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CANOINHAS (CN) =r: Ü

'Curso de Supervisor de Segu
rança do Trabalho, nromovido

pela Associação Comercial e
'.

Industrial de Canoinl.as :- ACIC
e as Associações de Mafra e

RiQ Negro, em convênio com o

SENAI' de Mafra, Fundacen tro
t Ministério do Trabalho. En
contra-se em fase de conclusão.

O encerramento deste Cur-
o 80 será, no dia 12 de outubro
vindouro, no Clube Canoinhen

se, tendo como Paraninfo o Dr. '

Hilton Ritzmann, Presidente da
ACrC; Patrono Luiz Fernando
Freitas, Vice-Presidente da
'ACrC e Diretor .da Indústria de
Madeiras .Zàníolo SIA; Padri-'

em Canoinhas

mente no, dia' 12 no Clube Ca
noinhense; todos funcionários
de Empresas de Canoinhas, e

'Três Barras: Enivaldo 'Roque,
Putkamer, Gilberto Krauss. 'Hi
lário Erhardt, lrineu Froehner,
Iríneu João Braz, Luiz Alberto
Dias, José Eloi Pokryviecki,
João Batista Leite, José Felicio

Adriano, João Horsky, Laércio'
José Dambroski, Luiz Fernando,
Olsen, Luiz Carlos Krauss, Moa ..

dr Pereira, Nelson TetsUo,' Ka·,
miya, Nelson Argenton, .Iose
Mauricío Krauss, Nelson Con

sulo, Nilson Resi de Lima, Os-
car Gandolfi, Paulo' Adão
Frank, Sérgio Kühler,' Sérgio
Trentinaglia, Samuel, David
Ferreira e Wilmar Wagner.

nhos de Honra, o Prefeito Odi
lon Pazda de Três Barras e Fá
bio Nabor Fuck; Vice-Prefeito
de Canoín has .

,

À solenidade de Encerra
mento, que a, princípio estava
marcada para o dia, 4, e agora
adiada' para o dia 12 _' compa
recerão, o Diretor Regional do
SE�AI de Florianópolis,' Sr.
Célio Goulart; o Diretor da Di
visão de Treinamento Sr. An-

, "

tania Gustavo Jorge e a Coor-
,

denadora do SENAI de Mafra,
s.». Léa B. dos 'Santos.

I

FORMANDOS'
Serão 25, o número de.Eu

pervisores que estarão receben
do o Certificado de Aproveita-

Hoje' no C. E. S. C.
de Patinação
Dia 7 de outubro,

C'. E. S. C

Concurso' "Vestibula-r
de, 1980

II Conselho Distri tal

-

no

-

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

Prefeito plantou
horto do C. E. S.no

,

CANOINHAS (CESC/CN)
......., Em cerimônia realizada no

Colégio Estadual Santa Cruz no

,

último sábado, dia 22, às 8h30,
esteve presente o Prefeito Mu
nicipal, Benedito _ Ther�zio de

Car:valho Netto, que na opor
t�ludade falou sobre a impor
t�ncia da árvore na preserva
�aQ ecológica, e as perspectivas
íU�ura.s quanto àr sobrevivência
-,.- e

sensacional- Show»

Folclore Português

«Â C'A F'E»

do
de

Lions
500 pessoas

,

reunira

(LEIA EM "DESTAQPES")

erveteira

C2.
. do mundo vegetal.

Em seguida, Therézio plan
tou uma ervateir_a, (árvore sim
bolo do Município), sendo, pro
cedido cerimonial idêntico pelo
Diretor Geral do CESC,. Eló,i
Bona.

As solenidades alusivas ao

dia da árvore tiveram lugar no

reeém--nn,plantado horto-flores-

tal do estabelecimento, onde já .

existem mais' de vinte espécies
nativas da região, num trabalho
ímpar. dos professores e alunos
do Colégio Estadual Santa Cruz,

Além das presenças de
Prefeito e do Diretor Geral do
maior educandário canoinhense,
participaram do evento os pro
fessores e alunos dos cursos ma

tutinos existentes no CESC.

BB' dá
'Cr$ 1,8
trabalho·

,

A •

premio
milhão
sobre
de

.P8�1I
Fontes

alternativas •

e.nergl,a
FLORIANÓPOLIS (SGP

AI-CN) _ O Banco do Brasil

aprovou o regulamento da con

cessão de prêmio para .pesquisa
sobre fontes alternativas, insti
+;uidb pelo presidente do BB.
Oswaldo Colin, com o objetivo
de estimular os cientistas nacio
r.ais a pesquisarem fontes alter,
nativas de energia ou aprimorar
as já existentes, através de pro·
jetos completos de equipamen
tos, processos, inventos, idéias
cu novas técnicas que propor
cionem economia ele derivados
de petróleo.

Para o primeiro colocado,
• A' \

I.

(prem-io "Monteiro Lobato") foi
atr ibuido o valor de Cr$ 1 mi
lhão, e mais Cr$ 500 mil para o

2.° (prêmio "Visconde de !tabo
lai'))), de Cr$ 25'0 mil para o 3.°

. {prêmio "Barão de Mauá") e

Cr$ 125 mil para O quarto colo
cado (prêmio "Delmiro Gou
veia") . Os prêmios serão conce

didos corn recursos do FIPEC

(Fundo de Incentivo na Pesquí- '

sa Técnico-Cíentífica) .

Poderão con�orrer áos prê
mios, pessoas físicas e [urídícas.
residentes ou domiciliadas no'
.Brasil e o pra�9 para entrega
dos trabalhos se encerra em 30
de dezembro de 1979. A inscrição
poderá ser feita em qualquer,
agência do BB, pessoalmente ou

através de carta em que conste
a aceitação das condições pre-.
vistas no regulamento. Ao pri
meiro colocado, além do prêmio.
o Banco, do Brasil concederá fi
nanciamento de até Cr$ 50 mi
lhões com vistas ao desenvolvi
mento da pesquisa. O Banco es-

.

tabelece ainda' ,que só poderão
concorrer os que se, cornpreme- .

terem,
.

se premiados, a desenvol
'ver o projeto sem evasão de di-'
visas do, país. O regulamento
estará à disposição dos ',interes:,· '"

sados, j á na prôxima'. semana,
em todas as agências do Banco
do País.

,

era

/'

CANOINHAS (CN) - A
Fundação das Escolas do PIa
Imito:

J

Norte Catarinense,
FUNPLOC, terá: para o próximo

.

.ano cinco novas salas de aula
para mais 250' alunos, além de
um laboratório completo para a

Escola de Enfermagem) amplia
ção do Salão, Nobre com capaci
dade ·de 350 a 400 pessoas, um,

Salão de Festas e canchas de
futebol de salão, volei, basquete
e quadras de 'tênis'.

sobre os quais as edificações ',fi
carão suspensas, do solo, dando
espaço para' entrada de veículos
sob as mesmas, No local onde
atualmente funciona o estaci�
namento, serão construidos o'
Salão de Festas, o Laboratório
e as �anchas 'de esporte.

O Sr. Dequech, afirmou
que as modificações na Funda
ção, apesar do' vulto da obra, .

ainda dará amplo espaço para; o
estacionamento na parte supe
rior junto às canchas de espor
te. Outros melhoramentos es

tão sendo efetuados na FUN
PLOC, graças ao dinamismo do
seu Presidente e, o' amor q�iie
dedica ao estabelecimento.

, Ajardinamento com 'belas flores
e plantas raras no norte do Es
tado, conclusão do calçamento
para pedestres, como também
ó construção. de chafarizes que
estarão funcionando ate o Início
do próximo -ano 'letivo,

A informação é' do
.

Presi
dente da Fundação, Dr. Paulo
Dequech, que mostrou à repor··
tagem do C.N, como serão pro
cessadas as ampliações nas Ins ..

talações já existentes. As novas
cinco salas de aula e o aumen

to do Salão Nobre, serão cons

truídos na parte posterior dos
Blocos, com aproveitamento to ..

tal do espaço inativo. Serão Ierguidos pilares de sustentação,
-

I ..

oras no « I' ao»-
.

, '
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CORREIO DO NORTE
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29 'de setembro de 1979

I
e das '14:00 às 18:00 horas. Aos sába-

: •. __----.,..,._------d-os-a-te-'_à_S_1_6_:0_o_h_or_a_s_._.. _

"

, ,

Programa
« Contribuinte

do '

Futuro - 197,9»

.'. "

C,,
, .S E R V 1·( O S

�

Em nota divulgada a 1m·

prensa a Delegacia da Receita
Federal em Joinville informa
que, através seu' Serviço de
Atividades Especiais, deu início
à distribuição, às escolas de sua

jurisdição, de 70.000 exempla-
.jes do livro-cartilha intitulado
"VAMOS CONSTRUIR JUN
TOS" destinado à realização do
concurso "CONTRIBUINTE do
FUTURO-1979" entre os alunos
das 4.a e .5a séries do .1° grau)
1JO período .de 10 a 25 de outu
bro próximo, de conformidade
com o. Calendário Escolar esta
belecido pela Secretaria de
Educação do Estado. de Santa
Catarina em colaboração à Se
cretaria da Receita Federal.

O referido' programa, como
esclarece aquela repartição, ;se

desenvolvo em todo o país, com
o alto objetivo de divulgar aos

escolares as primeiras noções
sobre os tributos, especialmente _

b Imposto de Renda, procurando
assim, desde cedo, conscientizar
o contribuinte do futuro no

cumprimento voluntário do de
ver fiscal.

FISCALIZAÇÃO DO
crI" » :»
r ,.'

.,,;,:...

Rua.Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

f'ARMACIA I):E épLANTAO: de sábado (29) a sextn-feira (05) -

" '.�. ,

,� J 't,.

, I"
,VITAL - Rua Paula Pereira, 542 -

Fone 22-0040.

•

IMP(}�:TO RETIDO

NA FONTE

Obedecendo -à programa
ção que se desenvolve em todas

I

as Regiões Fiscais, a Divisão de
Fiscalização da Delegacia da
Receita Federal em Joinville
deu início, também, à fiscaliza
ção do Imposto de Renda retido
na fonte nas empresas e entida
des que devem reter e reco

lher esse tributo incidente nos

pagamentos de diversos' rendi
mentos, especialmente sobre sa-

lários. I

MÉDICOS DE PLANT:AO: Hoje: Dr. Vicente Mazzaro

Fone: 22-0033

Amanhã: Dr. Dalmo 'Batista Soares

Fone: 22-0033'

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇÃO RODOVIARIA: Fone: 2�-D179

PLANTA0 CgLESC: Fone: 22-0490

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

.
. "
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Ancor'a Tratores

'.

Comercial Hirt Ltda.

.'.

Jje

Os melhores preços e condições da

Crediário próprio e entrega na

e_

regiao
hora

QORMITÓRIOS, COM ,GUARDA-ROUPA, 'PENTEADEIRA, CA··

MA, 2 CR!�_DOS*MUDOS, E UIUA ALI\'lOFADA - A PARTIR

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

LINDO RELóGIO-DESPERTADOR.

2 COZINlIAS EM' F,õRMICA COM 6 PEÇAS A PARTIR nc

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

TRAVESS� COLOREX.

3 FOGõES A GÁS GERAL, POR APENAS CR$ 2.610,00 A

UNIDADE, E DE BRINDE VOCÊ GANHA, 1 TRAVESSA CO·

LOREX.

4 TV PRETO E BRANCO "PHILIPS"" "PHILCO" -E "SHARP";
'A PARTIR' DE CR$ 5.310,00, A U�HDi\.DE, E DE BRINDE VO"

,

CÊ, GANHA A ,ANTENA E INSTALAÇÃO.
; '5 C01�JUNTOS ESTOFADOS, DIVERSOS MODE�iLOS E MAR·

. ',S "'i.'.
.

" ,C�1S, ,A, �!\11>Tlh DE CR�� 1.S00,OO A 'Ul,JIDADE, E oE IIKLNDE

_,

·V.OC1t�' GÁNHA l' MESA DE CENTRO .

" I.

"-

� ....

, : \� ,I

,
" .....

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

';'. "
. ';',

..

"

Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600;
'assim como a linha completa de implementos Blue Une,
a colheitadeira e o conjunto de fenação New Holland,

.
e os silos metálicos Silogranel, tem realmente um endereço certo.

A Ancora Tratares, "

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

-�
" �J

"neara Y;;;dl'('J .21ttz.

'�"':'Fi(a'�'nos 'uma visita e comprove.!nesses preços e facilidades de�pagamento
'. � ,

(,." � ,',o;'. : -, ,.C'REDIÁRIO PRÓPRIO :�,E ,

ENTREG�' NA J�iORA '

,.'<, .. :�.

,�:._�, ;RUA C�ETANO COSTA, 495 � FONE 22-g555 - CANOINHAS - SC. �
••••••••••• 11".1 •• 1.1111.' •••••• , ••• , ••••••• , ••••• , •••••�Q.g!! •••••••• !!' ••••••••• II�

!MSTHteIJlOOfl exélUSNO EM CUI'lmoA. izsrs 00 PARANA, E NORTE OE SANTA C"TARlNA.

Matrrz em Curitiba, SR 116, Km 68· Fone 52-4621
Canoinhas, Travessa 7 de Setembro, 248· Fone 22-0548 • Lapa, F3ua Barão do Rio Branco, 1800 - Fone 22·1263

� I

�I�I
.'

I

daAni versariantes semana
, DIA 02: a sra. Tereza 'I'ys

ka; a sra. Maria "Aparecida
Schupel; o jovem Osvaldo
Granza; o menino .Angelo Mar.
c <.:Jo, filho

j

do sr. Alcides Pires,

DIA 03: o sr. Orlando Froeh,
ner: o jovem Jânio Sérgio
Sczygiel .

'

DIA 04: o sr. Francisco Za.
ziski ; o menino Juliano filho do
sr. Amir Rutes.

-

DIA 05: os jovens:' Abel
Maron Becil Haroldo Gross.

, '

kopf e Adib Sakr Jr.; a srta.
Marilu Müller.

Aos 'aniversariantes, nos

'sas felicitações.
" ,

,

ANIVERSARIAM-SE

HOJE': as sras. Ana Maria:
esposa do sr. Nivaldo Burgardt

.

é Carmela esposa do sr. Aury
Ferri Pedrassani; as srtas.: Ja

nete Gatz, Miaria Cecilia Sco
nhetzki e Lidia Tomporoski, re
sidente em Guarapuava.

AMANHÃ: a sra. Franceli

na, esposa do sr, Moisés Borges
da Silva.

DIA 01: o sr. Raimundo
.Dambroski; o garoto Guido

'Alexandre, filho do sr. Guido
Prust residente em, Indaíal-

, ,

SC; a garota Cláudia, filha do
sr. Mário Müller.
............ tWW' §fA'N -.----- ...---------------

Nota de "agradecimento
A Diretoria e Cr ianças da

"Associação Espírita Lar do.

,

Jesus" vem de público agrade
cer às crianças da Alemanha,
pela doação à sua entidade, de
um aparelho telefônico .

O Presente foi conseguido
através da bondosa Irmã Maria

Jacoba de Santa Maria-Rê, �.

qual a entidade penhorada
agradece.

,

I
r

JUÍZO DE,DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS -

SANTA CATARINA

Edital 'de Arrema'tacão
,

,

(Extrato art. 687 CPC)

I'

o Doutor Orli de Ataíde Rodrigues, Juiz de Direito da,
, 2.a Vara Cível da Comarca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, na forma da Lei, etc.
l.a PRAÇA Dia 23 de outubro de 1979, às 10:00 horas

2.a PRAÇA Dia 14 de novembro de 1979, às 10:00 horas

LOCAL Edifício do Fórum Desembargador Rubem Mo'
rítz da Costa, sito a, Rua Vidal Ramos, s/n. -

Canoínhas-SC
PROCESSO : Execução n.? 57

'RXEQUENTE : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
, S/Ao.

EXECUTADO ABRAHÃO MUSSI S/A. INDÚS'rRIA E CO-,
MÉRCIO - MÁRIO MUSSI, OLDEl\1AR MUS
SI e OLDEMAR MUSSI JUNIOR e S/M. ,

BEM A SER
ARREMATADO: "Um terreno rural de propriedade' da Empresa

Abrahão Mussi S/A. lnd. e Com. com a ár�a
de ,2.750.906,00 m2 (dois milhões, setecentos e cinquenta mil e :00-

"vecentos e seis metros quadrados), situado, no lugar Rio Novo,
município de Major Vieira, nesta Comarca demarcado devida-

, "

mente, confrontando dê um lado pelo Rio Canoinhas e pelos ou-

tros lados comi terras de Juvelina Reis Brandenburg por cerca dE
arame com quatro fios, do Rio Novo ao Canoinhas, devidamente
cadastrado no INCRA sob n.? 530600801029 e recadastrado sob n.'

, IH6. 060.012.505, adquirido de Eduardo Brandemburg e, sua mu
lher conforme escritura de compra e venda lavrada em Notas do
1.°,Tabelionato às fls. 121/124 do 'Livro 157 e transcrito no Reg.
de Imóveis da Comarca às fls. 23'5 do Livro 3-AP, sob n.? de ordem
42.536, em 30/10/73, avaliado em Cr$ 4.546.800,00 (quatro mi
lhões, quinhentos e quarenta e seis mil e oitocentos cruzeiros).
Dado e passado nesta cidade' de Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, aos vinte e um (21) dias do mês de setembro de mil, nove-
',':nCO-i e setenta l. :nOV2 (1979). Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão,
c subscrevi.'

'

. ,

Orli de Ataíde Rodrigues -, Juiz de Direito da 2.a Vara

.-----. �IDRA. HELOISA S. BERTONCINt"
-- ----� _=::t:�

, CIRURGIÃ-DENTISTA
.

eRO 1091

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

'L/C
(ao lado do Edifício lVlussi)

Fone 22·-0439
-�- •• ..,. - o ....._ ._:.•• _ �••

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO' .NORTE,

Serviço
Indústria

Social da CO�PR A-SE Caochas
Compra-se um terreno cen-

S E S I tral em torno de 800 m2. Tra-

p a r a'
o

'

"iar pelo fone 22-0385, ou nesta
,

,
redação.

Pollval8otes
Cânoinhas

_ O Sesi congratula-se com o

Operário Pad�ão,. Sr. Nilso� José

Corrêa da Indústria de �adel�a Za

niolo S ..
A

',, que tendo Ido a Flo

rwnópohs Juntamente com sua es

posa Sra. Verônica Lazár io Cor

rêa, muito bem rePr:e�entc;?u nosso

Município. Sua particípaçâo e, em

especial o entrosam�nto de sua es

rosa com o grupo lê. presente, ele-
I �'ou bem alto o nome de' Canoinhas '

dentrO" das festividades" que conta

ram com um excelente programa.

_ Neste segundo' semestre,
'

as

f"rofessoras do Sesi participaram de

mais um treinamento interno pro

movido pelo SESI de Lages. Hospe
dadas no Grande Hotel de Lages,
lá permap�ceram por uma' semana,

juntamente com as de Mafra, Ca

çador, Joaçaba, Videira, Chapecó e,

Lages."
'

'Nesta coluna queremos
mandar um abraço à aluna dI\> Cur
so de Corte e Costura Jussara
Guenze, por, sua freqüência à to

das as atividades do SESI, numa

delIl,onstração
"

clara de integração
,

aos objetivos da Agência.

-

- Do Clube de Mães, temos
'Dona Luiza Gonçalves, que, com
bom ou mau tempo. vem de Marcí
II? Dias, sempre otimi�ta, presti-'
giando nossas atividades.

- Durante os meses de agosto
c setembro, foram realizadas 3 reu.

niões, respectivamente, a primeira
com o objetivo de explicar a -f ina
l idade do SESI, a segunda para
reunir em um abraço amigo, pais
e filhos em sua data, num dia dos
pais diferente e a terceira para ho
menagear nossa amada Pátria em

sua data magna.

- O SESI está levando seus

alunos à uma maior participação de
grupo com 'uma sadia recreação
através do .esporte, como ping-pong
e jogos de concentração, como da
ma, dominó, xadrez, etc.' ,

- Todas as alunas dos cursos,
estão- sendo levadas à cozinha da
Agência para uma demonstração de
como alimentar-se melhor e mais
economicamente, aprendendo a in
cluir em suas refeições d.ár ias, re
ceitas de soj a .

1 COn te c endo ••'.
"Conviver é decepcionar, às ve

zes. Ninguém agrada ninguém,
sempre. Por isso, amar é desculpar,
readmitir, perdoar ... "

'ii E hoje todos muito animados pa
ra chegar no Club Canoinhense
e agitar prá. valer, os lances de
mais uma boate.

* Algumas da boate passada:
- Solange- e Nivea agitaram e

muito.
- Gíldo e Lola, Beto e Thelma,

casaizinhos que deram lá, um

toque muito especial.
'

- Nardo, Bolha e Calica, entre
outros tentando entrar na das
"carneirinhas". Só no pulo!

- Arlete sendo 'alvo de muitos
olhares. Vai nessa.

- Eti, Iso e Ar iovaldo, mais no

chão do que em pé.
....,.... Modi muito cumprimentada

pelo seu desaniversário . Des
parabéns.

___________________r w� __

In,dústrla de Madeiras Zoniolo --S/4

Responsabilidade
J. e C.

:1< Maico e Taninha, agora juntos
transando numa boa .. É isso.

* Régis e João 2 levando a Joen
ville um pouco da graça do garo
to cano.nhense ,

* Leila levando à Floripa um pou
co do charme e graça da garota
canoinhense . Aproveite.

f
* Marli extreando idade nova des
<, de o dia 22. Parabéns.
:I< Também Shimínho entrando em
idade dia 27. A você. Felicida
des.

ol< Fernando Machado marcando
presença aqui na terr ínha sábado
p.p.' Chegue mais.

'

* Janine pontificou por aqui com

muito charme e graça'. É isso aí.

* "Se as pessoas' do mundo que
gritam por liberdade não apren
d.erem a usá-la com ciência, a li
berdade acabará destruindo tu
do" .

Canoinhas 21 de setembro de 1979.
,

"
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ALTAVIR ZANIOLo - Diretor

.
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FLORIANóPOLIS (SS-AI-
111-05/09/79 - O Secretário

'para Assuntos da
.

Casa Civil,
Deputado Nereu Guidi, infor
mou que foram celebrados con

vemos com os municípios do

Vale de Canoinhas - Três Bar

ras, Irineópolis, Porto União e

Canoinhas - totalizando Cr$
550.000,00, para .construçâo de

quadras de esporte polivalentes.

ORAÇÃO AO DIVI'NO

ESPIRITO SANTO

Espírito' Santo, Tu que me esclc
reces em' tudo, que ilumina todos os

meus caminhos poro que eu atinja
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 �inha vida 'estás comigo;
quero neste curto diálogo agrade
cer-te por tudo e confirmar uma vez

mais que nõo quero sepcror-rne de
Ti.

Informou ainda que

Canoinhas serão' construídas
duas' quadras, uma na 'localida
de de Bela, Vista do Toldo e ou

tra no Conjunto Habitacional
Benedito Therézio de Carvalho
Junior, proporcionando, desta,
forma, uma i n t e r i O' r ização
maior para a prática, de espor
teso

Nereu Ghidi disse que es

ses 'convênios foram encaminha
dos, hoje, para a publicação no

Diário Oficial.
'

2°. Ofício de Notas

Edital de Notificação de. Protestos
Por não terem sido encontrar

dos nos endereços fornecidos ou

por recusarem a tomar ciência, fa
ço saber aos que o presente

'

EDI
TAL, virem ou dele tiverem conhe
cimento que deram entrada neste

Ofício, para serem protestados con

tra os responsáveis dentro. do pra ..

zo legal os títulos com as seguintes
, características:

Dp n.? 27.,831-S, vencida em

1.0 . 09 . 7Q, no valor de Cr$ 11.450,00,
emitida Dor Aristides Mallon . Con
tra: OMIR MULLER.

Por rnolor que se]o a ilusão 'ma

terial, não será o mínimo da vonta

de que sinto, de um dia estor conti

go e. todos os meus irmãos, na g ló
ria perpétua.

Agradeçorte uma vez. mais

A pessoa deverá fazer esta

Nação três dias seguidos sem fazer
o. pedido. Dentro de três dias será

alcançada a graça, por mais difíc'l
Que seja.

Publicada por ter' recebido uma

tJraça.

11 .08.79, no valor de c-s 85:2,,00,
emitida por Kohlbeck & Cia, Ltda,
Contra ROBERTO BERTOLDO
GONÇALVES.

Dp n.1O 3565, vencida. em

13.09.79, no valor de c-s 7.370,00
emitida por O.A. Missau & ela.
Ltda, Contra: TRANSPORTES DE
TORAS E LASCAS LTDA.

Canoinhas, 26 de setembro de
1979.

ALCIDES SCHUMACIIER
,

f

em

OFICIAL MAIOR

CPF 005.589.669-34Dp n.1O 7. 352r02, vencida

Registro Civ,i I

C. G. C.M. F. 83.187.294/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO .

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAOROINAIUA

São convidados os acionistas desta sociedade para se

reunirem 'em 'Assembléia Geral Extraordinária, no dia Lâ.de outu

brado corrente ano, às 15,:00 horas, ria sede social, sita no Bairro
, Agua. Verde, Canoinhas, Santa Catarina, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia:

- Aumento do capital social de Cr$ 30.000.00(\00 para'
Cr$ 60. 000 .�OOO,OO, com a incorporação de reservas e conseqüente'
alteracão do Estatuto Social,

� '. .

, ,

Basilio Elumenhuli C:omérci()
de V (�íClllos L tda�

JiJaIIr;f

sen1llre a melhor oferta, em veículos novos

e usados de qualquer: marca.
DISPONIBILIDADES DA.SEMANA:

1 Brasilia azul . .. .. ..... .

1, Corcel coupê starídart - amarelo 1975

Adquira seu veículo com a mínhna entr�da ...
Veículos inteiramente revisados, de boa procedencla, aos

melhores preços da região. .,

Vis'ite-nos sem cODlpronUsso, eUl nossa lo]a a

Rua Vidal Ramos 20B - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024
,

'NEREIDA C. CORrE, Oficial do Registro Civil
do' 1.° Distrito de Conoinhos, Santa Catarina faz ,sa
ber que pretendem casar-se:

MIGUEL DOS ANJOS e ALZIRA VOUK, am
bos solteiros, domiciliados e residentes nesta cidade.
Ele, marceneiro, nascido em Irineópolis, deste Esta
dó, em 29 de setembro de 1958, filho de Joaquim dos
Anjos e Tereza Wineski dos Anjos. Ela, do lar, nas
cida nesta cidade, em 22 de fevereiro de- 1960, filha
de José Vouk eLidia Sloniak Vouk.

�

3x

JOSÉ GRAVITAL e IVANIL ,DE JESUS, am
bos solteiros. Ele, pintor, nascido em -Gliceria; Es
tado do Rio de Janeiro, em 19 de março de 1946, do
miciliado e residente na cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, filho de dona J08P..a 'I'homaz . Ela, do lar)
nascida em Ponte Alta do Sul, deste Estado, em 26
de agosto de 1960, residente nesta cidade, filha de
Valdevino de Jesus e Marcilia Padilha de Jesus.

ERICO NOERNBERG e INGRID VOIGT, am
bos solteiros. Ele, lavrador, nascido e1"1". Caraguatá,

'

deste- Município em 30 de janeiro de '1952. residente
em Caraguatá, deste' Município, filho de Waldemiro
Carlos Noernberg e Erm.na Neitzel Noernberg , Ela,
do lar, nascida em Canoinhas, em '12 de janeiro de
1960, residente em Parado, deste Município.. filha de
Mar:io Voigt e Cilda, Schumacher Voigt.

WILMAR FUCK e MARIA DA GLORIA FER
REIRA DE SOUZA, ambos solteiros, domiciliados e

residentes em Paciência do Rufino, deste Município.
Ele, <lavrador, nascido em Paciência do Rufino: em

29 de maio de 1960, filho de Leopoldo Fuck e jElfrida
Bauer Fuck. Ela, do lar, nascida em Encruzi lhada,
deste Município, em 14 de agosto de 1962, filha de
Augusto Ferreira de Souza' e Juventina Vieira de
Souza.

'

. JOÃO EUSTACHIO DE CARVALHO e JVCEL
MA DE PAULA, ambos solteiros, Ele, comerciário,
nascido nesta cidade, em 22 de maio de 1959, residen
te nesta cidade filho P.é Adhemar de Carvalho e Eü
l�dyr Moreira de Carvalho. Ela, do lar,' nascida em

Parado, deste Município, Cem 14 de janeiro de ).963,
res:dente em Parado, deste Município, filha de dona
Judite de Paula.

'

PEDRO MIRESKI e LENI DE JESUS QUA
DROS, ambos solteiros. Ele, lavrador, nascido· em

Tira Fogo, deste Município, em 16 de junhd de 1954,
residente em Tira Fogo, des'te Município, filho de Es ..

tefano Mireski e. Genoveva Theodorovicz Mireski.
Ela, do lar, nascida em Barreiros, deste Município,
em 10 'de março de 1957, res,idente em Barreiros. fi
lha de Sebastião Antonio de Quadros e Faustina Mu
nhoz de Quadros.

ANTONIO SILVIO PONTAROLO e CLAUDE
TE MUNHOZ, ambos solteiros, nascidos, domicili:3.rlcs
e residentes em Rio dos Poços, deste Município. Ele,
lavradOl�, nascido em 15 de novembro de 1955. filho
de Santo Pontarolo e Leonira \Vo:texen Pbnt'arolo.
Ela. do lar'; nasc;da em 1.10 de julho de 1958, filha de,
Pedro Munhoz e Maria Tarcina Munhoz.

ATAIR ALVES DOS SANTOS e CLARITE
IZABEL PRETO,' ambos solteiros, domiciliados e re
sidentes nesta cidade dê Canoinhas.

"

Ele, operário,
, nascido em São Pedro, distrito de São Sebastião do
Sul, em 18 de novembro de 1953, filh'o de Emiho
Borges dos Santos e Leonilda Alves .. dos Santos. K(3,
do lar, nascida em Rio da Ponte, Município de Pa
panduva, deste Estado, em 4 de julho de 1961, filha
de Placido Preto e Maria Rosa Preto.

ELIAS SOBCZAK e MARIA CILENE KLO
PASS, ambos solteiros, domiciliados e residente::; nes
ta cidade. Ele, apóntador, nascido em Paula Pel'eil'a,

- EDITAIS
deste Município, em 9' de julho de 1953, -filhc de João
Sobczak e Olga Sobczak. Ela, operária, nascida em

Paula Pereira, deste Município, em 15 de agosto de
1962, filha de João Klopass e Maria .Carvalho Klopass.

1-'
"

DARCI MUNHOZ e JURACI BATISTA, ambos
solteiros, domiciliados e residentes no Bairro Indus
trial, desta cidade. Ele? operário, nascido err. Timbó,
Mun'cípio de Santa Cecília, deste. Estado, em 18 de
outubro de 1956, filho de João Maria Munhões e Ge
nertna Barbosa. Ela, do lar, nascida em União -da Vi.:.
tóría, Estado do Paraná, em 6 de outubro d� 1956, fi
lha de Argemíro Batista e Maria de Lima Batista.

,

"

MARINO JQSÉ BACH e BERNADETE GREIN,
ambos solteiros, domiciliados e residentes em Salto

,
da Agua Verde, deste distrito. Ele, lavrador, nascido
em Vila Ivagaci, Estado, do Rio Grande do Sul. em

12 de janeiro de 19'55, filho de Luiz Bach e Lory Re ,

gina Bach. Ela, do lar, nascida em Salto da Agua
Verde" em 4 de dezembro de 1959, filha de Germano
Grein e Madalena Collaço Grein ,

ROBERTO SILVA e MARIA HELENA CUBAS,
ambos solteiros. Ele, militar, nascido em Mafra, deste
'Estado, 'em 12 de novembro de 1953, residente na ci
dade de Rio Negro, Estado do Paraná, filho de Nel
son Silva e Thereza Koppe Silva,'. Ela, funcionâria

.

pública, nascida em Canoinhas, em 4, de março de
1952, residente em Canoinhas, filha de Antonio
Cubas e Hilda Becher .

.Edital recebido do-Oficial do Registro Civil da
cidade de Rio Negro, Estado do' Paraná, em data de ,

25 de setembro de 1979.

E, para Que checue ao conhecimento de tercei
ros, mandei pUlblicar o presente Edital: Ãpresentaram
os documentos exigidos pelo Código Civil, arfo 180. 'Se
alguém tiver col1hecimento de.! ol,gum impe:diínento le
gaI. oponhoro na forma' dei lei'.�;·�,

"

Canoinhas, 26 de setembro de. 1979.
'

NEREiDA C. CÔRTE - Oficial do Registro €ivil

CPF, 222.315.879-04

-

SEBASTIAO GREIN CO�A; Escrivão de Pa�
e Oficial do Registro,Civil do Município de MajQr
vieira, Comarca de Cap,oinhas, Estado de

.

Santa Ca�
brina, faz sabeI' que pretendem casar:

DANIELGUTERVIL e ZÉLIA MARTA ROMA�
NIUK. Ele, natural deste Estado, nascido neste mu.

nicípio, no dia 26 de junho de 1953, lavrador, solteirof
domiciliado e residente neste município, filho de An
tonio Gutervil e' Antonia Gutervil. Elê., natural des".
te Estado, nascida neste município, no dia 14 de
�gosto de 1950, do lar, solteira, domiciliada e resí....

dente neste munidpio,' filha de Nestor Romaníuk, fa..

., lecido, e Konegundes Matildes Romaniuk .

VITALINO, VESOLOVSIO e MARGARIDA
MUCHALóSKI. Ele, natural deste Estado, nascido
neste :Município no dia 26 de fevereiro de 1956, 'la
vrador, solteiró; domiciliado nes�e município, filhó
'de Antonio Vesolovski e Helena Vesolovski. Ela. na
tural deste Estado, nascida,neste município nO dia 19
de maio de', 1956, do lar, solteira, domiciliadéo/ e' resi
dente neste município, filha �e Ludovico Muchalos.
ki e Francisca Muchaloski.

S� algqém tiver conhecimento de existir algum
tmpedimento leILal, acuse-o para fins de direito.

Major Vieira, 22 de setembro de 1979.

Sebastião Grein Costa Oficial do Re,gístro ÇivU
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DR.· ZE�O AMARAL· FILHO
- CIRURGIAO DENTISTA -

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

Telefone Comercial
Cànoinhasem

v' E -EN o s E

Informações pelo telefone 22-0566

.".:

Atenção!
CANOINHAS ACABA DE RECEBER, MERECIDAMENTE,

".

UMA NOVA LOJA:
;

•.. Vidraçaria Maffezzoli
. ,',' "'Rua Vidal Ramos 184 (ao lado do Supermercado Ouro Verde)

, .
.

;-
.. COM ,UM COMPLETO SORTIMENTO DE VIDROS LISOS·

./._ -
.. - '." .

E"FANTASIA, E UMA EXCELENTE EQUIPE DE FUNCIO

i�ARIOS"A VIDRAÇARIA MAFFEZZOLI ESTA APTA A

ATENDER TODA A CIDADE E REGlôES VIZINHAS, COi\I

QUALQUER QUANTIDADE DE VIDROS CORTADOS,
AOS MELHORES PREÇOS DO �ERCÀDO.

DISPõE TAMBÉM DE ARTIGOS PARA PRESENTES,
.

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

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

-.
r

.
.

�
-

'.III •• i!I( , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• n ••• ,' •• ' ••• '"1I'II,�'·

CIMENT'ELA --

FABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO, EM

,'TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA _, ALAMBRADOS PA

RA CANCHAS DE ESPORTES - CERCAS DE DIVERSOS

MOI)ELOS" EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE

,CONCRETO PRÓPRIOS PARA CHACARAS _. ARTEFA

TOS DE CONTRETO EM GERAL.

Escritório: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa'
Postal, 241 - anexo Escritório Cide.

, Fábrica: Distrito de Marcilio Dias _' Canoinhas-SC.

� í í ••• 1.1 •• i 1.111111 i. i;; I i I. U DI a i .. 1 ii. 1.111 ii l.dll8 III 1.1 �:I 1 ......11111 .. 1111111111 i lU. fi

Ainda
Como não pudemos concorrer

.ao concurso "Poética Canoinhense",
em virtude de termos artigos publi,
cados na imprensa, e assim, o re

gulamento, não permitir, apresen
tamos hoje, um de nossos modestos
trabalhos:

SURGIU UMA CIDADE
De um punhado,
De bravos homens,
Surgiu uma cidade,
Chamada Canoinhas.

Quando aqui" Isó era mata,
Alguns homens corajosos,
Foram chegando,
,Cheios de esperança.

Desembarcando de um vapor,
Que atracava às margens do rio,
Que também dá o nome à cidade.

O verde aqui reinante,
Da enorme quantidade,
De erva mate existente,

Vende-se
Brasilia 76 emarele
ESTADO DE NOVA

TRATAR TEL. 22-0308

Mavedd< 1976 Sl

Coupê 4 cilindros

TRATAR TEL. 22�0308

·VENDE-SE
Um lote medindo 20x40 m.,

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

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

Ate ção r
Vendemos lindos lotes no

Alto das Palmeiras, em local 'al

to ,e seco, com luz e água.

Informações em frente à

Praça João XXIII, em Alto das

Palmeiras. 2

UNGE & elA. LTD
TELEFONES: Es�ritório 23-1770 - Loja 23;.2014

"INDÚSTRIA - COMÉRCIO -.

Distribuidores Exclusivos

Completa dos Motores \

EXPORTAÇAO

da Linha

«WEG.»

Esquadrias
de

de ferro e

equipe', de
para

urna variadíssima secção

profissionais compe

sua colocação.
vidros, com

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

lubac ."""''''''''' _

REPRESENTANTE El\1J: CANOINHAS:

Waldernar .I{nüppel
_____.,...,__' _...""''IId. .._._.._m__ : •.,·· - .....w.....;;;;__........--....•

..
Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-03U6 _- CANOINHAS _ Santa Catarina'

,
,

1 x

,

Fundac -
,

da Cidade
.

Entusiasmou. ainda mais,
àqueles homens valentes .

Casas foram construídas,
Nas proximidades da, atual,
Fraça aos Pioneiros,
Ali perto da ponte:
Sobre o rio Cano.nhas ,

O comércio foi surgindo,
Já que o progresso,
Era fato consumado,
no pensamento daquela brava

.
gente,

Tendo como orgulho,
Seu hino já gravado.

Sua gente simples,
Desde o homem do campo,
Até o da cidade.
Buscando unicamente,
O melhor para o desenvolvimento

Do MunicÍpi�
J�� o homem da cidade,
Atendendo em todos os setores,
Procurando servir o próximo,
Naquilo que está ao seu alcance .

Lá no irlterior,
Está o homem do campo,
Àquele que tira,
Da terra' fria,
C alimento para nós.

Irmanados na mesma luta,
Estão de mãos dadas,
(t pessoal da zona rUTal,
Com o pessoal da cidade.

Assim cada qual,
Dá um' pouco de sí,
Em beneficio de uma coletividade
Que é o povo canoínhense ,

'

1 x

Desde sua fundação"
Até nossos dias, .

Canoinhas sempre se destacou,
Por ser uma cidade hosp.taleira .

Não foi em vão, '

Que os pioneiros,
Trabalharam unidos,
N a conquista desta terra,

Lá na Praça Osvaldo de Oliveira,
Temos a torre da Igreja Matriz,
Apontando o infinito,
Agradecendo à Deus.
For este torrão bendito.

Canoinhas de ruas largas,
Cem um traçado de fazer inveja,
A. todos àqueles que nos visitam,
Em qualquer época do ano.

Canoinhas, já descrita,
Em verso e prosa,

Seguiremos em frente,
Gritando bem alto,
O nome desta,
Até os mais longínquos recantos,

IVANITA SCHIVINSKI

.....

TODAS AS BITOLAS

"'M

( Fornecemos qualquer quantidade

Suckow & Steilein Ltda .
,

.

Rua 12 de Setembro, 1083 _ Fone 22-0561
.

, .

. ,L .. ,.; ����.::�:'��:. �.�:.::::: ,OI' o ••,j
Dr. Paulo Casar Vicente Alves

MÉDICO ESPECIALISTA

OLHOS - NARIZ - OUVIDOS - GARGANTA

CLíNICA E CIRURGIA
ADAPTA:ÇAO UE LENTES DE CONTACTO
ATENDIMENTO DIARIO EM CANOINHAS

PÇA. LAURO MÜLLER, 522 - SOBRELOJA
------_.----.�----------�------------------��-------

.----------------------�--------------------,----------.

I

Dra. Zoé WaU(yria Natividade Seleme
\ .

- CIRURGIÃ DENTISTA -

- CIC 005589159/DEP -

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

HORA :MARCADA _ Pça , Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
---------�-----------�-,,-_··_- -._' m �� -

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

Diretor atual: GLAUCO J. BUENO
Redator: LUCro COLOMBO

ADMINISTRAÇÃO:
Rua Getúlio Vargas, 527 -- Fone (9477) 22 ..0971 .

,

' Caixa Postal, 242
.

.

COMPOSIÇÃO � Il\I[PRESSÃO:
Impressora Ouro Verde Ltda.

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

COLABORADORES:

r
PAPANDUVA: Esmeraldino Maia de Almeida

I
TRÊS BARRAS: Paulo A. Franlx

I
lVfA.JOR VIEIRA� Francisco Krísan "

" CANOINHAS: Joalberto Kalempa, Ivanita Schivínski e Fer-,
nando Luiz. Tokarskí .
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Os parabéns da coluna de hoje" ao meu

'querido afilhado, Luciano José Voigt, que com-

, pletou dois anos de vida no dia 23. Para come

,morar, Luciano foi homenageado com uma bo-'
nita festinha no último domingo na residência
de seus pais, Janete e Adilson Voigt, com a

presença de 'muitos amiguinhos. Dos padrinhos) ,

Lúcio e Mariléa, um forte abraço com votos de
muitas felicidades ao aniversariante.

======-===-=-====-=-==_""""=-!,,==--====o=-===='=

,,:SHOW DE PATINAÇÃO - HO!E" NO CESC '

A Associação dos' Pais e Professores - APP,
da Escola Básica "Sagrado Coração de Jesus", pro
move hoje às 20 horas, um "shaw" de' patinação ar

tística .no Ginásio de Esportes do C. E. S. C. Trata-se
üe um espetáculo inédito em Canoinhas que contará
com a presença dos "Reis das Rodas" da cidade gaú
cha de Erechim . Serão exibidos 20 númreos diferen
tes de arte sobre patins de rodas, com duração de

, aproximadamente duas horas.
'':'i� ,;.,

"

PIA UNIAO DE SANTO ANTONIO

TRAZ 'FOLCLORE PORT.UGUÉS

\ A Pia 'Uríiáo 'de Santo Antonio promove para
-o dia 7' de outubro, um sensacional SHOW no Giná
sio de Esportes' do CESC, com o Grupo Folclórico
Português da cidade ,de Curitiba. Há grande espec
tativa do público, em geral em torno desta aiJresent�
ção, por ser o Grupo, UlTI dos mais famosos do Brasil
no gênero. A renda da promoção, será destinada à
Casa de Caridade "Asilo Dr. Lourenco Malucelli".

, ...,

. Sua presença é indispensável, pois, além de assistir
um belo espetáculo, você estará contribuindo para
uma vida melhor das crianças do Asilo.

VESTIBULAR DA ACAFEl80

As inscrições ao Concurso Vestibular - ACA
Ft/80 estarão abertas de 24 de outubro a 14 de no

V0mbro de 1979 mTI todos os Postos de Inscrições das
}"unclacões Edu�acionais do Estado de SC, participan
tes do "Vestibular Unificado da ACAFE. No ato de

1�1scrição, o candidato poderá escolher duas opções �e
Cursos e Instituicões, belTI como o local onde deseja
i':alizar as provas, ficando o mesmo ob+iga�o � f�,
ze-las no local escolhido. O total de vagas distribui-

. das pelos diversos cursos das Instituições participan
,

t_�s é de 5.442 vagas. As provas serão realizadas x:os
Cilas 15, 16, 17 e 18 de janeiro de 1980" As inscr�ço��: poderão ser feitas nas seguintes cidades:' Florianó

I l�o]is, Brusque, Itajaí, Blumenau, Joinville, Rio do

S�l, Jaraguá do Sul, Lages, Canoinhas,.Joaçaba, C,o,n-
C?�dia, Caçador,. Videira, Mafra, Cuntibanos, Cris
numa e Chapecó ,

','

.t f===---===='==== =-==-=-=_
.. _=-.:_--========�

'Ürgao ii ações H ecord
"de LUIz Mi'ton Suchek

Ruá Folio» Schrnidt, :392 - Fone: 22-0511
. ,

Segu�'O� 'ern' todos os ramos _ Fotocópias ,..:.- Auto

Escola - Despachante Oficial de Detran - E�llpl�
C!amelltos - Transferência de Veículos - Conf�C9an
fle Placas e Plaquetas, _:_ Carteira de IdentIdade
8arteira de' Motofista··,� Taxas Estaduais - Preen-

chimc..ntos de .Notas Promissórias e' Oontratos.
""==--- :

'

,,�
.

LIONS CLUBE E O CONSELHO DIS'fRITAL

O Lions Clube de Canoinhas, está nova.mente
em grande atividade, se preparando desta vez, para
reunir nesta cidade, cerca de 500 pessoas de todos os

recantos do Estado, visando o II Conselho Distrital
do L-lO, que. desta vez realizar-se-á em Canoinhas -

chamando a atenção, para que seja .conhecída a nossa

indústria, nosso 'comércio, enfim a nossa produção em

geral., As equipes de trabalho já �e
.

movimentam, '

dando cobertura à Presidência exercida pelo CL, Il
defonho Corrêa e esposa, Renilda, na tarefa de bem
desenvolver as atividades leonísticas, naquele dia. ] 7

de novembro, data do. evento. Informações dCI Conse
lho Diretor do Lions, dão conta de que naquele dia,

-

duas reuniões plenárias se desenvolverão no Salão do
Juri 'do F'OHUM local, enquanto que à tarde haverá
também um grandioso chá das Domadoras Em pau
ta ainda, passeios turísticos às nossas indústrias, e, o
conhecimento por parte dos visitantes, do que seja
um "barbaquá" coletivo em funcionamento, já quo o

"l\1:ATE" será tema de destaque, em símbolo próprio
A noite' haverá um ,grande jantar de encerr-amento

programado para o Clube Canoinhense _

'

O Clube de Leões de Canoinhas, comemora nes

ta mesma ocasião, seus vinte' anos de atividades em

nossa comunidade, e, por este motivo as festividades
vão se prolongar até estas comernoraçôes, isto é, até
21 de novembro, dia do aniversário do clube. CA··

NOINHAS, está de parabéns com este LIONS em

funcionamento, porque traz à nossa terra homens. do

mais alto tirocínio e que poderão aquilatar o nosso

desenvolvimento, através do que fazemos e do que
estamos fazendo para o nosso progresso.I '

-�,----�--------------------------�

GA RDENIA
NOVIDADES COLORIDAS PARA

PRIMAVERA/VERÃO

SANDALIAS - CINTOS E BIJOUTERIAS
,
I

IRua Paula Pereira (Praça Osvaldo' de Oliveira)

TRANSFERINDO �ESID11:NCIA

'O, Engenheiro da RIGESA Nelson Lubi e es

posa, Rosângela, transferiram residência para 'a ci

<Jade de, Monte Dourado, Estado do Pará. Nelson, foi
0,,1.° Presidente eleito do Rotary Clube de Três Bar

ras, e agora ingressará nas fileiras do Rotary daquela
cidade paraense.

CHORINHO NOVO

Muito feliz e de parabéns está o casal Wilson

e' Anoir dos Santos, com o nascimento de ,um bonito
2m'oto nesta segunda-feira. Rafael, será o nome que
receberá na Pia Batismal.

NIVER NA AGENDA

Completando idade nova na data de hoje, 3.

Sra. 'Ana 'Maria Burgardt, esposa do prezado amigo
Nivaldo Burgardt. Via coluna, seguem as felicita

ções da equipe do Correio do Norte e Rádio Santa

Catarina, com um abraço.

Basilio tfu,men'huk' Com. de -Veículos lt ,la.

Departamento, de S�rviços '�
Iera bem f.::rvi-ló, temos cliapeadores e pintores com gran

de axpeiiéncia. Contamos com estufa muito bem equipa
da, com profissionais responsáveis, Efetuamos serviços em

automóveis e caminhões' de qualquer, marca, '

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

., .... :, .... ,; .$ ';; ...::s;;u.J", .... .i",rh .•. .i ), t '.h

..

-_._-

Lúcio'

Colombo

Viviane Maria 15 anos-

Um brotinho de nossa sociedade, que foi urna
das graciosas, debutantes deste ano do Clube Canoi
nhense, Viviane Maria Jensura, completa hoje seus

lindos 15 anos de vida. Ela festejará logo mais, reu
nindo um grupo de amizades mais chegadas na resí
dência de seus pais,'Eline e Aluir

.....
Jensura Da colu

na, seguem os cumprimentos com' votos de muitas
'felicidades.

AMANHA - DIA DA SECRETARIA

Em nome de todos os executivos canoinhenses,
ó. coluna parabeniza todas as Secretárias, que na 'da-
ta de 'amanhã, 29 de setembro, comemoram seu dia,
A elas, todas as homenagens merecidas, pelo seu dig
nificante e eficiente trabalho, seja na Indústria, Co
mércio, Repartições Públicas e' Particulares. �'Sal\1P
'o Dia -da Secretária".

ENLACE NA ,AGENDA

Subindo ao altar no próximo dia, 5 de outubro,
para troca de alianças, Anna Maria Ferraresí e Ade
mir Elia.s Freiberger. A noiva é filha do casal, Mário
Arthur e Olga Maria Friedrich Ferraresi, e o noivo.
filho do casal, Fernando e Nair Nader Freibergar. A

.

cerimônia acontecerá na Igreja Màtriz Cristo Rei-às
j 8h30, seguindo-se recepção aos convidados no Clube
Canoinhense. O assunto será destaque, nas próximas
colunas.

Loja Popular
Chic·Chic
e Bruxinha

Ana Mari.
M,odas
Modas

,
.

,ACABAM DE RECEBER AS ÚLTIMAS,

CRIAÇÕES PARA PRIMAVERA-VERAO.

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

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

NASCEU, JEFFERSON

Recebendo' cumprimentos mil esta semana, o

casal Jair e Deisy Burgardt pelo nascimento �a
quinta-feira do robusto garoto Jefferson. Via coluna.
seguem os parabéns ao prezado casal.

1-

VENHA VER A COLEÇA(y"P·RIMAVERA
VERÃO DA.

,

GENTE "OUrIQUB·PIN60 'DE
, E COMPRE EM AT:Ê 5 P'AQAME,NTOS.
Rua Vid�l Ramos, 921 , ....... Fone: 22�o.f;'3:4',;" ..

,. i " 4, " .J, 11'11,,. .h... ).. -' ""

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE 29 de setembro ele 1979 '

",

mo or a á coo

. ,

Com potência,c tcrque :P-l.'1i!' 'do

que favorávei» 'i> 0:11,1." rclacão a

qualquer motor Isihijar. de -quatro
çili�dros em linha ': 'fab'ricado nc

mundo e a vantag�m. de �ç'..ripar
um carro como .0 Passat

.

que j-esa

apenas 860 kg, () motor VW' a ál

cool.refrigerado 'a águ� foi hO':'I'lúlo-'1
gado, sem qualquer restrição, ;:.:ela
Secretaria de Tecnologia Indus: rial,

. do MIc," O credenciamento n.? ..

.04/79, assinado pela" Secretario Jo

se ISl�ael Vargas," roi expedido no

último dia 16 de agosto.
/

Bloco de ferro fundido, cabeço
�f' de liga de alumínio, árvore de

manivelas forjada, com oit:: con

trapesos e apoiada em cinco ::-11a11-
• ·1

cais, pistões de alumínio de cabe-;»
plana; comando de válvulas na ca

beça, estas' as características bási-

o assa
cas do novo motor do Passat D. ál

cool, que lhe conferem resistência,
funcionamento silencioso, hci1ida ..

de de manutenção e desemr enhc

iguais ao motor convenc.onal .

Visto no carro, o novo motor

rEfere externamente do motor a ga
solina apenas É:;i.1 rllguns detalhes .

Por exemplo, ele tem um coniunt:

especial de chapas de aço, quo en

volve os coletores de admissão f: de

escape e tem um bocal para a con

dução do ar ao filtro de ar. Esse

sistema destina-se a captar o ar' de

admissão com temperatura (!e até

COtOC acima da tenperatura arn-

. Liente . Outra finalidade desse I"on

junto defletor térmico é a de ga

iantir o isolamento térmico dos ca

ldares.

rr;:

CONCóRDIA Realizou-se
em Concórdia; dias 21, 22 e 23 a II
Convencão dos Contabilistas de
Santa Catarina, registrando apre.'
ser.ça de aproximadamente 300 con

vencionais .

Entre as rcivindicacôcs elabo

radas, nos ,três dias de .reuniões, es
ta o oficiaa 'ser' enviado ao Mini::;-'

11'0 Eduardo Portela, da Educação
e Cultura, 'solícitando "que sej a es

tendido a, todos os sistemas educa
cionais do P,aís,. a autor-ização con,

cedid� à :,Fundaçã6 Ge_t_úlio Vargas,
é.\traves do Decreto-LeI 74.351 de

1.'°,8.74; . é �"enovado o Decreto-Lei

83.528, de �O. 5,79, do' MEC,. que
concede' ao técnico de contabjJida

de 6 título de bacharel er,l Ciências
Contábeis, com a realizacão de um.

curso de eSDecializacão de dC'z mc-
- ,�

ses.

Um segundo ofício será envia
d.o ao Ministro Extraordinário da
Desburo�ratizo.ção· HéliQ Be!trão,
pleiteando a abolição da Cc,·tidão

. Negativa do INPS, exclusivamente

para os casos de ope:ra�'ões de créd;
tos passivos das empr,csas, junto
à� instituições financ-eiras.

Um ofício também será encami
nhado ao Ministro .Murilo Macedo,
do Trabalho, e ao secretár-io da Fa
zenda do Estado, Ivan Bonato,
pedindo a extin jão definitiva da

exigência instituída pelos artigos
370· e 433 da CLT e Relação 2./3, no
que se refere a empregados rEeno-·

res, �m face de estarem aqueles da
dos coletados na RAIS.

Finalmente, entre as reivindica

r)Ses mais importantes, a que será
enviada ao Governador Jorge Bar
nl'ç..usen, solicit':'.ndo a cria<.;50 dr::

(lc·]E;gacias da Junta Comercial do
Estado nas cidade;, sedes das �.Y)icro

legiões.

Também o' deputado Vasc!
Furlan sugeriu seja enviado ao prcc
s'dente da Rel�ública ofício reivin
d:cando uma l1!.elhor distrihuiçâo
CléiS cotas das rendas dos r,1unicL
TJI0S.

A III Convenção dos Contabi,

li�,tas de Santa Catarina teve seu

�'l'lcerramento com o.lmoç'o fc:tivo,
domingo, animado ['ela Band:l Saza
L,O Parque Municipal de Exposições,

-,

itnzo DI(DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

,I

JUIZO CÍVEL - 2.a Vara

Edital de Citação
(30)de trinta

O. Doutor OrH de' Ataíde
"

.

Rodrigues, ,Itiiz de Direito da

2.a ,Vaia ,:Cível da Cornarcn de

Canoinh;s, :Estado de' Santa Ca�
, , '''-J .... . .

tarina, na' forma da Lei, �tc.

com '0

,dias
prazo

Orli de AtaÍde Rodrigues.
Juiz' de Direitoj2.a 'Vara ..

'

Ao se abr.r o compart rrento

(1 c motor, também chama a aten-
, ção o pequeno reservatório, identí.

ficado pela inscriçâo "gasolina"
colocado ao lado da caixa'de vont i-

, lação . É um recipiente esnocial.

confeccionado em polietileno de

alto peso molecular e resistência

provido de resp.no e tampa .

cml".

s.cnsor de .nivel, que integra, o sis

tema de partida a frio e tem capa

cidade para 1,5 litros de gasclina ..
O problema da partida a frio é de

vida ao fato de que o' álcool tem

um ponto de ebulição de 78°C,
muito superior, pois, ao da gasoli

na, que começa a se evaporar entre

30 e 40'°C'. A eclução de, Volkswa

gen do Brasil para facilitar a par ,

t da, isso quando a temperatura
«mbiente for inferior a 15'ÜC e o

motor estiver frio, tecnologicamen
te' é muito simples, porém eficier

te e econômica, Além do reserva

tório adicional de Gasolina, o s.sto

me.' inclui, ainda, uma lâmpada pi
loto, também idcntf'icada �el0
simbolo e inscrição ,"gasolina", 10-

c.alizada no painel de instrumentos

c que acende quando for atingido '_'

nvel mínimo do rerervatório; um

interruptor. de prescâo, instalado a

esquerda da coluna de direção; e

urna válvula aletrcmagnética, ('0-

uectada, 'respectivamente, ao filtro

da gasolina e ao tubo do vértice da

d.stribuição da mistura do coletor.

dE: admissão. O funcionamenio:

cuando se pressiona o interruntor

ele par-tida a frio, simultaneamente:

cem o comutador de partida na po

sição "arranque" há a abertura de

válvula eletromagnética, que assim

j.erm.tc a aspiração de ga�olina nc

coletor de admissão apen,lS durapte

o tempo em que o comutador per

manecer na po::,ição. ·'ar:'é1r.que".

As mesmos ficam sem

por ter requerido 2.a via.

1 x

�------�------------------

DOCUMENTQS.

EXTRAVIADOS

PAULO JOSÉ FERREIRA, decla

ra paro os devidos, fins que extmviou

suo Carl'eira Nacional de : !obiliro

ção e Carteiro de Identidad0,

'�""'õffifi'j'fl" ','
i ,.....

!� or avor,
i' �: >�;

i� O dia em que morri era um dia comum de aula. Agora,
F como eu desejaria ter tomado o ônibus! Mas eu não estava a fim,

�

,�
E
�

� Corri para o estacionamento,' entusiasmado pelo pensa-

l�
. mento de dirigir um carro e ser meu própr io chefe. Livre! . •

I
Agora não .mporta lembrar como aconteceu o desastre .

. �i
Eu estava sentando o pé, correndo pacas. Tirando fininhos man-

dando brasa. Estava gozando m.nha liberdade e, tendo um tempo
sensacional. A última coisa que lembro era uma velha que parecia
estar andando devagar pra burro: Depois só ouvi o barulho ensur

decedor e um terrível solavanco. Ferro e vidro voaram para todo

I:,'�� lado. Meu corpo inteiro parecia sair de fora para dentro, arrancado
� sei lá por'que, e eu ouvi meu própr-io ·gr:to.

"
, ."

De repente acordei: tudo estava calmo, quieto, silencioso.

Um por.cial estava em pé me olhando. Então vi um rnêdico .. Meu
corpo estava estraçalhado. Eu estava uma pasta só de sangue ..Pe-:
daços de vidro estavam me picando o corpo. Só que eu não sentia

nada, caramba.

Lembro-me de quanto bajule: a Mamãe para ela me dar

o carro. Um favor espec.al, eu pedi e implorei: todos os da patota
transam o carro, Mãe. Quando soou a sineta das 2:50 joguei todos
Of) meus livros no armário. Eu estava livre até as 8:40 da manhã

do dia seguinte.

,

oenos o
eus,
anos

.�
'"

Hei. não puxem esse lençol sobre minha cabeça! Eu não
.

posso estar mo-rto!

Tenho uni encontro, uma paquera' para logo mais. Eu

devo crescer e ter uma vida jóia. Eu nem vivi direito ainda, cara.
Eu não posso estar morto! Tire este lençol da m.nha cara.

Depois, eu fui colocado numa gaveta. Meu pessoal teve

de me identif.car .

Por que é que tive de ser visto assim? Por que .tive de
olhar para os olhos de Mamãe enquanto ela encarava' a mais terrí

vel provação de sua vida?

Papai de repente ficou um velho. Sua voz estava assim

quando ele disse ao encarregado: "S'rn, é meu filho!"

Meu funeral foi uma terrível, fantástica experiência. Eu

vi to-dos os meus parentes e amigos desfilarem frente ao caixão.

Eles iam passando, um a um, e olhavam pra. mim com o olhar mais

triste que jamais eu vira. Alguns de meus amigos estavam choran

do. Alguns brotinhos tocavam minha mão e soluçavam sem conse-

guir dizer nada. .

"

Por favor,' alguém me acorde. Tirem-me daqui... Eu

não agüento ver Papai e Mamãe tão arrasados. Meus avós estão

destroçados de pesar, e quase não podem nem andar. Meu irmão e

minhas irmãs estão como zumbis. Andam. como· se fossem robôs.

Todo mundo desor.entado . Ninguém pode acreditar no que acon-

teceu. Nem eu acredito!
.

Por favor, não .me enterrem ... Eu não posso estar morto.
Tanto eu tenho ainda que víver! Eu quero rir e brincar outra vez.

'.

Quero cantar e dançar. Por favor, não me ponham debaixo dii '1'terra. Eu prometo que, se eu tiver u'ma nova chance, Deus, eu se-' .

:'ei o motor:sta mais cuidadoso do mundo.. .
,

TudO' o que eu quero é uma chance mais, uma fió ...

Por favor, Deus, eu só tenho 17 anos, só 17!
.

,
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DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

DENELAR --' COMt:RCIO DE

ELETRO-DOMÉSTICOS LTDA., comu

nica paro os devidos fins que foram

exrraviados todos os documentos do

vefculo de suo propl-ie1,lcle, IIl8; co

Mercedes-Benz 608, Furgão, cm 'azul;
placa DA-1730, allo ·1977 _.

,Os mesmos ficam· sem eÇE-.ito

po,' ler sido I-�quel'ido segundos vias.

1 x

- Qili& L&WOM__zunWGWiI zq ; J

de cinco (05) dias, dizer sobre

a descrição de bens e o valor

deles atribúido e para. ver 2e

;'guir até a decisão final o referi
. do inventário. Para os devidos
fins mançiou expedir o presente

l<'AZ SABER' .' t'
'

I edital que na forma da' lei será
"'''j'' :.LJ" .. ' ..' .

- quem ln e-
afixado, no lugar de costume (3

r�ssarCpos�:. que'Cprolcde.s�andO-: 'publicado uma vez no Diário
se no arto..L l0. do lVe. e".ta <;.0- "

O,f'
.

l' d E-i c:t d d �t'
. ",

t
r •

.

d b····
leIa o � a o e ' uas veze,)

ll'larc.a . b lnven 'ano' os el1s·: ,

d�ixàdos' por.HILDA HOSTERF �ocJor��lrlocal. Dado .e.passado
BONASSOLI f· h d'

Le;.'Jta ddade de Canolnhas, Es-
"

.

lca os er eIro';'
.

.

C:A T:A'R IN A BONASSOLI, tado. de San�a CatarIna, aos s�-
IVAN' BONASSOLI e ESTELA te dIas do mes de agosto de mll,

BONASSOLI' brasileiros . �1aio-.. novecentos e setenta e nove.

res de idade·;·,x.c.esid.entes ;'en1".,lq- Eü Antoúia Dirschnabel SchoÍz,
Escreverite,Ju:ramentada o subs ...

g'a,"r incerto é. não sabido, 'cit6dos crevi.
ppr edital;" com'· o ··Prazo de ,triu ..

t� (30), dia�, contados da pri
n1eira :_t5u:blicaçào, para:' d'ehtí�o - ...

DOCUMENTOS
EXTR.AVIADOS

PEDRO PAULO 'RISKI, de

dura' para os. devidos 'fn')· que ex

·lro.vjoll os segujnte:� documento��:

Carteü'é:l. de Identidade, CPF e to-

.. oos os docurneútos do veículo de

su propriedade. marca Volkswa

'gen; ano 1866, cor vermelho, placa
CA-355�.

"

"

.

Os mesmos ficam sem" 'efeito
. por ,ter requerido segundas .vias,

Registro � Civil
LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Regis ro Civil de Bela Vista do Tol

de - Canoinhas - Santa Catarina,
faz saber que pretendem casar-se:

ELIDIO JORGE SCHIESSI�
com BEATRIZ DAMASO DA SIL

VEIRA, bras�leiros, solteiros, natu

la s deste Estado. ele lavrador,
l13.scido em Imbuia, j-,cste Distrito,
;105 24 de setembro dr:! 1957.'· filho
de João Schiessl e Konegunda \Vi

g�'nheski, ela nascida em Arroio
Fundo. neste D'strito, aos 19 de

julho de ,'1961, filha de Luiz Dama
�o da Silveira, Sobrinho e Zenaide
Batista Damaso da S]veira, já fa
lecida,

Aprrscntaram os dO(mmelltos

ex�g1.!ios pelo Código Civi.l art. 1805
�f, a.lgu,ém sQ,ubc'r de algum imlledi,
utentel legal,· oponha· i) na forma da
Lei.

Bela Vista qo Toldo,' 25 de se,

tcmbro cie 1979.
.

ELlZA PEREIRA
.bor�yente JlJromemtada

LEOPOLDO PEREIR.A, Oficial, do
Registro Civil do Município de 'Três..
Barras - Comarca de Canoinhas-Se.,
faz saber que pr�tendem casar-�e:

VILMAR' ORTS com· MARIA
FATIMA LOPES FERNAN-DE

:;:.:;'ES" brasilc ·1'os. solteiros. naturais'
(lE'ste Estado, el� comerci�nte" nas.

'

cido aos �i5 de rnaio de 1957, .resi·,·
(1,ente . neste Munidj::" o; . filho. ·,de.
Carlos Orts e Erica Fischer Orts,
Ii'la do lar, nascida aos 17 de' setern-
1:'1'0 d.e 1962. filha de: Izaltino Lo-

I

res Fernandes c Helena Marül de

Souza, falecida.

Se alguém souber de algum ii11"

pedimen'to legal oponha·:o na formo

da lei.
I

.

,

Tl:ês Barras, 27 de seteml)rcf-de ,:
1979.

" '.,1,

LEOPOLDO ,PEREIRA '. ,'.' ; ,""
,

Ofiçiál' �o .. �egistrb Çivil
.' '. � .
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Resultado

o primeiro premio coube a

Ivete de Fátima Artner - 2.a Série
do curso Pedagógico do Colégio Sa
erado Coracão de Jesus.

,
�

da Maratona
o que

,

e de ' .todos'
Silva. Do concurso de Jograis o prê-

Concurso de cartazes sa.u pre- mio coube à 8.a Série B -- do Co
miado: Verrnas Gustman do Colé-
gio Agrícola Vidal Ramos: legio Sagrado Coração de .Jesus.

Compre-os agora e pague suavemente·
até o 'Hatal

I

CASA·ERLITA·

o segundo prêmio coube a Ma
rivalda Voigt - 6.a Série Vesperti-
na do Colégio Estadual Santa Cruz.

.

C hO 3.0 prêmio coube a Marcos'· Prefeitura. Municipal de enoin as
Davi Werka - 4.á Sér.e do Básico

�o��acg:&?al�SCOlar João José de

Av'1·50 de LíciteçêcDo concurso de Poesias sairam U U

premiadas as seguintes concorren
tes:

Primeiro prêmio: Sueli War
c'ensk: .

ti
'�========�==============--================

Segundo prêmio: Silmara Ma
r:,(l Tabalipa .

Terceiro prêmio: Elvira Inês da

I
II

- '1MW!f="' ......

A Comissão de Licitação da

I
Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos

interessados, que se acha aberta

a Tomada de Preço - Edital

n.? 039/79, para "Aquisição de

1 (um) Motor Mercedes-Benz -'

1111 para Draga, recondicíona-

02 (dois) de Outubro do corren...

te ano (02.10.79), no Gabinete
do Vice Prefeito Municipal. Có
pia do referido Edital e maiores
esclarecimentos, serão obtidos
junto a referida Comissão.

Canoinhas, 11' d� Setembro
de 1979.

----__w� � �,--�----- � �..-----Ii---_.-------------------------n----�-R�---�--��-��Y�Mm=� __

ATENÇAO! 21 'de

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissãodo ou novo com prazo de entre-

�a até às 10 (dez) horas do dia 1 x

, ,

FO'TOCO PI AS�

, '--'

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins-
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofís
.ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE ..

TARY II. 'I�
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.
======================================�====�

Farmácia e Drogaria
ViT'AL

PRODUTOS YARDLEY OF LONDON - l'\ffRURGIA
E OUTRAS PERFUMARIAS

. - ,

Aberta das 08:0,0 às 19:00 horas

RUA PAULA PEREIRA, 542 -' FONE 22-0040

CIRURGIÃO DENTISTA

SERGIO THOMAZ LANGER

-t

. Clínica Geral " Raios X

eRO 1284'

{Rua Paula Peteira 799
'

,

Hora Marcada e hora livre - Fone 22-0588

(Anexo à Casa Langer)

outubro

. 4:

Contamos com sua colaboração J
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R I G E S A H O M E' N A G E O U

O M UNI C I P' I O O E ,C A N O I N H A S

NOS EU' 6 8.0 A N I V E R S A R I O
CANOINHAS (CN) - Por ocasião da festa de

encerramento dos festejos alusivos aos 68 anos -de

Canoinhas, realizada no dia 15 último ria Sociedade

Beneficente Operária, a RIGESA de Três Barras se

fez representar no Concurso. "Rainha da Cidade de

Canoinhas", pela jovem Iderlaní Simões de Oliveira;

que apresentou um traje caracterizando a "Estátua

da Liberdade" do EUA, país de ?rigem da Empresa ..

Nesta edição, transcrevemos na íntegra, a ho-'

, menagem prestada a Canoinhas naquela ocasião: "A

RIGESA, CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS

LTDA., aqui representada pela senhorita IDERLANT

SIM'ÕES DE OLIVEIRA, sente-se honrada em parti ..

cipar desta homenagem pela passagem do sexagésimo
oitavo aniversário de emancipação política da acolhe

dora e progressista cidade de Canoinhas, representa ..

da nesta comemoração pelo LIONS CLUBE, pelo
seu ilustre Prefeito Benedito Therézio de Carvalho

Netto, demais autoridades e pelas famílias a quem

parabenizamos, externando os nossos sinceros senti

mentos de amizade.

Imbuídos de um espírito de igualdade e de

respeito às tradições regionais desta querida cidade.

idealizamos o símbolo que pudesse' representar as

Bolsas

raízes da nossa empresa e ao mesmo tempo se iden.

tificar com as aspirações do povo canoinhense, volta.

do para o trabalho livre e empreendedor, garantindo
assim o bem, estar do homem e o progresso desta,

I d
-

gran e naçao.

,
A estátua da Liberdade simboliza também a

presença da grande família Rigesiana, sempre ligada
i ao Planalto Norte Catarinense, mais especialmente a

'li.�anoinhas, quer sej a no âmbito industrial, social e

I politico.
'

Isto somente foi possível com o espírito huma

no e acolhedor do povo canoinhense, que, não mediu
esforços no sentido de colaborar participando com

sua mão de obra competente e responsável, razão pe

la qual pudemos alcançar o êxito em nossa emprs],
tada.

Esse é pois, o nosso símbolo, um símbolo uní.

versal que, esperamos esteja sempre presente, e aci

ma de.tudo, que venha na noite de hoje nos unir ain

da mais em torno desta data, para que possamos ven

cer juntos os desafios que tenhamos de enfrentar jun
tos, vibrarmos em coro uníssono com as vitórias que
certamente haveremos de cantar . PARABÉNS, CA·

NOINHAS" .

Canolnhasde Estudo' Prefeitura Municipal de

Marca Ano

1972
1974
1976
1977
1975
1976
1976
1969
19n
197,4

1 Kombi VW
1 Kombi VW
1 Kombi VW .. .. " '

l Chevette SL .

l' Opala coupê . .. .. .. .. .. ..

1 Opala 4 cortas .. .. .. .. ..

1 Corcel " .

.1 Veraneio ..

1 VW 1300 ..

1 VW 1300 ..

.

I

,

,

MIGUEL PIOCOrl K ( M. DE VEj(U LOS lTDA.
----------

Concessionário Gencl'al Motors do B,rasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - 8ta. Catarina
• .41"

LEI N.o 1.501 DE 19/0'9/79

CONCEDE DISPENSA DE
ACESSóRIOS FISCAIS

Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni.

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no uso l.e s uas

atribuições, faz saber que a Câ-
.

mara Municipal decretou e eu

sanciono a seguinte
L E I:

Artigo 1. ° - Fica o Chefe

do Poder Executivo autorizado

é'. dispensar de acessórios fiscais;
para pagamento de uma só vez.

a contribuição de melhoria de

Espólio de Darcy Alves Franco,
referente a pavimentação da

rua Joaquim de Paula Vieira,
devendo o contribuinte usufruir

dos benefícios previstos em lei.

Artigo 2.° - Esta lei entra

.rá .ern vigor na data de sua pu

bhcaçâo, .revogadas as disposi-·
ções em contrário �

, ,

Canoinhas, 19 de setembro

de 1979,.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
"

CARVALHO, N.ETTO

Prefeito Municipal

Esta lei foi registrada e pu
blicada no Departamento Ad

ministrativo, na data supra.

Dr. FÁBIO NABOR FUCK

Diretor Administrativo

Vice Prefeito Municipal

LEI N.'o 1.502 DE 19/0.9/79

CRIA CARGO COMISSIONA

DO NA SECRETARIA ADMI-
,

,

,NISTRATIVA DA CÂMARA

DE VEREADORES.

Benedito Therézio de Caro

valho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Snnta

Catarina, no uso de suas atri- .

buições faz saber que a Câmara

de Vereadores decretou e eu

sanciono. a seguinte.
L E I :

Artigo 1.0 - Fica criado na

Secretaria Administrativa da

Câmara de Vereadores dé
-

Ca

noinhas, 'un1 cargo Comissiona

do de Oficial Legislativo - Ní-
.

vel - CM-1, no valor de Cr$
4.000,00' (quatro mil cruzeiros)
mensaIS.

Artigo 2. ° _. .A despesa de

corrente com a presente lei,
corretá através de dotação espe-

cífica constante no orçamento
.vigente, ficando o Chefe do Po

der Executivo autorizado a suo

plementá-la quando se fizer ne

cessário, utilizando dos recursos

disponíveis conforme estabele

ce o artigo 43, §§' e incisos da

Lei n.° 4.320/.64.
Artigo 3.° _. Esta lei entra

rá em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Canoinhas, 19 de setembro

de 1979.

Dr. BENEDITO THER,EZIO DE

CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal

Esta lei foi registrada e pu-·
blicada no Departamento Ad-

_

minístrutivo, na data supra.

Dr. FABIO NABÓR YUCK

Diretor Administrativo

Vice Prefeito Municipal
"

�nn ===taWi_...lI7 m PJ'"

T Agradecimento, e Convite'

a�·i'ad:ceu�. aos médicos �ue o assistiram na sua enfermidade e afli
çao, especialmente ao Dr. Marcelo J. Fuek, que esteve presento' até
sua e.xpn·a�aG, �:In. (!om.o ao Pastor da Igreja Luterana, às autod
d;:-ules, au� dema.l..:J luesentes e ao povo em acral pela atenção eu

tImentos !l'mil�ad.oAs, quando do falecim.ento d�e seu . Spl ses i

sogro, avo e blsavo.·
e .o .o, pa,

, ..

Outrossim, c�llvida para assistirem ao culto religioso que

s�ra m�nl.:strado na KgTeJa ,Evangélica de Confissão Luterana, no'pró.
�am� �la 30 �� setembro, as. � (nove) horas, com a finalidade de dar
cmdOlto esprntual aos famIlIares e demais pessoas.

��l' mais este ato cristão, nOva e antecipadamente agra
uece a famlha.

.

.,' Relação �as alunas contempladas com Bolsas de Estudo con-

cedidas pelo governo Estadual, através da Secretaria da Educação (SAE)
n�m total de Cr$ 59 .400,00 (cíncoenta e nove mil e quatrocentos cru-

zeíros)
'.

1979 - :COLÉGIO "SAGRADO COR�ÇÃO DE JESUS"

01 _ Cristina Domênico .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. CI"$ 1 80000. ,

fr2 -. Dair Corrêa de Mello Cr$ 900,00
03 ..:_ Dalila Veordolin .. .. .. " Cr$ .2.700,00
04, � Elenice T. Wittlich .. .. .. .. .. .. Cr$ J., 800,00
05 -' Ellis Regina Roeder .. .. .. .. .. .. Cr$ 900,00
ue - Elzi Maria Vaz .. .. .. .. .. .. .. Cr$' 900,00
07 '

.

E
.

G iki- umce aps 1 .. .. .. .. .. .. .. •. .. Cr$ 2,700,00
08 _. Ereny de Fátima Meister .. .. .. .. Cr$ 900,00
09 .i:_ Jucélia de Lima '

.. .. .. Cr$ 900,00
10 _;__ Maria Alice Koge .. .. .. .. .. .. .. .. .. CrC' 1 800 00<!!> , ,

1 J _ Maria Romilda Senff .. .. .. .. .. .. .. " Cr$ 2,700,00
12 T"" Margarida Matioski :. .. .. .. .. .. .. .. Cr$' 2 700 00. ,

13 -'- Maria Waldmann ' Cr$ 2.700,00
14 - Marisa B. Eskudlark ., .. .. .. .. .. .. .. 'CI"$' 1 80000. ,

15 -;- Placidia Openkoski .: .. .. .. .'. .. �. .. CI"$ 1 800 00, ,

16 - Ros�ngela Sauchuk ." .. ..

','
.. . rI

.. .. Cr$ 900,00
17 _ Rosilene Noernberg .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 900,00
18 ..:._ Vera Lúcia Gutterwill .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 1 80000, ,

19 _. Vera Lúcia Wrublevski .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$' 2,700,00
')0

.

AG' "

'

'"
_ gnes oretti Marko " .. .. .. Cr$ 900',00

21 _ Dircéia de F. Pacheco ,. .. .. .. .. .. Cr$
.

900,00
22 - Irina Josete Suitck .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 1.800,00
23 - Ivete de Fátima Artner .. '. . Cr$ 900,00
24 _. Maria Lucia Padilha ., .. .. .. .. .. .. Cr$ 1.800,00
25 - Marina I. Cordeiro .. .. .. .. .. .. ..

c-s 900,00
, 26 -. Maria Lindacir Suchara .. .. .. .. .. .. Cr$ 900,00
27 - Marise de f>aula e Silva.. .. .. .. .. .. .. Cr$ 900,00
28 _ Maristela Santos de Lima .. .. .. .. .. . . Cr$ 900,00
29 - Marli Sebastiana Brueski .. .. .. .. .. Cr$ 900,00'
30 -:- Oríete Barrankievicz .. .. .. .. .. ..

. Cr$ 900,00
31 _.:_ Rosa Bueno ; , .. Cr$ 900,00'
32 _ Sueli Wardenski , .. .. . i.. .. Cr$ 900,00
�-{3 - Zenilda Alberti , .. .. .. .. .. Cr$ 900,00
:H _ Elizabeth Drzevieski .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 900,00
35 -- Irene Dias dos Santos Cr$ 900,00

;36 _ Leia Waissmann ... , .. .. .. .. Cr$ 1.800,00
37 -':"" Lorete Selenka " .. .. .. '.. .v, ••

CrS 900,00 .

a8 - Maria Lucia Strack .. .. .. .. c-s 900,00
39 - Maria Tereza Moreschi .. " ..

'

..

'
'" , Cr$ 1.'800,00

,10 - Matilde Gurzinski .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 1,800,00
41 -. Miriam Iarrccheski .. .. .. .. .. .. ., .. Cr$ 900,00
42 --:- Silvaria Cimardi; .. .. .. .. .. Cr$ 1.800,00

,

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE

l\iIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

PORTARIA N.o 55/79

D�. 'Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa;Catarina, no uso de- suas
atribuições 'Iegais, resolve:

CONCEDER LICENÇA
- A ,JENNY MARIA RIBEI

HO ISPHAIR, Chefe do Setor
de Ensino Municipal," por 120

(cento e vinte) dias (período de
gestação), de acordo com ore ..

querimento protocolado sob n o

1.651 de 19/09/79, a partir de

17/09/79. �
.

A Prof.a LUCILDA DE JE
SUS ALVES, por 45 (quarenta
e cinco) dias (período de gesta-
�--------------�----------------------------��

-...·=-----------------------�.�t__!

�---- � 1
....."". =-...... ·Im_ -

Os familiares de

ção), de acordo com o requeri
mento protocolado sob n.? 1650
de 19/09/79,

Gabinete do Prefeito Muni

-cipal de Canoínhas em 19/09/79.

Qr. BENED'ITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada

.

e publicada no Departamento
Administrativo.na datal supra.

Dr. FABIO NABOR FUCK

Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

PORTARIAN.O 56/79

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito .\hmi·

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, 110'·USo ,le suas

atribuições' legais, resolve:

DESIGNAR

A Sra. Maria Gertrudes H.

Gonzaga, nomeada pela Porta

ria .n.? 46/77 de 23/2/77, para
exercer a partir de 1.0/9/79
suas funções no Setor CNAE,
sem prejuízo de seus vencimen

tos.

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, 20/09/79.
Dr. BE,NED'ITO THEREZIO UE

CARVALHO NET'j"O

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada .

e publicada no Departamento
Administrativ01na .data, supra.
Dr. FÁBIO NABOR f'UCK

Dir. Administrativo
Vice Prefeito Municipal

AUL
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CORREIO DO NORTE

Notícias de
P4PANDUV,A

I

ESMERALDINO M. ALMEIDA

ORJÇAMENTO MUNICIPAL PARA 1980

o Executivo Municipal, na pessoa -do Sr. Prefeito
,�, Municipal Nataniel Resende Ribas, enviou ao Poder Le
, ',' �islativo o Orçamento para o ano de 1980, fixado a Recei

ta e Despesa no valor de Cr$ 16.000.000,00 Receitas Cor-
;. i�ntes -tbtalizaram o valor de Cr$ 11.855.00000. As He-,
",ceitas de Capital' estão, orçadas em Cr$ 4.145.000,00. Os
setores que foram reservados +iaiores recursos são: F.P.M.
_ I. C.M. e os Setores de Transpor tes e o de- Educação.

CEVAL - INICiOU TRABALHOS
A' poderosa Lr�ha CEVAL, já iniciou os trabalhos

de sua indústria na construção de suas instalações em Pa,

panduva. A m�stna ter� a capacidade de 35 mil toneladas,
, .a área construída de silos graneleiros, é de: 116 m x 44
m, para atender .serviços de recebimento. limpeza e se-

'. casem da Soja: A obra está estipulada rio valor de CrS
,4:0.000.000,00 e a construção civil a cargo da firma, Zor�
:téia Construção Ltda. da cidade de Campos Novos. O pra

zo para entrega será até a data de 15 de fevereiro de 1980,
O terreno foi doado pela Prefeitura Municipal. uma área
de 19.824 m2 sendo que a obra já foi financiada.'

,

,

ÓLEO PARA 2 MIL' ANOS
As informações sobre as reservas potenciais de óleo

sintético do xisto equivalem a dois mil anos de consumo

1105 níveis atuais, afirmou o Secretár-io Véspero Mendes
em exposição feita no Seminário sobre Modelo Energético,'
salientando 'que vinte usinas iguais às do projeto Comer
cial de São Mateus do Sul "tornariam o Brasil totalmen
te independente no suprimento do petróleo por aquele pe-
-ríodo". O t.tular da pasta do Planejamento frisou que

:. dez usinas, na hipótese de suprir apenas 50' por cento do
f'déficit do xisto, custariam 15 bilhões de dólares, ou seja,
menos da metade da dívida externa liquida brasileira.
I/Apenas 20 'por cento do custo da usina representa dis
pêndiõ eh) moeda estrangeira, logo, lO' us.nas dispend '

a.
riam três bilhões de dólares de divisas" - acentuou. (G.P.)

ÇOOPERNORTE EM AlÇA0
.

A Coopernorte já iniciou Os trabalhos relatvos a

'construção da obra que será a responsável pera reccbimen
to dos produtos de nosso municipio . A área a ser cena
truída será dê J O ml m2. O local da construção está 10-
calizado em ponto privilegiado, considerando as vanta
gens de escoamento do produto, de um lado a BR-116' ,ie
outro lede a Estrada de Ferro, Maf'ça-Bento Gonçalves as.

MUR.ALHA DA CHINA
,

A Muralha da China" único monumento humano v�-
sível fi olho fl.;u �esde a Lua, encontra-se em péssimo esta

do. de conservação; ti ponto. inclusive" dos universitários
chineses proporem, recentém.e�te, a criação de uma So
ciedade de Estudos e Proteção da Grande Muralha da
China. Se colocada em Iinha reta a muralha daria volta
&0 mundo, totalizando 50 mil quilômetros. O comprimen
to da muralha é de 6 mil quilômetros, mas em muitos pon
tes é formada de vários muros paralelos. (G. P . )

, , ,

WAL,TER A.C. DIOR DIA 8 AQUI
.

O mundo maravilhoso da magia, terá a oportunida
(I,e d�, C9rihecet o seu magno o célebre mágico, Walter And
Cãrbll DibI' que vem percorrendo as grandes cidades bra
sileiras corri. Ô âêü mundo maravilhoso da magia. Aqui em
nossa cidade dará um Ítfii�B'espetáculo dia 08, de outubro
no, salão da Sociedade Hipica Rec. Papanduvense, no ho
rário das 15,00 horas. A promoçãõ §etá em homenagem
élO. Dia da Criança e também, ao AnO Internacional da

Criança .. O ingresso será gratuito nada pagando os espec-

,
tadores, somente solicitamos que, a criança que tenha em

sua casa um brinquedo ou agasalho que não use �als, =.
zer paí'ã séf d6ádo as criancas carentes desses objetos que
serão muito' bem recebidas pelas mesmas. Vamos cola-
borar. , 'f

'

ENLACE MATRIMONIAL MATILDE NADIR,

Dia se.s de outubro p. v : se unirão p;Clos laços .�?:�
grados do matrimônio os -jovens, srta. Matilde e Na.(I;l�.
�,l,ã\ tilHã clã casal sr. Victor Kachoroski e sra. EmIllâ.
Ele fllhõ àô tMEi;I sr. Arlindo (Laides) J. Rodrigues .. �

O

ato:, religioso será celebrado na Igreja São
.

Sebast.ao.
Apos as cerimônias os. convidados serão recepc:onados no

Salão Paroquial. A coluna agradece o convite recebido.

llAJIJE DO LIONS DIA 27-10-79'
,

"

O' grupo integrante do Lions Clube
.

de Papand.uva
f.·stá se movimentando em alta rotação para os preparatIv98
que culmínarão C0111 o' magestoso baile social, promoçao
do Lions e suas domadoras. O famoso conjunto de fama

l.'Hiêiúhai' I,OS MONTANARI" serão os responsáveis pela
áftl�ê.ç'�.t). da Etlegre nc.tada s'ocial. As mesas estão a car

go dos Liõns, pôl'Umto quem desejar reservar a sua l1;e,sa,
deverá rroem'ar' uni leão que será' prontamente atend-do.
Clubes, de diversas' cidades jei COttfirmaram suas presen-
ças em nossa cidade.

'
'

. P.�'SSAR.ELA DA SOCIEDADE
.

' Srta. MATILDE KACHOROSKI - Dia. dois p. v.

nlVel' d:l' srta." Matilde, estudante em Máfra e fIlI:a do ca

sa} Sr., Victor (Emilia) Kachoroski, ele Vice-PresIdente da

Can.1ara' c. nosso prezado assinante. Cumprimentos em al
to' esUo pura a simpática senhor �ta .

Sr�. TERESINHA WOYCIEKQVISKI - Dia 3 no�
�� age11da" registra extnüa de idade nova da srt�. �erezl
nh,á, virtuosa consorte do Sr.' E,rnani WoyciekovIs��, pro

pnl=tário elo, Posto Ipiranga. Cumprimentos pontIfIcando
cm', alto e�tilo '.

"

Srta. SIMONE JAZAR __.,. Dia 6 niver .dt;t srta. Si

mone, f;Iha do distinto casal, Dr. I:tubens (NIVI�) Jazar.
,

Na sua festiva data a alegria contagiante da .1uv.entude
:r.:rOl11ovetá' a grande alegrIa que é merecedcra a SI.mone.

" DINO JOSE' _, Também �a mesma d�ta al'l:lver�;�nando o jovem estudante, Dino José de �lD;lelda, fIlho· ._
c�sal Dr. Dino (Nadyegge) Almeida, res��entes, em Curtahba.. FeEcitações e cumpdmentos pontlfIcandO em a

rot�ção ao jovem Dino.
,I UM POR SEMANA �

o ,N�o são, os lugares que honram' os homens, mas os

homens que honram os lulg;ares. (autor desconhecldo)

)

. \

,

29 'de setembro d,,]:97,_9 _

one rs
- Pedro A. Grisa - .Os originais devem ser encaminhados em três

vias datilografadas e com as ilustrações respectivas
ao endereço da Editora. (Rua Victor Meirelles, 28
.- Flpolis-SC), até 'o .prazo máximo de 20�12�79.

Mais um acontecimento Importante vem �n�
centivar o desenvolvimento das letras catar incnses.

E de quem poderia ser a iniciativa? Da EDITORA

LUNARDELLI, é claro. Aliás, nos último; anos, os

grandes marcos do desenvolvimento das letras cata

rinenses têm, em 70% (setenta por cento) dos case:

- para não exagerar, - a marca registrada da EL.

Elogíamos a iniciativa e chegamos a nos or-..
,

gúlhar de Santa Catarina contar com um incentiva
dor das nossas letras de tamanha dedicação, iniciati
va e pertinácia de um Odilon Lunardelli,

Mas nós daríamos uma sugestão ao Luna. Há
urna distinção muito grande entre a arte de escre..

ver e 'de ilustrar. São duas atividades bem diversas,
são duas artes distintas. Por 'isso não concordamos

que os "originais literários" venham 'acompanhados
.

das respectivas ilustrações. Pois, 'como a coisa está

programada, o prêmio do escritor, logicamente, seria
dividido com o artista plástico, desenhista ou pintor,
que fizesse as ilustrações.

'

Cremos nós que o concurso das ilustrações
devería ser realizado posteriormente, após a premía-
ção literária.

"

Do contrário, poderá surgir ótimos textos, eom
más ilustrações; como, excelentes ilustrações para
textos menos bons.

Pois, aqui está mais esse acontecimento, mais
esse marco. Se os escritores' catarinenses não apro
ve .tarem é porque, realmente, ainda são "catarinas"
(no sentido pejorativo e não carinhoso) .

Comemorando p Ano Internacional da Crian

Ça e criando condições para que Os nossos autores se

dedíquem ao fascinante mundo da literatura inf'an

til, � EDITORA LUNARDELL'r idealizou e lancou o

� CONCURSO CATARINENSE DO LIVRO INFAN
TIL, iniciativa pioneira que objetiva o aparecimento
de uma variada quantidade de novos originais dedi
cados à infância, suprindo assim uma lacuna existen-
te em nossa literatura.

.

Os autores interessados podem obter maiores

informações. comi aquela editora (Cx. Postal --- 263)
Fl_orianópolis-SC), que lhes encaminhará maiores
detalhes e o fornecimento do respectivo regulamento.

, ,

Ao 1.0 colocado será oferecido um prêmio de

Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), além da publica
ção do livro e conseqüente divulgação em todo o ter
ritório nacional..

.

É sugestão que, cremos nós,' chega tarde. Mas
é nossa opinião, franca e sincera:

Mas o Luna está aí, estendendo a mão. Você
hão vai apertá-la?

Felicidades.

AAristidesMallon \

ê como casadeparente.Vocêchegasemavisar
,

-

e ê sem . ebem recebido, ,

Nós sempre temos tempo para você, funilaria e pintura E todos juntos formam
porque nós fazemos o tempo render. uma equipe rnurto. rnu.to eficiente,
E não podia ser de outro jeito: o tempo para Você pára. mas não pára em Vã0.
nós. como para você. é dinheiro. Você entra na nossa ofiCina e vê que só

. Então nós procuramos racionalizar o pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
serviço das nossas oficinas, de modo que competente. e as instalações. o ferramental
você não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a-fábrica

MUito menos dinheiro. recomenda,
O seu Mercedes-Benz entra e uma equipe Tanto assim que até frotistas com ofiCinas

inteira cai em cima dele. próprias usam nossa assistência técnlca-
Não deixa parafuso frouxo. para certos t!POS de trabalho que eXigiriam

\ Não deixa desregulado o que é para InvestJrnentos errj pessoal e �quipamentDs
regular. que. nas suas próprias oficinas, seriam OCIOSOS

Não deixa para depois o que pode fazer a maior parte do tempo,
no ato. Você tira o caminhão da oficina como

Não deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que
questão de honra. valeu a pena. Aristides Mà.llon �:

Nosso pessoal foi treinado na fábrica e Da recepção à despedida você tem a , . �I
Periodicamente volta lá, para gara, n,tir que mesmÇl sensação de que não perdeu tempo. Rua Vldal IIla,m05, 103(5 :31C'8nOll'lhirS - se ;�Ivai sempre fazer um serviço bem-feito. Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz

, �.i
Um por um, todo$ são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho.

�freios. Em motor. Em transmissão. Em Conselho de parente: faça uma visita \

.....

r.,
.

IJ�" 711' lI!lro li R,8!ii: '11 [- � IIi' W �,LQ..,!lL- 'o ;�!l ú.::_y...J'U....'i*'.;; � �!1��...LUJi ',U � ,,_�!! s., II IIIa", ,II,., 1!.! •.,LIlJI�_::'� " I'I'!"! t.llII.iill�

às nossas oficinas de vez em quando,
Como parte da família Merceoes-Benz .

nós nos sentimos mUito honrados de reen

contrar você, Sempre,
E honrados de ver que. com oMercedes

Benz sempre em forma. você estar�
,

espalhando por aí o bom' nome da famflia.

Concessionário Mercede�-Benz
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N',OI,AS
:' Parai uma temporada de

,

pesca,' no ,Mato' Grosso, par-
tem neste final de semana

urna equipe formada pelos Se
nhores, Aroldo Prust, Olímpio
Schadeck, Romão Krzesinski,
Silvio Mayer, Roberto Shimo

guiri ' Antonio Weinfurter e o
, ,

Major Aducio Fernandes da Sil-
va ,

� ,,,,. ,

xxx

Fonte' do' 16.0 Distrito Ro
doviário Federal do DNÉR, in
forma que foi liberada a impor
tância de Cr$ 9. 781 � 389,65 refe
rente ,ao (o Trimestre de 1979
das _Quotas do Fundo Rodovia
r io.Nacional, e por se encontra
rem devidamente habilitadas,
loram beneficiadas 73 Prefeitu
ras do Estado. Entre elas, estão,
Canoinhas, Papanduva, Irineó

polis, Major Vieira e Itaiópolis.
.Xxx

Fixando residência em, Ca
noinhas esta semana, o Enge
nheiro Rui de Avillez de Basto)
oriundo de,' Guarulhos-SP. O
Dr. Rui exercerá aqui o cargo
ele 'Sup�dntendente Industrial
clã 'SAFELCA CANOINHAS
S/A., Indústria de Papel, com
sede 1;).0 'Bairro Industrial N.? 2,

'

xxx

'O Presidente da Comissão

Municipal de 'Esportes - CME,
Sr. Elói Bona, esteve recente

mente na Capital do Estado,
-onde' manteve contato com a

Federação Catarinense de Fute
bol de' Salão, no sentido de se

criar em Canoinhas a Liga Es

portiva de" Futebol de Salão,
além da participação de uma

equipe canoinhense no próximo
Campeonato Estadual da moda
lidade:

x x x

O Engenheiro da BETA
----------------.--------------------------------------

Canoinhas

Coordenação
'FLÓRIANÓPOLIS (CC-ALi

CN) _" Reafirmando que a

educação continua sendo Inda

prioritária do> Governo Esta-

'dual, Nereu Guidi Secretário

"para Assuntos da Casa Civ il li

berou, para publicacác ?o10 Diá
rio Oficial, o decreto do G over
nador criando, na estrutura nr

ganizaciônal da Secretaria da

Educação, cinco nov J3 unidades,
de Coordenação Reg�on�\l. , ,

,

Construções, Dr. Luiz Antonio

Valgas em, visita esta semana
ao Prefeito Therézio de Carva

lho, informou que já está con

cluído o Projeto da Construção
do asfalto na

.

Avenida Expedi
cionários, e que os serviços de

terraplanagem já foram aprova
dos, com, execução' dentro dos

próximos meses.

Santa Cruz x Internacional
CANOINHAS (CN) com esta iniciativa de elevar

mais uma vez o nome d o espor
te de. Canoinhas a todos os re,

cantos do Estado.

Nossa Equipe entrará em

campo com esta escalacáo:
Técnico, Guida Gonchorovski;

\ Supervisor, Americano; ATLE
TAS: Tico, Lisboa, Marmita,
João Stock, Cabacica, Nelinho,
BranqueIa, FOnseca, Alceu,
Jefferson e João Carlos. Na .su

plência: Silvio, Mafra, Henri

que, Palaoro, Crestani e Sérgio
(Ganso) .

'

o trio' de arbitragem do
encoritro, será comandado por
Joào Maria Guimarães, auxilia
do por Vilanir Anchau e Lauro

Dobrochinski.

x x x

Amanhã no Estádio Mun i.

c:ipal, prossegue o Campeonato
da 1.a Divisão, com o encontro
«ntre Palmeiras x Botafogo, pe
Ia terceira rodada do Certame.
A partida entre Wai' Ke� Ké x

Três Barras foi adiada pela
,

I..EC, para após o dia 18 de no
vembro .

.

xxx

A promoção do MOBRAL
.

no domingo último no "Ditão",
(, Colégio Comercial sagrou-se
Campeão. No quadrangular de
frontaram-se as equipes do

CESC x Colégio Agrícola Vidal
Ramos e Colégio Comercial x

� UNPLOC. Na partida da deci
f âo, o Colégio Comercial e o' COO,

légio Agrícola empataram em

U x O. Nas penalidades o C.C.C.
venceu por 5xO.

xx x

Representando a classe: de

Profissionais- de nossa região
fez-se presente 113. III Conven
ção dos Contabilistas do Estado
de Santa 'Catarina, realizada
'nos dias 21,22 e 23 na cidade de

Copcórd ia;: o sr. Afonso Schik,
onde colheu subsídios para a

.

ASSOCIAÇÃO DOS CONTA
.

BILISTAS DE CANOINBAS
cue ressurge após 20 anos de

inatividade.

Com a realização da partida ho
je à noite diante 4.0. Internacio
nal de Lages, o Santa Cruz ini
cia sua campanha' para partici
par do Campeonato Estadual de
Profissionais em 1980.

Há grande -espectativa de

público, de Canoirihas G Regiao,
em torno deste amistoso, que
reveste-se de muita importàn
cia para o esporte da cidade que
ressurge com grande força)
apoiado pela LEC e Os aficcio
nados do futebol. É grande a

euforia e o entusiasmo por parte
dos Diretores do Santa Cruz" in
clusive das Diretorias dos ou

tros Clubes que estão il'man�dos

Ca
do

noinhas terá
,

'

«SINE»

PRELIMINAR

A partida preliminar do
amistoso Santa Cruz x Interna.
cional, será realizado pelas
equipes femininas'. da' FVN.
PLOC x Colégio Estadual Santa
Cruz, com início previsto para
as 19h.

'

O time da FUNPLOC t.erá
a seguinte formação: Márcia
Maria, Mirian, Laura de Fátí
ma, Márcia Regina, Célia Regi.
na, Maristela, Nívia, Valderez
Maria Tania Mata, Cleide Ma-

,

ria e Caren. Na suplência, Zeni
de Jesus e Ana Maria.

I

Núcleo

de
Ensino

,

humanos, e materiais.

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

CANOINHAS (CN) -

Assessor Especial, do . Gabinete

do Secretária de Estado· Ex
traordinário do Trabalho e Inte

gração Política, Sr. Acácio Ga

ríbaldi Thiago, enviou esta se

mana correspondência', ao Pre

feito Municipal Therézio de

Carvalho no seguinte teor: "Se
r.hor Prefeito, com referência
ao seu expediente datado de 24

em' 1980
o de agosto próximo passado, en

dereçado ao Excelentíssimo Go
vernador do Estado e por ele
éúcaminhado, a este Gabinete,
reivindicando para 'este Municí
pio, de Canoinhas, a instalação
de um núcleo do Serviço Nacio-

J
,

nal de Emprego -, SINE, deve-
mos dar-lhe ciência de que, ao

ccmsultarmos a Coordenação do
SINE/SC, fomos, informados
por aquele órgão, que a' citada

reivindicação consta do "Plane

j amento e Orçamento de Proje
tos e' Atividades", o triênio
1979/80/81, estando' na depeno
dência da aprovação da 'Secre
taria de Emprego e Salário do
Ministério do Trabalho, a sua

implantação ena 1980.

CENTRO'
'ADMINISTRATIVO

-----------------------------.--------------------------------�---------------------------==----�

Junta , Comercial do,

Tão logo aquele órgão do
IVITB se pronuncie, voltaremos
ao assunto, para as gestões ne

cessárias" .

Es��ad.o
'reduzirá Burocracia

FLORIANóPOLIS (SCS/SI
CN) - A partir de 1.'°' de janeiro,
a Junta Comercial do Estado de
Santa Catarina, órgão vinculado .,::"
Secretaria da Indústria e do Comér "

cio que integra o Sistema Nacional
do Registro do Comércio, reduzirá
a documentação exigida. atualmen.
t� visando f'aeilitar os orocedimen
tos para o registro naquele órgão.

derais, pelas Delegacias e Postos da
Receita Federal; e os livros esta
tuár ios das Sociedades Anônimas,
pelas próprias: empresas. Essa s�·
gestão, aceita com agrado pelo MJr
nistro Hélio Beltrão, que prometeu
realizar estudos e preparar a legis
Iação necessária' para diminuir a

burocracia nessa área em todo o

País, não d.mirutirá a arrecadação
elo Estado e vai facilrtar o comér·
cio e a indústria que poderão au,

tenticar seus Iivvos no próprio rnu

nicipio . Como el:emp,16 de burocra'
cia, o sr. Francisco Paulo Kaese
moedel lembrou que a Junta Co'
mercial do Estado autentica todos
(JS livros de apurucão do I,CM e ou

tros da própria Secretaria da Fa'
zenda.

terá .unidade

Regional de. . Também será diminuída a ne

cessidade de reconhecimento . de
firma, que só prevalecerá para a.

Declaração de Responsab.lidads de
,

Segundo explicou o Secretário sócios de empresas (contida no

Geral da Junta, Francisco Paulo Requerimento),· 'nas procurações
Kàesemoedel, o assunto já foi sub- particulares e nos documentos pro-

r., metido ao Secretár;o Dieter . Sch- cedentes do exter.or . Essa ficha se" '

. midt, que aprovou. as sugestões rá arquivada com U111a via de ins-
Outro decreto liberado para �;r,resentadas, que vêm ao encontro trumento do empresário, e além de

publicaçào, por Nereu G.ui�i, de sua meta à frente da Secretaria .Tacilitar os procedimentos por par

foi. O da criação da Comissão da Indústr ia e do Comércio. Inf'or- te dos interessados, liberará. a Jun-

Inter-Setor ial, encarregada de rnou ainda, que o Governa�or Jorge ta Comercial de arquivar cerca de
1.. � Konder Bornhausen poderá assmar uma tonelada de papel por ano,

elaborar estatuto preliminar de decreto nos próximos dias discipli- .

viabilidade técnica-econômica- r.ando os procedimentos relativos Essa iniciativa p ioneira da Jun'
o,

(.'10 registro do comércio e demais &UGES'f.Ã:O A BELTR,I,\.O ta Comercial, quando aplicada, ram
financeira com VIstas a cons- .

., repartições, e fixando prazo, para PARA DESCENTRAI.,IZAR Lém evitará gastos desnecessários
trução de um Cerrtro-Adrn inis-

que os mesmos se adaptem a nova com as viagens. dos interessados pa·
As 'novas ;Coo;;,-l(;.\r1ad."'oria� tl,.,"atl·vo. s�"tema't':ca E t

",

l'.J
'

.� - .. ,
-

-. ..im recen e serrunarlO rCa.l.lZaüO ré!. autenticar os livro::;. de suas em'
Re'gl'on'al's foram'" n' 'lY"'Or,'lcla's de '

CI� Clu·:tiba, a Junta Comercial do
.

'al,

-.� ,,,J:J� \ .- - .

A Comissão, se2'undo o Se- presas. ,Como a Junta ComereI
15. a '19 e, segundo N,erel,l, GLí.di, '-' Estado de Santa Cat:;riria sugeriu 'Ii' cretário da Cas'a Civ�l, 'será MENOS DOCUMENTOS 2.0 Min::stro Helio Beltrão que fos. clJbra, Cr$ 44,OQ para autenticar

.

Serão localizadas em Arar��Ylg1Já, d l' d
'

- d t' 'i f Ih" C ct:>' 90 00
. composta por representante o E MAIS FACIl,IUADES s€ descentra lza a a autenticac<-l'J "vro,s e a e mI' o' as, e r'iP.',

Brusque, Xanxerê, . Canoinhas e d
.

C�(; 'livros mercantis e fiscais, sem rara os livros COln mais de mll f�
Jq_raguá do SuL Gabinete do Planejamento. a

A partir de janeiro do, prGXÜ!lO que, com isso houvesse prejuízo na lhas, um deslocamento de 50 quilO'
..

, Secretaria da Fazenda, da Se-·
é,mo, para o registro de f.rmas m- 8rrecadação.

.

�retro�, ida e volta, ?asta mais qUl�A implantaç�o Çl.ec;c;R�� Uni- cretaria da Administração, do c'�ividuais, apenas um documento �;.:so 50 em combushvel. MensB
� d d C d

- n .

1 DER, e DAEjSC e da Comissão �ubstituirá a Declaração de Firma, A propo�ta apresentada pelo r))en1;e, a média de' livros áu"tentica·aa· es e oor enaçap J\.eglOna
a Ficha de Cadastro Nacional e a representante catarrnense foi no dos pela Junta Comercial. do Esta,

serao • implantadas grada+i.vé)," Especial de Estado ·do Espaço I:;eclal'ação de �e::;?onsa?ilid,a<:le,
.

seútido de que os livros dos órgãos do, na Capital e nos 20 prepostos
niiente; observadÇl.s as, disposi- Físico, do· Gabinete, . do Vice- No caso das sociedades sera eXlgIdo estaduais deveriam ser auten.tica.. exjstentl2s no interior, é de 10,OO�
çÕes de recursos cirçamentárjós, Governado,r. (,penas um documento,

_

do qual dos pelas próprias �xator:�s; os fe· 13v1'o&. :..
.

.

';,
, ..
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,

é na

constarão o nome comercial, sede,
endereço, capital social e atividade
principal (que será preenchido pe,
lo interessado), sendo que os de.
'mais claros serão preenchidos pe
la própr ia Junta Comercial

,""

OTICA C�ONFIAN.ÇA
seguros, contra quebras até um ano.

,

"

. ,

, ) Praça Lauro Miiller, 5�2 .- ·CANOINHAS - se .,'

fi. i í íí ii iii.. Hi
.

í· í
. íll 1hhil.í i, m .. íííihí .. í'íiTi'fii'ftí .. iihiíiínuãh ..nii' .. a htiiÍihiíili.'íÍiiJiiini'i'fi'1

. • 1 •• 1 • II •••• ••••••• •••••••• •••••• .

'ALT,A QUALIDADE
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