

da n� .�i,?,.22/0�,.àsJ9h n,o.lgreià:.Mcitr,iz· Óris:to 1Rei.···
... ' ..

,

.

..
.

: .. �,: ... :,
.

.. Por mais est��.a:t9 de:fé 'Cristã, a. família aigradece.

-_ .. �_....�.,,,,."'.'

"I \

.'

_�__,,-,,-�
••

-'.
••",--,_� • .:....o.

' ' ...;.;': _�,., ••" ;••;;., ; ••'::.::.
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%2 d. setembro de 1919

As'sociação
,

• 'Ór

Contabilistas
Profissional
'je

RegIstro Civil - Editai
Jacira Emília Paul Corrêa,

Tabeliã, e Oficial do Registro
Civil do Distrito de Pinheiros,
Comarca de Csnoínhas, Estado
de Santa Catarina, faz saber

que pretendem casar:

VALDEMIRO MARTINS E MARIA
. ROSA ALVES. Ele, natural de Tim

bozinho, deste Distrito, nascidc em

3 de setembro de 1947, agricu!tor,'
scltelro, domiciliad.o em Rio da
Arelc, deste Distrito, filho de Alipio
Martins e Maria Liria Martins. �Ià.
norurol de Pinheiros, deste Distrito,

l
.

nascida em 15 de março de 1961,
do .lcr, solteira, domlcilicdc em Rio
da Areia, deste Distrito, filha de
Pedro Alves e _Ana Vieira, ele fale
cido.

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

Pinheiros, 17 de setembro de
1979.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

dos
Canoinhas

.

Edital de (onvocacão
'. ,

-

'.'
,

Ficam �onvi�a.dos todos os Contabilistas de Canoínhas,
'frês

.' Barras e MaJor Vieira para se reunirem em ASSEMBLÉIA
GE;RAL. EXTRAORDINARIA, às 16 horas do dia 29 próximo vin-

.

d0u.f?, .no CO�ÉGIO COMERCIAL de�ta Cidade, à Rua CeI. AI
buq'bH�:rque, n. 5�o., pa�a tratar da, seguinte Ordem do dia:

.

1."0) .......<Revigoração da Associação dos Contabilistas de Canoínhas
. ,

2.°) ,....... Eleição da Diretoria; ,

3.0) -- Assuntos gerais de interesse a classe;
. .

.

- Ganoinhas, 0.1 de setembro de 1979'.
. CARLOS NUNES PIRES - ,,-Presidente

Associação dos Contabilistas dê Canoínhas

A melhor. erva mate produ
zida em toda região.

_ .I-' "t'

Farmácia e Drogaria
V rr A L:"

1'80J)t1TOS YA.RDLEY OF'LONDQ-N -.MYBlmGIA
E OUTRAS PERFUMARIAS

Aberta das 08:00 às 19:00 horas
« 80 M ..DI A».
cCOMPADRE»

RUA PAULA PERElRA,··oa -- FONE 22..00.0

evro

I
�

- \ ':, _

_ � .,�, .
:

"
" •

<�
,

• \

j,or{ .• '� ,�'.:. -, V-:; :':t' < '.1..,\.. �.

I
I

I'

FOTOCOPI'AS�

o Cartório do Registro Civil de Nereída C. Côrte, íns
. talado no Fórum,' "acaba de adquirir a mais moderna e sofis..

tícada FOTOCOPIADORA. em operação no Brasil, a SECRE

TARY II.
Faz cópias simples e' dupla face de qualquer tamanho

de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

I DR.
CffiURGIAO DENTISTA

SERGIO THOMAZ LANGER
Clíníea Geral - Raios X

eRO 1284

{Rua
Paula Pereira, 799

Hora Marcada e hora livre - Fone 22..0588 II
(Anexo à Casa Langer) �

CODsult6rio:

I

��-----�
Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme

- CIRURGIA DENTISTA -

_ CIC o.o.5589159/DEP -
, Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

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

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da

Prefeitura Municipal de Canoí

nhas, leva ao conhecimento dos

interessados, que se acha aberta
a Tomada de Preço _' Edital
n,? 0.39/79, para "Aquisição .de
1 (um) Motor Mercedes-Benz -
1111 para Draga, recondíciona-

do ou novo com-prazo de 'entre

ga a� às 10 (dez) horas' do dia

02 (dois) de Outubro do corren

te ano (02.10.79), no Gabinete

do Vice Prefeito Municipal. C6...

pia do referido Edital e maiores
Esclarecimentos, serão, obtidos
junto a referida Comissão.

Canoinhas, 11 de Setembro
de 1979.

Hugo: l\ntonio Peixoto
Presidente da Comissão

2 x

Julzo de Direito da Comarca. de CaDoinhas • se
Edital, de: Citação com o prazo

de' trinta (30). dias
·0 Doutor Orli de Ataíde

Rodrigues, Juiz de Direito da
2.a Vara Cível da Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, na. forma da Lei, etc. .

FAZ SABER a quem inte
ressar possa que, processando
se no Cartório do Cível da 2.a

Vara desta Comarca, o inventá
rio dos bens deixados por fale
cimento de ANTONIO IARRO
CHESKI, fica o herdeiro BER�
NARDO SCHIESSL,' brasileiro,
casado, residente em lugar in
certo e não sabido, citado pôr es...
,te EdJ'tal, tom o prazo d. trinta

. (30) dias, eentadoe da prímsíra
publiefi�, para dentro de eín
ee (()�} diM, dizer sobra 8 des

elt-, i."'bus. valor•.s atribui-

dos e para ver seguir atê, a de
cisão final o referido Inventá
rio. Para os devidos fíris, man
dou expedir o presente edital,
que na forma da lei, será afixa
do no lugar de costume e publi
cado uma vez no DIário Oficial
do Estado e duas vezes no [or
TIaI local. Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, Estado 'de
Santa Catarina, aos vinte e um

dias do mês de agosto de mil,
novecentos. e setenta e. nove.

Eu, Antonía Dírsehnabel Seholz
Es,crevente J u r am •.nt.da� . o

subscreví.
.

.

OrIl de Atafd. .(k)drlg'li.'
Juiz de Dire..tbo da '.", Vara

1 x
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de Três Barras COM PR A-SE OraG�8 a� DIIIDO
Compra-se um terreno cen- ESPlrlto ,S_ote,

traI em torno de 800 m2. "I'ra
tar pelo fone 22-0385, ou nesta

redação.

A pressa d inimiga da
\

,

perfeição, diz o velho
(;fitado.

.

Nós queremos, desmentir
,ISSO."

'

,
E'Q nosso exemplo est{l �',

at "ao lado. Esta mulher,
rendeira de Santa- Catarina,

"
"

,

"

, ,
,: I

sabetrabalharconi ptessa e =" V E�,�t':D' ,E' �,'S 'E,nap erra um 50 ponto das-. -

__
'

I,' r', -, .,', '

rendas-que-faz: ',',' '---
" . <,' ",' 7"

Suas mãos são tão" Um lote medindo 20,,40 ID .. !

rápidas que, às vezes'_, você situado na' Rua Cel, Albúquer��'
nem percebe, maspor trás qué, com, alicerces prontos para:de seus movimentos ágeis �

.

,

ritmados está crescendo um 'receber. construção d�, '4o}s .pa-.
maravilhoso trabalho de ' vímentos. :" .'" ",

":,

',' , .: ,

arte, paciência e técnica. '

.: ,',", ',l ;'Maior�s' 'd'etalnes. nà "Rua', Da mesma'maneira,em' " ' , .-

outras jorl1}as 'detrabalho c.'
',' .. :,

\ Bernardo Olsen, 6'04 oü pelos fo- �

de realizações, e neeessánó ' :,,:. n es. 22-0652 e, 22-0542.
"

,. ,

umpouco'�e pr_essa, sem d
'

"

,-' \

perder.-r!yerjezçao., .', .: " ,

Aprimorâmento do ' ,�", �
. D O' C ,U M E N T e s

"ensino, valorização do. ''', ' ," "

bem-estar social, estimidos ,: , .. ,
E X ,T R,A. '�T, I'A' D O' S

goc:zs:nWd�C/�effo1����e�to, I ,-
, PA�LO J��'�' '�,�'RREIR'A, d$cla.';

assistência 'à agricultuFa�
,

, "
"
-' ia para os devidos fins que extravi()\J:'

construção e melhoria ue sua Carteira Nacional de 1-!àbili1o·�
.�tradas, rea/iZrJ:fã.0 de ':,,' ,<"" \, > 'çôo e Carteira de Idef)tjpqd�.t,,�importentesobfâivos no
setor industrial e ampliação
da rede de eletrificação
rural.
Santa Catarina tem

pressa de crescer ainda
mais. Mas nós queremos

, este crescimento
-

feito com
, 'as bases sàlldas,de um" , ',l ,,' "",:'
planejamento, onde as

metasprioritárias do
Governo do Estado sejam
alcançadas CP'lJ perfeiçõo,

, no tempo certo. ' ," ,

A particjpação'de todos'
por t(}dos'e,fundC!m'e'íltal, """,

, para ISSO.
." "', .:

Com movimentos agets,
planejamento, dinamismo,

'

ação certa no momento
'

,

certo e continuidade de
'trabalho.' \

;,

' ,

,

"Esta mulher rendeira faz
exatamente assim. .corn. "

rapidez e perfeição: !,',
Siga o seu exemplo. Nos

estamos fazendo o -possivél.
, ,DOCUMENTOS

, r

EXTRAVIADQS
_. ,

.
, ,

'ALCEU JARENTO-iuK" 'd$cI;.IJrJ
para os' devidos fins 'qtJe' ,,,

extrdvi'u'
os seguinfes documentos': TítUlo d$"
Eleitor n.? 5153 .: 18.a'Zono; 'Cd:",
teiró de Habilitáçã� " � ..

o 2.52142�
Carteira de, Identidade' PR, $34403;

�""i!:�·Y·.�:}"':-:'x.:-,.;.:.,i.':':�:':�,:·.:.=-,::-:��;.:.��.�·-..:-."<.:--ex.;0: ···�.. :.x·�i!!.·�� te'f
"., �." f .' ilA

"
'

�*'::'<:::'>,�::::$;:<"::''''�''' :�::''':::>':::::;::''�'' ':">"::X::�";.<o;''$!'__ e rt I "Cado de' R�sêtvrstq.� n :0 1 {2Ó'8#"!j
\ ,

"

',Q:I" ,',' "O� ,mesmos fiaâm' '" -s�m Elf�ito.
,PROCURI (';),� e,ESOLUaE.:,QSE.IUl!tO,.D"SUA fAMILIA. ,_ ,. ,Ror :.hcJ'y�r_J,eg_!!��td,ô 2}�" V,fa::�,'-:�' )" \�;,:

r _�
'··1_. _ ..•. �*•••

I

).;�:

!

COKR�IO DO NORTE

PreFeitura Municip
LEI N.ro 520 DE 28 DE AGOSTO DE 1979

Autoriza a doação e entre- L E I :

J. de areia para o Jardim de
lnfância "Santa Terezinha", de
Canoinhas, e dá outras provi
dências.

Prefeitura Municipal de
Três Barras (Se), 28 de agosto
de 1979.

. ODILON PAZDA

Art. 1.° - Fica o Chefe do
'Poder Executivo autorizado a

doar e efetuar a entrega de 100
m/3 (cem 'metros cubicos) de'
areia, ao Jardim de Infância
"Santa Terezinha" de Canoi
nhas, destinados 'a construção
de um prédio.

Art. ,2.° - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
Pro contrário.

aesidãncia'

aluga-se
ODILON PÀZDA, Prefeito

Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições, e de acor

do com o parágrafo 2.° do arti
go ,43 da Lei Complementar
n,? 5 de 26 de novembro de

,J,975� sanciona a seguinte:

Prefeito Municipal
Ésta Lei foi' publicada c

registrada no Departamento
Administrativo desta Prefeitu
ra, na data supra, e será publi
cada no JornaI "Correio do
Norte" de Canoinhas.

PAULO ADAO :FRANK
Diretor Administrativo

Aluga-se uma' residência
com 7 peças, inclusive .ínstala
ção sanitária completa. ,

Tratar pelo fone 22 ..0026.
- 1 x

•

" ....

, '

,
"

, ,

, -

.

,
'

" �

"

" . , \

!

Espírito Santo, Tu que me escle.
, reces em tudo, que ilumina todos Os

meus caminhos para que eu atinjo
meu ideal, Tu que me dás o Dom
Divino de perdoar e esquecer o mau,

que me fazem; que em todos os ins.
tantes de minha vida estós comigo,
ouero neste curto diálogo agrade.
I ,

cer-te por tudo e conftrmor uma vez

mais que não quero sepcror-me d,
Ti.

Por maior que seja a llusõo' mo. ,

teria" não será o mínimo da vonta

de que sínto, de um dia estar conti

go e todos os meus ,irmõoi" nd .016,
rio perpétua. I '

A9,raçJeço-te, ,�mç y'e�"mo)� ..

A pessoa deverá fazer esto

Nação três dias se�uidos, sem foze!"
o pedido. Dentro de tr�s dias $er�

, olcançada a graça, -pcr mais diffc'l
Que seja.

Publicar osslm que receber
groço.

Publicodo por ter ,recebido umo

J.I.S.

Vende-se uma casa de ma

ceira, em terreno de 20x20, com'
; instalação" sanitária ': completa,

, rUÇl pavimentada no' altó ,da:R'I:lu '

Duque de Caxias n.? 1284,1 em
"

frente ao Supermercado Real,

Melhores informações
local ou nesta Redação.

'

. "'.

t

r
t

I

As mesmas ficam sem

por, ten requerido 2.a via.

2 x

D O C;U�M'E N:�'A:S
E X T R AV' I 'A' ri O; s
DENELAR - COMERCIO

, ELETRO-DOMtSlICOS L :rDA. comv
'

r.
I' I

'
"

i
'

I

nica para os, devidos, f,i[ls que f.oram,
extraviados 'todos' os 'documontos IjO�
,veículo d{ suá 'propvted"de, mIJ'; CO,
Mercedés-Benz 608, r�rgão, cor a,zul,
placa DA-1730, ano 1'977.

as mesmos ficam sem efe.ilv
PQ( _te'r sido "requerido seg.undos viOS,,�

I '
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ESMERALDINO

M. 'DE ALMEIDA

C,ONVENIO GOVERNO-CASAN-BNH-BESC

'I

Dia lOdo corrente esteve em Floricnópolis uma

comissão integrada pelos senhores:, Prefeito Municipal,
Sr. Nataniel Resende Ribas" Esmeraldino M, de AI!J1e,i-

,

do - presidente da ARENA, Silvino Schichoka - presi
dente da Câmara, João F,. Schadeck - Vice-presidente
da ÀRENA e ,vereador Sezinando J. Gonçalves - líder
do �dncada na Câmara. A presença da comitiva no

,

Capital prendeu-se ao convite feito pelo Exmo. Sr. 80.,
vernador' do Estado, Dr. Jorge' Konder Bornhausen pc-

'

ta assistir às solenidades da assinatura de convênio
-

êr:ltre 'o Governo do Estado, CASAN, BNH e BESC,
Realmente- foi um dia. festivo para diversos munlclplos
catórinens6s, inclusive' para Papanduva, que foi con

templado com os três convênios. Altas outoridodss ,fe
derais, estaduais e municlpos se fizeram presentes ao

,acohtecimento. O pal6cio Cruz e Souza estava total
me�te lotado, levondo 'em conta o alto significado do
rsunlôo , Assim nosso Poponduvo vai se alinhando den
tre ,?ut-ros municípios naquilo que .dlz respeito ao pro
gIF&sso e bem estar social, com um futuro promissor.

POSTO AVANÇADO DO B'.�.

Sobre o palpitante, 'assunto da vinda de uma

5u�Qgência do Banco do Brasil para nossa cidade, dou
a seguir expediente recebido do deputado Nereu Gul
di, DD .: Secretórlo para assuntos da Casa Civil: llustrls
slmo Senhor Esmeraldino Maio de Almeida - Dlqnís
slrno Presidente do Diretório Municipal da ARENA �

Pcponduvo-Sô. Assunto: Comunlccçôo : (faz) -- Doto. .

�06 de setembro de 1979. Senhor Presidente:' Tenho a

.honro de comunlccr-Ihe que o Senhor Presidente do
Banco do Brasil autorizou a instalação de um Posto
Avan.çado de Crédito Rural nesse Município, para início

de, atividades num prazo aproximado de 90 dias, con
forme informação do Senhor Diretor de Crédito Rural
daquele Banco dirigida ao Senhor Governador do. Es
todo. Aproveito .o oportunidade para reafirmar as ex

pressões do meu elevado apreço. Deputado Nereu
Gúidi '- Secretórlo para ASSUntos da Casa Clvll .

RESTAM 30 PROCESS'OS

POR CRIMES POLfTICOS

Não chega a 30 o número de processos para
apurar crimes, políticos, cinde em andamento no Supe:

.

rior Tribunal Militar. 'O esvoziornento, também ge'ral .

pas,22 auditorias do país, foi provocado pela nova lei
e pela anistia. O STM ainda não recebeu informações
dos [uízes-ouditores sobre processos políticos colocados
e, liberdade por causa da anistia, mas acredita que se-

.

"

jam pouco mais de 20, contra 54 antes da concessão
desse benefício. O presidente do STM, General Reina!

,·.do Mello de Almeida, prevê liberdade para quase ';-0.

dos, até o final do ano, com a cplicoçõo do livramento
condídonol:e o indulto [ó prometido pelo Presidente
Jí,g�eir�do. (G, p , )

A Potrulho Mecanizada já encontro-se em Pc-
. panduva desde o dia 09, dando, iníçio aos trabalhos
otributdos á sua função específica, De início o enccs De ordem do Senhor \ Pre
calhamento está sendo feiro na estrada do Palmito de feito Municipal, o Presidente
conformidade com o plano traçado, partindo da mcr- da Comissão de Licitação, torna
gem da SR· 116" presseguindo até a estação íerrovió- público que realizará no dia 25
rio no km 66, continuando até a localidade de Palmito (vinte e cinco) de Setembro do
e adjacência. O tempo de permanência seró dE' 20 corrente ano (25.09.79) às 10
dias úteis, podendo no entonte, serem feitas horas ex.. (dez) horas, concorrência para
tras, desde que as partes concordem para 'a suo con- venda do material abaixo:

.

cretização. Não ficando pronto o traçado desejado,
terminado o prazo, o restante dos trnbclhos ficará po-

1 (um) Veículo - marca

rc ser reativado no próximo rodígio que a Patrulho Corcel - ano 1976 _.. de cor

�canizoda fará nQ regiélo. .I Branca., Qualquer esclarecí-
, mente os interessados poderão
obter junto ao.Gabínets do Vi
ce Prefeito Municipal.

As propostas 'serão abertas
no dia e hora acima marcados,
em presença dos interessados,
1)0 Gabinete do Vice Prefeito
Municipal.

A Comissão de Licitação

PATRULHA, MECANIZADA CHEGOU

FIGUEIREDO DESTACA A IMPRÉNSA LIVRE

O Presidente Figueiredo reiterou, ontem sua fé
"no paeel da imprensa livre, responsável. crítica e ve
raz numo sociedade democrática", acrescentou que'
"uma não existe sem a outra". Isto ele o disse em tele

gro,ma que enviou oo presidente da ABI, Barbosa Li-
.

ma Sobrinho, a propósito do "Dia da Imprensa"; Eis o

texto do telegrama: Ao sauder os jornalistas -de todo c

Brasil, reitero minha ,fé no papel da imprensa' llvre,
/esp:onsável, crítica e veraz, numa sociedpde dernocró
ticà. Uma não existe sem a outrc .. Pela' passagem do
Dia 90 Imprensa, envio, através da ABI, a cada jorna
lista brasileiro, desde o repórter estqgi6rio ao diretor

j de jornal, o meu abraço' cordial. Joõo
'

Figooir.edo,
,Presidente da República. '

PASSARElA DA SOCIEDADE
,

Srta. MARIA 'TRIZANETE - Dia 24 festejando nl
ver a srto. Maria � T. Mal'hioski, f'lha do casal, Sr. Mi,,'
que] (Elzc) Mathioski , ele nosso prezado assinante .

Cumprimentos mil poro .0 . slmpóncc têlefôni�ta',
,

ELOI ELIAS � Dia .25 festejando idade nova o

jovem Eloí Ellcs, filho do distinto casal Alois (Sidônia)
Koroslnskl, ele Escrivão local. As mais merecidas de
monstrações de amizade recebere o distinto jovem na

sua festiva dato: .

Srn. ANGELICA R, JUNGLES'- Dia �6 comple
tando .mois um ano de sua prestativa 'existência a sro.

Angelica Jungles, progenitora do sr. Sezinando J.

Gonçclves, vereador líder da bancada da Arena. Fel'

cltoçôes em alta rotação circulando.

Sr. JOÃO SONAGLlO - Nossa agenda social

"registra para o dia 30 a passagem de niver do 'sr. Joõo

Sonaglio. Na sua festiva data seus amigos lhe presto
rôo as mais justas e merecidos demonstroções de cmi
zode que é mui merecedor.

A coluna se associa as manifestações de crnl

zode, almejando a todos ininterruptas felicidades com

muitos onos de vida,

UM rOR SEMANA

A· realidade não' pôde ser olhada senõo. desde
o ponto de vista que cada um ocupo, fotclmente, no

universo, (Ortega Y Gasset)

, .,�•.�__mral!al���!fBIn -_---�.' 11
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-UNGER·&
, ,.�CIA. LIDA.

INDÚSTRIA - COMÉRCIO - EXPORTAÇÃO
TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

Distribuidores Exclusi vos

Completa dos Motores

de ferro e urna variadíssima secção

equipe de profissionais compe

para sua .colocacão,

Esquadrias
de vidros, com

tentes

da Linha

«W'EG»

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

i '

1 - REPRESENTANTE EM CANOINHAS:,

Waldemar KnUppel:. ·1- .

':,��,; \\\;' "', .

" ..

Rua MajorVieira, 360 _ Fone (0477) 22-0306 - CANOINHAS - Santa Catarin�

)
,

Prefeitura· Muoicipal de Caoolobas
Edital de Alienação

A .•

. concorrencla
,

'

EDITAL N.o 040/79
reserva-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
material é de Cr$ 30.000,00
(trinta mil cruzeiros). O paga
mente 'deverá ser feito à vista,

Canoínhas, 13 de Setembro
de 1979.

Hugo Antonio Peixoto
Presidente. da ,Comissão

de Licitação ,.

,AUTORIZO:
..

Benedito Therézio de Carvalho
Netto

Prefeito Municipal
I •1 x
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Para uma visita aos amigos
e familiares, esteve em Canoi
nhas o Sr. Hilário Fuck, que du
� ante';sua permanência em nos

sa cidàde, obteve .informações
detalhadas sobre á famosa' "Por
ca Perdigueira", substituta do
cão de caça.

xxx
" \,

O Sr. Francisco de Assis M.
da. Silva.. é o novo' revendedor
auterizado dos aparelhos de som

TV SHARP,', além de ser téc-
rico especializado no conserto
[lãs 'marcas' SEMP - CCE e

SHi\RP. "Chico" é o proprie
,t';'tiQ da Eletrônica V ideo-Som.
cO,IIi instalações na Ruà CeI.
�Jbuql1erque, 702.
t

'

xxx

,

E'm visita oficial de inspe- �

ção à Junta do Serviço Militar,
E?steve em Três Barras nesta

terça-feira, o Capitão Osvaldo
Conraâ-o Narloch, Delegado da
13.a Delegacia do Serviço Mili
tar com sede em Canoinhas .

x x :x

Segundo informações do
Presidente do Santa Cruz E. C . ,

Guida Gonchoroskí, já foram
acertados os detalhes finais com

\) Internacional F.C. de Lages
Iara uma partida amistosa en

ire as duas equipes no próximo
dhi 29 -de setembro. O Jogão de
Bola 'ficou fixado para às
Wh30 naquela data.

x x x

O casal, Hermarn e Len i
Preund que morou em Canoi
lhas há 46 anos passados, retor ...

�ou da, Alemanha para uma vi
.ita a velhos conhecidos. O Sr.
Hermam chegou à esta cidade
iom 11 anos de idade em '1927'

•

seis
BRASíLIA (AI-ARENA/'

:N) - O salário mínimo tam

ém deverá ser reajustado a. ca ..

a seis meses. Esta foi uma das
onclusões a que chegaram os

arlamentares arenistas, lide'

anças e membros da Comissão
, ,\

lista, que, examina o projeto
o executivo de política salarial
. em teunião com o Ministro
Iurilo Macedo, do Trabalho.
ssa emenda ao projeto do Go
erno que cria os reaj ustes se·

teatrais escalonados de salários
�l'á também o apoio do MDB.

'

"O reajuste semestral do
flário roínim0 foi uma das fór
�.ulas propostas para resolver o

Ano XXXIII
N.o 1539

22-09-79

Esparsas
com a mãe e mais 5 irmãos, os

quais instalaram uma Fábrica
ce Móveis. Em 1932 retornaram
à Alemanha, e agora resídem
na Floresta Negra. ,Não resis
tindo à saudade de Canoinhas
para cá vieram em companhia
do Sr" Léo (irmão de Hermam)
e sua cunhada Ana Graf Freund
residente em Curitiba.

x x x

Dia 21 de outubro na loca
lidade de Campininha, Municí
pio de Três Barras, a Grande
Festa em honra do Santo Anj CJ

da Guarda .. No programa, Mis
sa às 10h, com 'churrascada de
gado, leitão 'e galinhas assadas,
às 12h, botequim de bebidas,
doces, café, leilão, de prendas e

rliversas outras atrações.
xxx

A Direção do Sport Club
Três Barras, bem como o públi
co desportista daquele Municí
pio estão muito eufóricos pela
conquista pela sua equipe da
Vice-Liderança do 1.0 Turno da
Primeira Divisão de Amadores
promovido pela LEC. Da colu
na e equipe Correio do Norte,
as congratulações ao povo tres
barrense .

x x X
I

,

Para atender interesses co

.nerciais, estiveram esta sema

ún em São Paulo, os Srs. Nival
do Burgardt e Romeu Cordeiro.
Nivaldo Burgardt, trás em sua
bagagem neste final de semana,
as últimas novidades em .con

fecções para primavera-verão
aue serão comercializadas em� ,

sua rede de loj as de Canoinhas
e União da Vitória.

também
.'

seis

meses

'.'_ .

, \

,ALTA Q.UALIDADE

Zaziski' convoca nova .selecêo de' « FUTSAL.
nal encontrb futebolístico entre
às quatro melhores equipes Co.
legiais de 'Canoinhas. A preme
('�O é do MOBRAL e Prefeitura
Municipal de 'Canoinhas, que
ora estão apoiando nosso espor
te que ressurge do antigo "ma
rasmo", proporcionando bonitos
espetáculos ao público.

xxx

O quadrangular terá início
�5 19h com 'ó jogo' entre as

,equipes da FUNPLOC x COLÉ
GIO 'AGRíCOLA VIDAL RA.
MOS. O segundo encontro reu

nirá as equipes' do COLÊGIO
ESTADUAL SANTA CRUZ x

COLÉGIO COMERCIAL DE
CANOINHAS.

'

x x x

Os times' vencedores, rece.

berão bonitos troféus. Aos des

portistas, aí está um bom pro
grama neste sábado, que quebra
.a rotina de todos 0'8 ,demais.

CANOINHAS (CN) - Cil
berto Zaziski, técnico da seleção
de Canoinhas de Futebol de
Salão, após reunião com a Dire
toria da Comissão Municipal de
Esportes � convocou os novos

jogadores para os treinamentos.
com vistas aos Jogos Abertos
que serão realizados em Blume
D.8.U de 20 a 27 de outubro VIn'"

douro.

x x x

GOLEIROS: Luiz Adelmo
e Joalberto Kalempa; ZAGUEI
ROS: Fonseca, Branqueia, Cel- :

,

�;o, Cabacica e Alceu Schavalla;
(' os ATACANTES: Pedrinho,
Alceu, Gerson Dobrochinski)Aranha e Canário.

xxx

Botafogo e Três Barras
abriram o returno do Campeo
nato da Primeira Divisão de
Amadores, jogando uma bela

partida no último domingo no

Estádio Municipal .Benedito
Therézio de Carvalho Junior
';Ditão". O Três Barras, apesar
de mostrar a mesma garra' que
o levou ao título de Vice-Cam

peão do 1.° turno, acabou sendo
derrotado pelo Bàtafogo pela
contagem de 2x1.

,

"

FUN P LOC conquista troféus em. Mafra
CANOINHAS (CN) - No

último sábado, a. FUNPLOC en

viou uma delegação de' atletas à
cidade de Mafra, 'onde foram
realizadas diversas competições

'

diante dos alunos da FUNOR-
�

�
.

.

TE, conquistando quatro,' tro
iéus na modalidades de Futebol
de Salão de Alunos, Futebol de

x x x

Amanhã, também no "Di

tão", pela segunda rodada __do

certame, jogam Wai Ken Ké e

São Bernardo, numa partida, de
pouca movimentação para o

WaíKen Ké, e, onde o São
Bernardo pretendo manter seu

bom nível técnico e tático espe
J ando vencer facilmente seu

adversárío .

x x x

Nas vitórias que, merece

ram os' troféus, foram' os se

guintes-resultados: Futebol de
Salão: FUNPLOC 4:xi FUNOR·
r�'E 1, Valei Feminino: FUN·

I

PLOC 2 Sets x FUNORTE O; e

Futebol de Salão dos Professo-

1'es: FUNPLOC 3 x FUNORTE
2. '

1

..

-

e

E

e

o

'8

-

BPM - «Janunário' CorteS»'
,:

, ambulância.�
,

3.°
i

Hoje à noite os refletores
do "Ditão" tornarão- iluminar o

'tapete verde para um' sensacio-

Salão de Professores, Valei Fe
L rinino e Tênis de Mesa.

Somente as equipes de Han

debol Masculino e Valei, Ferní

nino tiveram resultados adver

sos: FUNPLOC 17 IX' FUNOR
TE 20 no Handebol; FUNPLOC
O x FUNORTE 2 Sets no Valei.

camentos policiais a elas afetos

Há muito fazia-se' necessá
ria a aquisição' de tal viatura
'uma vez que os C8:�OS de doen

ca eram atendidos com carros
� ,

normais',' 'em evidente situação
de desconforto e falta de condi

ções próprias para, o socorro

Imediato e eficiente dos pacien
tes.

CANOINHAS (CN) O
;(0 Batalhão de Polícia Militar,
com sede nesta cidade, acaba
de receber do Governo do' Esta-

, I

do, uma ambulância para aten-
dimento de seu efetivo ..

O veículo é do tipo "fur
gão", especial para cO serviço a

que se destina. Está equipada
com maca tipo leito, com dois
assentos para, acompanhante e

c nferrneiro, suportes para ad
ministração de soro e ventila
dor elétrico.

A viatura ficará baseada
1.10 Batalhão "Januário Côrte",
com sede em- Canoinhas,' mas

atenderá toda a área da Unida
de, ou seja, as Companhias de
Polícia Militar sediadas em

Forto União,' Curitibanos, Rio
do Sul e Lages, além dos desta-

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

Salário minimc
:erá reajuste de

'problema da rotatividade da
.

i�Jão-de-obra", afirmaram terça- O Eng:o Adwaldo Cardoso' I, precisafeira', logo após a reunião da Botto de Barros determinou ,'1 todo.'
Comissão Mista, os deputados todos -os diretores regionais' da
arenistas Carlos Chiarelli(RS) e f:�Inpresa Brasileira de Corr-eios
,�\.demar Ghisi (SC). Nessa reu- e Telégrafos, num total de 31�
»iâo, os parlamentares acata- que procurem montar mecanis
ram a proposta do senador mos em suas diretorias regia"
Humberto Lucena no sentido c:E:' nais capazes de' desenvolver o

que sejam ouvidos os ministros sistema postal no interior dos
ligados à elaboração do projeto, Estados, permitindo assim ao
representantes dos empregado- homem do campo participar de
.'es e dos empregados . O Minis-· todas as. atividades do país,
ira Murilo Macedo, do Traba ..:\finnando que o Correio nao
lho, será o primeiro a ser ouvi-

t10de e não deve somente se·
do, na próxima quarta-feira às 1:"

9 horas da manhã, ,que falará preocupar com suas atividades

.
� obre o assuntq.

"

nos grandes centros, pois o país

� u••.u.!.,.., ;."&_l •.......,.,.,..!<� >�'.,.y ••�IU'.........,,.·�....,.,.....,· "'ll'��""""�!"

, ,

,,',", ", " ,,", ,,' ,

" "

e na
, t."

OTICA C:ONFIANÇA, I
seguros contra quebras até um· ano.

'

"

.

I'

."','
" Praça Lauro Muller,' 5�2 - CANOINHAS - se ,',',

"
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funcionar como num se utilizar da via, postal qwmdo
se tem' um correio bem' interio'
rizado .. Finalmente o' Presiden
te da E. C . T. que vem presidin
do no Rio de Janeiro o 18.0
Congresso daUPU, revelou que
este ano o correio brasileiro da
rá especial atenção ao correiO
do interior, onde a' Empresa
pretende consolidar sua posição,
Para Botto de Barros ainda se

,pas,sará muito tempo até.' que
todas' as aldeias do mundo se·

j a,ml dotadas de uma livraria,

.IVras um bO,m serviço, postal
pode, substituí-la."

I

Botto de' Barros disse que
';0 Correio desempenha um pa
pel importante na � difusão de'
auxílios culturais, permitindo
aos, brasileiros' que habitam zo

nas rurais e que não encontram

postos de venda ou bibliotecas
próximos ao seu domicílio, re

ceber livros, discos e outras pe
�'élS 'que o .ajudern na formação
eultural" . Do mesmo modo as

pessoas dessas regiões que não
; cnham condições de adquirir
objetos ou documentos, podem

"' . 'o, 1.,,1
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