
FUNDADORES:

AROLDO C. DE CARVALHO
r

AGENOR FABIO GOMES

DIRETOR ATUAL: '

GLAUCO J. BUENO

REDATOR:

'lJtJCIO COLOMBO

"

CANOINIJAS (SC), 20 DE OUTUBRO DE 1979

.

ADMINISTRAÇÃO:
Rua Getúlio Vargas, 52'1

COMPOpIÇAO. e IMPRESSA.:
.

Impressora Ouro 'Verde Lida.
Rua Paula Pereira, 765

CGCMF, 83.166. 03s'/OOOl-33

I

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

N.oJ543,- ANO XXXllI

- 33 anos a serviço da comunidade�·

Assinatura Anual Cr'$ 250,00 - N,? Avulso Cr$ 6,OU

ara
•

areln
CANOINHAS (CN) - AI ..

fredo de Oliveira Garcindo, ex
prefeito deste Município foi

condenado pelo Juiz de Direito

tia 2.a Vara desta Comarca, a

pena de três anos de reclusão.
por infração ao artigo 10, ínci-

, sos I e II do Decreto-Lei n. o

201/67 e mais um ano de deten-:

ção por infração ao mesmo ar

tigo 10, incisos n, IV, V, VIII,
XI, XII, XIII e XIV do mesmo

Decreto-Lei. A ação penal esta
va tramitando há 'vários anos

na 2.a Vara desta Comarca, cujo
titular.. Orli de Ataíde Rodri-

.

gues, prolatou a sentença 'no

início deste mês.

o ·3
O Juiz, diante do exposto e

.

rnais c-onstante dos autos, jul.
gou procedente em parte a de
núncia das folhas: dois a oito,
para transferir o delito capítu
lado no. Artigo 171, parágrafo.
�.o inciso sexto do Código Pe
nal para o inciso oitavo do Ar
tigo 10, ' do. Decreto-Lei n.

o

201,/67, condenando. o ex-Pre
feito a ,um total de quatro anos

de reclusão. Para cumprimento
das penas o Juiz designou a Pe
nitenciária Estadual de Floria
nópolís ,

Na forma' do, parágrafo 2.0
do decreto-lei n.? 201/67, o Juiz
impôs ao. condenado, como pe
na acessória a perda do cargc
de Fiscal de Rendas do Estado
de Santa Catarina e inabilita-

os
ção pelo prazo de cinco anos

para o exercício de cargo ou

função pública, eletivo ou de

nomeação, prejuízos da reparti
ção civil do dano causado ao

patrimônio. Público
-

ou parti
cular , O condenado ficou sujei
to ao pagamento das custas pro
cessuais e o seu nome foi ins
crito no rol dos culpados.

(

A decisão cabe recúrso de

apelação ao Tribunal de Justiçá
do Estado o que CDm. toda a cer

t eza ocorrerá, ou pelo Promoéor
Público não se conformando
com a pena aplicada ou pela
defesa, não se conformando.com
'a condenação. O recurso pode- ,

'rá correr mrm prazo de cinco.
.

dias, após a data da intimação à

pessoa incurso.

----------------------------------------------------�----------,---------------=---

Receita Or�ameDtária para Canoinha s
.

.

é de· 76
.

Milhões para· 1980
.

CANOINHAS (CN) - o
Diretor da Fazenda da Prefei
tura Municipal de Canoinhas
Reinaldo. Crestani, informou à

imprensa que a Receita Orça
mentária para o Município em

1980 está fixada em 76 milhões
! • \ ,

para uma despesa de equiva-
lente valor, apresentando assim.

perfeito
rio.

equilíbrio orçamentá-

, < A despesa está assim distri.,
buída: Câmara Municipal, Cr$
2.700.000,00; Gabinete do. Pré,�
feito, Cr$ 4.166.000,00; Depar
tamento de Administração, Cr$
9.020.000,00; Departamento da
Fazenda Cr$ 4.350.000,00; De-

� ,

partamento de Educação e CUl�
tura, Cr$ 10.078. ocro,oo; Setor
de Saúde e Saneamento, Cr$
2.839.000,00; Setor de Fomento

Agro-Pecuário, Cr$ 1.562.900,00;
Departamento Municipal de Es
tradas de Rodagem, Cr$ ...

24. 585 � 000,00 e para o. Departa
mento de Serviços Urbanos, Cr$
16.700,00.

--
n
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Amanhã
Encontro

em Três Barr

Regional de
5, o

Vereadores I
TRÊS BARRAS (CN)

'rodos os vereadores . dos nove'
municípios que compõem a As
sociação dos Municípios do Pla
nalto Norte Catarinense -

AMPLA, estarão reunidos ama
nhã em Três' Barras para o IV
']:;1

,

�ncontro Regional dos Verea..

dores - cumprindo detenmína
ção do Plenário: em Canoinhas,
por ocasião do Encontro ante-

. ,

1'101' .

O evento/ tem seu início

IlTIrarcado para às 9 horas e terá

por local a Sede da Câmara. n:o
Edifício da Prefeitura Munici

pal . Na ocasião serão tra.t�dos
os seguintes ternas: Participa
ção do XVI Encontr� Nacional
de Vereadqres, a -realizar-se em

Recife' (PE) de 05 a .19 de" de

zembro vindouro eleição de um

representante da Micro-Região
junto a União dos Vereadores

de Santa Catarina _., UVESC;

v

'Participação das Câmaras Muni
cipais na AMPLA, além de ou

tros assuntos de interesse geral,

Estará presente ao Encon

tro, O Deputado Federal Vitor
Fontana, que proferirá palestra
sobre agro-pecuária . Após os

trabalhos e palestras, o Prefei-
.

to de Três Barras, Odilon Paz
da, . oferecerá um almoço aos,

participantes na Sociedade
Uniâc Operária.

e"W· =--= _...

(anoinhas

-

,

do visitará

22

"f' "

.(L�ia em "DESTAQUES")

f

• 1\ •

InanllCa

Na foto, a substituição do bueiro antigo, no Ar�
raio Monjolo sob a Rua Paula) Pereira, que havia sido colo
cado' na gestão do então Prefeito, Benedito Therézio de Car..

valho Junior (Dito) em 1954. Com o passar dos anos, novas
ruas foram abertas, a vegetação devastada e em conseqüên
.cia o escoamento superficial de águas pluviais aumentou con

sideravelmente, provocando O. colapso da antiga obra .. Com.
.

as grandes enchurradas, a rua ficava
.

totalmente alagada,
criando sérias dificuldades para os moradores das redonde
zas. O tempo passava e o problema se agravava 'cada vez

mais e uma solução era exigida. Então, o Prefeito Therézío'
de Carvalho juntamente com. o Diretor de Viação e Obras e

G Fliscal de Obras, João Salvador de Andrade, estudaram o

problema e dimensionaram para o local, um novo bueiro. '

Foram colocados novos tubos dê concreto armado,
com armação dupla, e diâmetro de 1,50 m., além de executa
dos os trabalhos de desobstrução das cabeceiras, construção
de . novas caixas de' inspeção e bocas de lodo. Foram gastos
na obra, aproximadamente Cr$ 65.000,00. A Prefeitura

Municipal" mesmo com as dificuldades que são conhecidas

por todos, demonstra uma verdadeira ADMINISTRAÇÃO
DINkMICA, ,que está 'firmemente empenhada em solucionar

os problemas da comunidade canoinhense.

Amanhã a

Igrejana

Administrador
,

, \
.

segunda-feira,
Rotary'

dia

CANOINHAS· (CN) A
Diretoria do "Jardim de Infân ..

da Santa Terezinha", promove:
para amanhã, a grande Festa na

Igreja Ucraniana de Canoínhas,
em pról da construção do novo

prédio para o Jardim .

,

A programação terá InICIo.

às 6 horas com alvorada festiva,
-<,fieguida de Santa Missa -às 9
horas e as 10h30, começam, os

festejos, com churrasco, bebidas,
completo serviço de bar e cozi
nha. As atrações para o públí-
co serão: roleta, pescaria
aviõzinho, bingo, além da Co�·
roação 'da Rainha e sorteio de
valiosos prêmios. '

,

O "Jardim de Infância San
. ta Terezínha", que foi fundado
em 1975, é uma' Associação Be
neficente. e Assistencial, tende
corno objetivo, fins filantrópi
cos 'Sem visar lucros ou distrí-

'

buír dividendos, somente com o

pensamento voltado a assistir o

povo e ao menor desamparado '.

grande festa
Ucraniana

.

Para o começo da
-

nova

obra, a Associação recebeu Cr$
50 mil da Secretaria do Bem Es
tar Social � Agora, a construção
acha-se em fase bastante adian
tada, com a execução dos tra

.

balhos de cobertura. O comple
xo completo constituirá de .duas
salas de aula com 60 m2 cada
uma e mais Secretaria, instala
ções sanitárias e uma depen
dência para cozinha e refeitó
rio, com um total de área cons..
truída de 349,30 m2. O seu tér
mino está previsto para o início
do ano letivo em março. de 1980,
e custará cerca de Cr$ 1 milhão
e 600 rnil cruzeiros.

A festa- que realizar-se-á
.

amanhã, também destina-se <l

conseguir mais fundos para dar

continuidade à obra, sem que
sofra interrupções e seja con

cluída no tempo previsto. No
convite da Comissão Festeira.
le-se o seguinte: "Venha ver ,\

no.sso tra.balho! Ajude-nos, que
Deus lhe dará em dobro".
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PLANEJAMENTO,PASTORAL PARA 1980

Real.izJouMse dia. sete do corrente, uma reunião,
titm'Yocada pelo-Vígárío Pe. Antonio Cintho -. Partici
param da, mesma integrantes da Comissão Executiva
da Igrejá, Cursilhístas, os jovens Telecistas e convi
dadas especiais. A reunião contou com a presença do
.Líder da Diocese de Caçador, Pe. Olivio, que veio
na qualidade de indicado por Dom Oneres, bispo da
Diocese. Na sua firme e sábia teologia, Pe. Olivio
�elineou normas para que o, projeto para o próximo
ano ��ja proveítoso para todos os'membros que irão.
participar idos trabalhos, que serão divididos em gru
lWJJ eSpecificados.

, VISITANTES u..USTRES
� Dia 0'6 do corrente esteve em nossa cidade os

;Uumes parlamentares, Artenir Werner � deputado .

federal e Moacir Bertoli - Presidente da \ -Assem
bléía Legislativa de Santa Catarina. A finalidade da
'Visita foOi para assistir o enlace matrimonial da Srta.
,Matilde, filha do casal Sr. Victor Kachoroski, vice
Presidente da Câmara de Vereadores. Os ilustres
parlamentares aproveitaram a oportunidade para
J\18tificar o que prometeram durante suas campa
nha� eleitorais, entregando em mãos do nosso Vigá
rio um cheque de Cr$ 25.0'00,00' para ser aplicado
:aas retormas do Salão Paroquial que atualmente es-
1ttL necessítando de reparos. 'lÊ i830 ai minha gente.
•.wuprindo () que falou".,

'-
.

MENSAGEM DO MINISTRO GOLBERY
·AO POVO DE PAPANDUVA'

Dia cinco do corrente seguiu a Brasília uma

ecmíssão integrada pelas seguintes pessoas: Prefeito
�unicipáli' Senhor Nataniel Resende Ribas; João Flo
ríndo Schadeck, Presidente da ARENA em exercício
.� o médico Dr. José da Conceição Florença. A fina
lidade da luzida comitiva foi de tratar junto as altas
autoridades federais assuntos de interesse do' muni
eípio .. Na Capital Federal foram. atendidos com in
vulgar atenção e -polidez, sendo' suas' reivindicações,
'atendidas satisfatoeiamente. Um fato QU€ não cons
iava 'da .pauta e veio como surpresa é -a seguinte -

mensagem feita 'de próprio punho do Ministro Gol
bery de', Couto e Silva, DD. Chefe do Gabinete Civil
'da .Presídência da República. Transcrevo abaixo o

mesmo para que toda a comunidade tome conheci
mente, eis o texto: "Ao povo de Papanduva os votos-:
eordiaís e antigos por um progresso incessante e ace

lerauo são os meus 'votos. Em 8 de outubro de 79.
Aes, Golbery de Couto e Silva, Chefe do Gabinete
Civil. da Presidência da República". É isso aí, minha
:i'ent� Governo do povo para o povo,

.

querlhe confia.

FlGUEmEDO PEnE FIM DE QUE'RELASI .

PARA A UNIAO EM �ORNO:PO ARENAO
, .

I'(Concito os meus companheiros, os brasilei
� de todas: as tendências. para que esqueçam suas.
rivalidades regionais e que olvidem, ao menos mo

mentaneamente, as querelas políticas e as injustiças
que tenham sofrido, para se unirem a nós em um

partido que terá apenas uma meta: fazer com que lá
no Congresso a voz do povo se faça ouvir". Esta
exortação foi feita pelo Presidente João! Figueiredo
ao ser homenageado com um churrasco a que com

pareceram cerca de 150 prefeitos do Sul de Minas,
'no Country Club de Itajubá. Figueíredo garantiu
que' sua disposição de redemocratizar o País é a mes

ma, 'mas ressaltou que este objetivo deve vir "pela

PROMoçAO LEONISTA EM' FOCO
I ,

O Lions Clube .de nossa cidade vem se movi
mentando no sentido de proporcionar a seus associa-
40s e também a sociedade local, urna noite inesque
cível. com a realização do grandioso baile de cunho
filantrópico que se realizará dia 27 nos salões da So
ciedade H. R.. Papanduvense. Outros Clubes Leo
nísticos de cidades limítrofes já confirmaram }pre
senças. O conjunto que. deveria animar a noitada,
os Montanari, por motivo de força maior não poderá
cumprir o contrata, no entanto, o famoso "GRUPO

, BLUMENAU BAND", virá abrilhantar o grandioso, ;.'�W'A�!::H��<Y:!��Y!:!.::Y:lI::H.!!o!.!y,a"l,lL!��u::!:!:!!::!'!:::!r.I.w.I"'''''''''''''''''''''''''''''�
baile que por certo marcará época na vida social de
nossa cidade.

-

Sr. EVALDO GRABOVSKI - Quem estará
extreando idade nova dia 23 é ó sr . Evaldo Grabovs
ki, alto funcionário da firma Schadec.k. Felicitações

.
pontificando em alto estilo.

'

JOVEM'KARLO ADRIANO - Dia 24 comemo�. �======
rando niver o garotão Karlo Adriano, filho do dis-
tinto casal, Ernany (Teresinha) Woyciekoski, ele pro-
prietário do Posto Ipiranga, nosso prezado assinante,

.

Alegria e festinha pontificando.
Srta. LIZETE GUEBERT - Na mesma data

aniversarindo a srta. Lizete, filha do casal Leónidas
(Lurdes) Guebert. Na sua festiva e .alegre data mi!
cumprimentos circulando em alta rotação.

Srta. CLAIR TE'RE:SINHA - Dia vinte e cinco
colhendo mais uma flor no alegre Jardim da vida, a

srta, Clair, filha da sra. viuva Alzira Sidorak, nossa

prezada assinante. Jovem guarda no comando da
alegria contagiante, na festiva .data.

Srta. LILIAN MARIE· - Também na mesma

.
data niver da garota Lilian, filha do casal, Sgto. Ja
mir (Rosi) Carvalho, ele frequentando a Academia
Militar de, Sta. Catarina. Felicitações pontificando
'em alio estilo para a Lilian.

oi.

linha suave, com menores dificuldades, sendo neces
sário .•para isso que o seu governo tenha maioria no

Congresso. (G.P.) "

"

SEMANA DA CRIANÇA ,& PROMOÇAO
.

As comemorações alusivas a Semana da Crian
ça e Ano Internacional, realizadas em nosso municí
pÍ'Ü . foram altamente significativa. Autoridades
municipais, estabelecimentos escolares, religiosos e

comunidade toda, participaram do acontecimento.
Outra homenagem digna de registro foi o dia da Pa

droe�a dó B�asH, Nossa Senhora �:r:_ar��i'dé} que pre
dominou o dia todo' sobre o cadenciar intérmino de
queima de rogos entrando pela noite a dentro. Assim
o povo de Papanduva deu mais unia j

vez prova que
aqui continua a existir muita fé e maior patriotismo.

RADIO SANTA CATARINA PRESENTE AQUI
)

Aqui vai Jm lembrete para nossos amigos, co-.

nhecidos e a comunidade' toda do município. Agorn
a nossa simpática emissora "RADIO CANOINHAS",
já conta com um representante credenciado para
aceitar pedidos e posteriormente ser divulgados pela'
Rádio. A pessoa é este modesto cclunista que desde
este momento se encontra a disposição, de todos para
receber pedidos, os quais serão atendidos prazeiro ..

samente. Vamos voltar aos velhos tempos em que
nossa Papanduva era o prato do dia nas grandes pro
moções de dedicatórias.

PASSARELA nA socmDADE

UM POR SEMANA
Aqueles que não sabem reconhecer serviços,

também não sabem prestá-los... (Cieero)

C
COMÊ' CIO

UN
INDÚSTRIA -

• •

- XPO AÇÃO
TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

!

Distribuidores' Exclusivos da Linha
.

,

Completa dos Motores' « \VEG»
de uma variadíssima secção

. de profissio·nais compe
sua coloicação.

Esquadrias
de

!

ferro e
'0

equ'lpevidros" com

tentes p'ara
"

. t'

Rua Deso Costa Carvalho, 41 e 44 UNIÃO DA VITÓRIA PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldeDlar Knüppel'
....__--=_,--....------�E'iI'JIVDiIPPM'me: r ..,_

I

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

1

, ,

FO'TOCO PI À'S?
, (

O Cartório Ido Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada 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 pap,!!l
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi-

-

ço em �anoin:Qas, a confecção de circulares para empresas.

PED.RI BRITADA
TODAS aS BITOLAS

Fornecemos qualquer quantidade

,S�ckow . & Steilein' L·tda. �,�
. Rua 12 de Setembro, 108� - Fone 22-0561 I�

�i
<,

EXPEDIENTE: das 13 às 18 horas. '; ,.;/ I '
" I�

-...:-.:"L!'lJ'L1�_ruLIL�tJ.'Jl..L'LlUi..lUl...�-''tL\U;_lltlilmA!'�É�.'!J!..e�_U,J!\.!4l-.n),\.r�.r.-,�,l " li' 1>' 1\f;,J�'l.i'WU'tL.!Jj.;: ,;Jld",-];6.Ml'-':'
I

ra
(ompre-os agora ,e pague.'suavemente

até o Natal
.'0 I

ITA'

,
•••• ••

• •••
:.:�:..: '

••••• ••
• •••

,
.
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,

.

'f

responsabilidade J. e C.
/

i
.to �'O §e.8ti1�J�'�".I�o�rp.omens depende,
efeti;v�ente, menos, deles mes-:

,

mos do' que do ,meio', em que sur

gem e � 'desenvolvem ... ",
,

'" O criticador é um incapaz" .um in..
_

satisfeito .que I)ara, suavizar sua

-tríste inferi.ortdade," hão encontra
"

outro meio, senão o de amesqui
nhar a vida alheia. Críticas cons
trutivas, partem de pessoas ami
gas. Também não 'citamos nomes,
e, pelo Que a.maiorfa pode perce
ber obtivemos também, um ótimo
resultado, principalmente com. a

"crech, onde os jovens que ainda
podem ser crianças, foram muito
invejados,' pelas velhas que nem

j avens podem 8'e1'.

Cuidado pois a inveja 'além de
não permitir' n. felicidade que' se
quer ter, tira a que se tem.

'" Hoje todos marcando presença 00,
Club 'Canoinhense, curtindo com,
a gente os' lances de uma disc-o
theque que promete/muito.

, ,

* Helen e. Zeca parzinho que agita
entre. nós. Chegue mais. ,\ ,

II< Arlete, extreando idad-e nova des
de o dia 17. A você garota que" é'"
motivo' de alegria entre nós, tudo
de bom.

�
,

SERViÇOS
.'. t'';;' :,\. ,\

I

/;;'l' ·.J�I
"

.

Rua Getúlio Vargis, !)127..-;-' Eo�: 22-0971

FA:RMAClA D)l; PLANTA0: de Sábado (20) a Sexta ..feira (26)

/

SANTA CRUZ - Rua-Felipe Schmidt
,

�
,

265 - Fone 22-0'447
<'

\

_:1)1001 DJt PLANTA0,: Sábado (2�) Dr. Antonio, Luiz Dequech
�letrlt� -- Fone: 22-0033

\

Domingo (21) Dr. Paulo Oeear Vicente

AIVGê ....... Fone: 22-0033

RÁDIO PATRULHA: F0:me: 1M

pJWNTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAiÇAO RODOVIARIA: Fone: 2�-{)179
,

'

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490 '.
"

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

e das 14:00 às 18:00 horas. Ao,g sába ..

I
'

dos até às 16':00 horas.

.......--__.......a�'I"XlI"""......__'_"_""tl,.,..__= .............__.....__.......__....mw.......__'

Ancora Tratores '" Também Janice, estará comple
tando niver dia 22. Parabéns.

* Solange e Nardo casalzinho que
está em àltas transações, é isso'
ai.

, � É preciso ter, em si mesmo, sufi-.
cientemente, confianca para não"
.desanímar e desconfiança para
não fazer tolices=.:

'

('
Tchau!

\

Granja Boa Vista Ltda,

AVISO,
A firma Granja Boa Vista Ltda.,

avisa ao Sr. MIGUE� DOS SAN
TOS, portado:r, da Carteira Profis�
sional ri.? 13728, série 510. ta apre:'
sentar-se na seção pessoal da fir
ma, no prazo de 3, (três) dias a

contar da publicação deste, a fim,
de regularizar sua situação traba-
lhista.

' '

,

"

Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600,
assim €lomo a linha completa de implementes Blue Line,
a colheitadeira e o €onjunto de fenação New Hellans,

.e os silos metálicos Síloqranel, tem realmente um enderese eert•.
A Aneera Tratores,

Por isso, não se acanhe; fique à vontade e disponhasernpre \

da Aneora Tratores. Vendas, peças e assistêneia técníea.

fVl �
� "neGraY;;;;�1'�1u1o._ J jC

-

o não comparecimento irnpli-
.cará na: rescisão do contrato de
trabalho por abandono de, serviço;
1108 termos do artigo 482, da CLT.

3, x
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�1>Oft EXCLUSSVO EM CUArnaA, LEST1:. 00 PARANÁ E t-4ORTE OE SANTA CJ.TARI'NÁ

Matriz em Curitiba. BR 116. Km ea, Fone 52-4821

�PÍllhCl�,}!.a� 7 �e Set.erpb!IJ�� ',J..9!)� ?2;O548, II.l,capa.:,!\I!Ii f}iAr�9o. fl,i." Branco, 18110, tOP!} 22,1263

<c o m< e r c i a I 'H i r t- L,tda.
Os melhores preços e condições da

,

"

._

reglao

(�REDIARIO PRÓPRIO E ENTR,EGA NA HOR.A

DOR.MIl'óRIOS If'ARA CASAL E INFANTIL, CONJUN'l'OS ESTO

.!FADOS, COPAS, COZINHAS AMERICAN�S, 'fV A CORES E PRE-
"

� ".

'fO ,E BRANCO, FOG!ÕES A LENHA' E A GÁS, REFRIGERADO.,
UES, ARTh'IAIUOS COM PIAS, BICICLE'fAS, ENCERADEIRAS,' MA-'

. ...'

QUINAS DE COSTURA,· 'COL.eM'fiES, VIOLÕES, 'CA.:RRIN�OS', E

'BEItCOS RELÓGIOS DE PAREDE, RJto.IOS, TOCAFITAS
� , ,

E UMA INFINIDAD'E' DE ARTIGOS.

•

'\ ,

' , "

e, entrega 'na 'ho,ra,,

proprlo
/

,

.

r '.:,
, •• ',1. RUA, CAETANO COSTA, 495 � FONE 22-0�55 - CANOINHAS � se.'

! ':'�. '-: !
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•
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Se ,D.1ana
.......

. DIA 23: a sra . .:Ma!,+l, êe�
se do sr. Herbert Sorg; a srta.:
Eleníce Roeder: a menina Mar
Iey Liliane, filha. do'sr. �()rlandt6)
Treml ,

,,' "','

ANIVERSARIAM-SE
/

"

,', Aos" aniversariantes; nP$'"
sos cumprimentos,' :'""

HOJE: os srs: Alex Michel
e'Mário Morsch;' o jovem: 'César
Partaía; a garota Márcia Regi··
na, filha do sr • Alinor Cava-

,

lheíro.. " DIA 24: a sr,a;:;�OtiJJa, espo�
sa do sr. João Grosskopf se
-gundo; o sr. Alfredo de' bliv�ir.&:
Garcíndo; a srta. Diva:ir 'Bol
lauf.

DIA' 25�' � s;: 'iàli���r 5axr;
a snta. Marilú Paula Hoffmann;
o jovem Lúcio Edson :Neubu�r�
gero ,

AMANHA: a sra. Maria,
esposa do"sr.' Elisio Preissler;.o
sr , Paulo .Bockor ,

DIA'22: -os SIS.:' Carlos Dre
her, José Ovande Wrublevski e

Romeu Babíreski; ,'a srta. Janí
ce Aparecida 'Wiese; o, menino
'Osvaldo, filho do sr. Basilio
Szenczuk, residente em Cía
norte-Pr .

'

/

'Dr. Paulo Cesar. 'Vicente Alves it

- - Ml!:DICO ÉSPECIALISTA -;-',
, ,'"i I'

;�
•

.

!-: �rit-
"OLHOS - :NARIZ - OUVIDOS - GABGANTS'

fCLíNICA 'E CIR.URGIA ,/li1 ,f·:;\

,

. �.: .', \, ,;: .'l;� ,'Í
I

�

ADAPTA'CAO DE LENTES 'DE'CONTACTO
ATENDIMENTQ" DIÁRIÚ E.M ',CANOINHAS
;PÇA, LAURO MÜLLER,;522,,�,',SOBRELOJA

, '

.-------------------------------����--��\_'I--���--.

"

, '-.'
.

"

' ..
...

",

"�-_.!!!!?_--- __ :±3§lWlb

I CIRURGIÃO DENTISTA ',IDR. (. SERGIO-' THOMAz "L'ANGER
, ,

Clínica Geral - Raios x'
".

CRO Í2'84" -,
':f

Consultório� ,,�{. ,.Rua Paula Per�ir:,�, �Z9,9 , .,!>.
'

,:' J
,

,Hora 'Marcada e h'ora liv.re � Fone 22...0588
.

CONSU,LTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra-
,

'"'
' vessa 15 de Novembro "!,(próximo à Igreja

Matriz, ao )a�oda i}.,ss,ociaç?o Ç.gfilérciaI).
,

T" Fone", 2�':O;96,9.��, .::'... \� '", ,;,'
,,", ,.-:

... 1'0 .' \,.

� .'�.

'-'0"
·r_'; ...,

"'li '.

":f ,

"'. �.•.•,.S!:-
:'\'

... �.r ..�);;?'��i'.:�) .. ;,':, ,'I .. :r:'l�:/:..i�::( ;.' '.�".".-�',

--Dra.'·Zoê·W-alkyria:'<Nativlâade ':S'�'(t;"""_·�-e-,
-

,

/

,

'.',' Clínica de.n_±,&,rig, d� ,se,nh.o:ça�,,� c:riallç,Çl§'\ ': ;' ,;,
!

_" EspéciaÚzaçã� erll'OdÓntopéd,hltrià' .::: ,��' J
'\

HORA MARCADA - Pça. Lauro Mt�ller" 494; - Fone 22-Ó4g1
, !

\ ,.�, ':� '.1
.. _.'::. .,,�\\' �:. to

::"_"

....... �._,e__I:I&f:rD_ . bid.1ii1itm ._,,,,, _ nxm
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,
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CIRURGIÃ.NDENTISTA
, CRO 1091

'.i,

. '1.'":, ",;' '.'
, ,'1- ,'_' : ,�,

.�:

CortsuItórió: R�a ']\�(àJor VieIra,' 505 ,_',,' 1 () t�ooà{": , .�,;�
'o' \ ',\ ,.

"(ao" Ú{dc/do :�difítio :M'us,si) "" ,

..

,:,,> ':"���':':F:'C'�' �:
•

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

, �

Fone 22-0439 .��, ,

'1":, ,,''';(;4'1.' .•• ! �.r··rJ7é-�"1�C"�'�I:.;,�:1��
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; ,OmlSSaO Capital
prej u íZO��'::; c�.,º-<ªS

-

"enchentes,
'

�, ;..,.
"

,"

........ , 1'-

:eANeINMAS (AN/CN)
.
�() tomar conhecímento . 'dos
problemaB havidos em Canoi
h'ias .e Tr�s Barras na semana

p�sada� devido às enchentes

Ir:�rvoc��a-s, pela alta incidência
�e chuvas e conseqüente trans

i'ordi'nl&fit" dQB rios Canoinhas
.J Agua Verde, chegaram quar
{a"{�iT.a 'a está cidade) Neudy
PtJimé MassQlini, Secretário da I

�t.;··, ,� .' •

<

u>tfs�tça 'ê 'NIlson Landmann,
����ijt Estadual de, 'Defê·,
$$1 �yn:

da

As duas autoridades che

garam ao aeroporto de Três
Barras por volta das 15 horas,
acompanhados' do Diretor do
DASP, Osvaldo Vitorino de
Oliveira e do Diretor do DAE'
- Departamento Autônomo de
Edificações /---. Francisco de
Assis Filh o .

por Inundações freqüentes.
E.'m encontro mantido na tarde
de quarta-feira com . os prefei
tos de Canoinhas e Três Barras,
'Benedito Therézio de Carvalho,
Netto e Odilon Pazda, respecti
vamente, a comissão solicitou
um relatório consubstanciado
acerca .do resultado das inun

dações nos dois municípios.
)' Através do relatório serão ava

. liadas as necessidades dos mu

nicípios sendo que o Governo

do Estado deverá fornecer uma

verba de dois milhões de cru-

A comissão veio para obser

var "in loco" os problemas gera
dos pelas enchentes principal"
mente em Três Barras, onde o

rIO Canoínhas é I

responsável
-------------------------------------------- �, � N_. _

.Ampliação de Redé. de llumineçêo
!Púb'lica de (anoinhas

N· ,,0 N0 ..:I'.
... '. ,ue·

,�j.. Lamp. "

,7&

,}.7
tiS

83,
15

1�

04'

l4

t81
ta

H�'
l�i
-15

,.,9

113

Nazir Cordeiro"
Reinaldo Kruger
Alvaro MachadO

'Anton'io Massansire
Theodoro Humenhuk

Anttlbie Nie"<;lU.i
Feres Coury
F:raneis€Q A. Cp'stà
F!aur"i de Lima v

.

�.. .f'

WakiemJ_:t9 O�h
:AJífi"éti0 MQy�r

, t

81
'!!
ta
M

.'8-5
.Ifi

- .•

;r:i:t;i .. :iaio v',,'-' ""'aã::a:ã:a:-

Valor Total Saldo Anti-
do Projeto Econômico

8.713,12 5,.�45,72
43.565,62 29.228,62
40.661,25 27.280,05
11.617,50 7.794,30
40.661,25 27.280,03

8.713,12 5.845,72
23.235,00 15.588,60
53.341,87 36.137,47
43,.717,50 29.380,50
43.565,62 29.228,62
26'.139;37 17.537,17

34'3 . 931.,22 231.146,82
r'

-

de Canoinhas
.

Prefeitura Municipal·
�

LEI N.� �507 DE 1&/16/19 .

: '�_nlree� eomo de utilid;adf'
:tJIi,bliea . 11 "�Assoo-ia�ão dos 'Con�

, I

�alàin5�a$ d,e CanoInhas' ..

o Dr. Benedito Théréziõ de
@ã;lv,a}hp .Netto, Prefeito Muni ..

�ipa.l _de Canoínhas, faz saber
,�(tt� ,8 .Ç;âm'ara .de Vereadores
deoreooll 't), �u ;$,aopcio.nQ a se..

ji(,uifu,te'
, � I

: 1\ .,.., li .

oU·,ID.t: •

Ar�. 1.1> ,.,.__ Fica, reeonhecí
ia eotIliO dtf Utflídads, Pública
a�:·ASSOCIAJÇÂO DOS CONtrA
';AlLISTAS DE, CANOINHAS",
�!lu;blicad� e registrada no Diá..

.

tiJ>
.

Pfic4,�l do Est&dü ,à p'ágj�
., .• D �8 1�7/11/eo .-:\ n' C4 . ., ",,'w,:1:.'. ". �i�, .'

.

/ /,' "1<1 ,o '9 �arI)'O",lC
. ,

,

de Registro Civil no livre A/3,
Fls. n.? 5 a 7, sob n . .? 103 em

�6/11/59.

Art. 2.0 _'" Revogam-se as

dispcaíções em contrário, esta
lei entrará em vigor na datá de
nua publicação,

Canoinhas, 18 de -outubro
de,1:979.

Dr. Benedito Therêzíe de
Carvalho Netto I

P,refeito Municipal
Està lei foi registrada e pu ...

blícada no Depantamento Ad ..

minístratívo, na data supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck.
Diretor Administrativo
V'ice Prefeito Munidpal,

t Agradecimento e· Convite-Missa

,Bora
eOlts,ter�ados c�:m seu falecimento, agradeeem � todos que O�

,

auxiliaram durante sua dc�nca e confortaram por G'casião de
� '.

'Seu fale'cimento. "
,

.

Out�os§im, cOllvidaln a todos para' assistirem. a

!IDlissa de' 7�IO ,dia, a l"eaUzar..s� ,hoje, ils 19 horas, na lVIatl-iz
Cristo Rei. Por ,mais este'a'to de fé e caridade cristã" agrade�, ,

çem �$ fanúlises� I

---------_..._---_. 11

II

veio

zeiros para o ressarcimento dos

prejuízos, pr-incipalmente no

atendimento imediato às famí
Iias desabrigadas, com posterior

. remoção das casas que se en

contram em região alagadiça.

avaliar

, -Justiça, através da Secretaria
da Defesa Civil. Na ocasião foi
estudada também, a possíbilnj,
de da necessidade do uso de va
cinas contra tifo e outros males
provenientes da água estagnada
nas regiões atingidas pelas ínur,
dações.

Para conseguir a verba de
dois milhões, será enviado ultl
ofício ao Governador do Estado J

Henrique Córdova - ora em
exercício - solicitando ajllda
financeira a, título de fund,
perdido.

\

A comissão de Flor ianópo-
( .

'

Iis, liderada por Neudy Primo

Massolini, já trouxe uma parti-
. da de cloro para ser aplicado
na água potável que está sendo

fornecida aos flagelados em

dois Caminhões Pipa do Estado;
liberados pelo Secretário da

� ����rm_== � �------ ------------------___

A existência de uma parce
la numerosa da população em

idade escolar, especialmente
11(1 meio rural, que não recebe

educação primária completa; o

crescimento do percentual de
analfabetos entre a população
adulta, que 'alcança 30% no con

junto, dos países ibero-america

nos; e a desigualdade de opor
tunidades de acesso aos diversos
níveis educacionais, com o sa-

crifício dos mais pobres, foram
os principais problemas do se

tor educacional nos países da
América. Latina e Espanha, le
vantados durante o 4.° Congres
f-O Ibero-Americano de Educa
ção que reuniu 16 ministros da
Educação, ((m Madri, inclusive
o ministro Eduardo Portella, do
Brasil.

O Congresso
.

encerrou-se

sábado último com a leitura da
"Carta de Madri", documento fi-

. nal em que se recomenda a ado
ção de uma série de medidas
(lestinadas a combater aqueles
problemas e outros' como, por

----.......t .....,,----....--""'·�·""'(r_......-..---

2. o Ofício de Notas

Edital da Notificação
de protestos

-

For não terem sido encontra.
dos 110S endereços fornecidos ou

"por recusarem a tornar ciência, fa
Ç() saber aos que o presente EDI
TAL, virem ou dele tiverem conhe
cimento que deram entrada neste

Ofício, para. serem protestados

con-,tré1. os- responsáveis dentro do pra·,
zo legal 05 titulos com as seguinter
características:

DF: N.O 108 J 39, vendda. em

Jd.09,79, no valor de Cr$ 1.447,00.
emitjda por, De,nelar CO!'Dércio de
Eletro Domésticos Ltda. contra:
IVJARINO DE, BORBA HOSTIN.

DP N.o 00511/79, vencida em

10.03.79, no valGr 4e Cr$ 1.920,00-,
(Imitida por A, '.1. V. Severino,
cont:J;:a: ILMO J. MIGUEL.

DP N.o 39G7-C, vencida em

15.05 :79; no valor de Cr$ 2.940,00,
emitida, por Sociedade Industrial r2

Comercial Sicol SIA., contra: J01 ..

CE ANA DE OLrVEIRA CHECHI.

DP N,o 3 967 -D, vencjda em

15.06,79, no valor de Cr$ 2.939,30,
emitida por Sociedade In(lustrial E'

Comercial Sicol, SIA., conira: JOI
CE ANA DE O�JIVEIRA CHECHI,
Cano,inhas, 17 de outubro dé 1979.

Therezinha C�u'aro
. Oficial Maior

CP}", 154 068 3091�53

----------------���__-.-R------ . WWt�, ----

'exemplo, a variedade de forma

ção profissional e as dificulda
des de emprego.

A educação e a alfabetiza
cão básica serão prioridades da

organização Ibero - Americana
de Educação para a década de
80, segundo resolução do con

gresso que esta entidade promo-

televisão
I

"Se houver predisposição
da parte dos parlamentares pa
ra não aceitarem os argumentos
do Ministério das Comunica
ções sobre a viabilidade e a im

portância do sistema de cabcdí-
. fusão, nada poderá convencê
'los". A declaração 'foi feita dia

, 16 pelo ministro das Comunica
ções, Haroldo Correa de Mat
tos, ao confirmar ?- exposição
que fará, dia 24, na Comissão de
Comunicações da Câmara dos
Deputados.

Com o serviço de cabodifu.
o , ..

sâo, ainda inexistentes no Brasil
os programas de televisão serão
difundidos diretamente de U1TI

centro, atràvés de cabos, para

..

,

veu. Considerando os problc
mas de ordé� educativa que
afetam a maioria dos países par
ticipantes, a conferência indi
cou como necessária a adoção
de políticas educacionais glo"
baís e çoerentes, inspiradas nos

princípios de direito de to
dos à educação.

defende
8 cabo
os receptores de assinantes: me

diante o pagamento de mensali·
dade , Esse' sistema permite
também a recepção comum d(;

�{V em pontos que" por sua' si
tuação topográfica, não se pres
tem � recepção via rádio: 08

.equipamentos e materiais para
a implantação do sistema pode
rão ser fornecidos, pela indús
tria brasileira.

O ministro Haroldo Córrea
de Mattos, durante sua exposÍ"
cão aos parlamentares, apre
sentará o ponto de vista do Mi·
nistério das Comunicações e (J

enfoque sob o qual o problema é

oncarado pelos técnicos do setor

Faleceu no dia 13 de outu,
bro do corrente, em Florianó·
polis, Frei Anacleto \Viltus
chnig.

Sua·morfe causou grande
,consternação em nosso meio,
devido ao grande número de

, ,

.
parentes aqui radicados. T�ndo
sido vig�rio da Paróquia de
Santa Cruz ge Canoinhas de 14

de agosto de 1934 até 29 de j�
neiro de 1941.

. Após a Missa de corpo pre'
fente, oficiada pelo Cardeal de
São Paulo, Dorri Evaristo Paulo
/irns, foi o corpo ,transladado
para Gaspar, onde foi sepultada'

A Comunidade" Francisca'
na, eln luto, 'celebrou onteplJ
uma Missa em memória de sl1�
boníssima alma.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



COB�EIO DO NORTE \ '

Os

,

Krappa
\ -

nos.

'-;�States»

Nos Estados Unidos desde o dia 13 do corren

�te, o simpático casal Paulo e Elair Krappe, ele, En
genheiro e competente Gerente de Produção da Ri
gesa.Fábrica. Lá eles terão a oportunidade de visi
tar as instalações da Westvaco em Nova Iorque,
'Çharleston, St. Mary's e matis as cidades de· Orlando
e Miami.

DALMb NA BAHIA
/

Em Salvador, participando do XIX COMPAT
...::::. Congresso de Prevencão de Acidentes do Trabalho

-
" ,

q Dr. Dalmo Batista Soares, representando a RIGE-
SA onde presta seus seryiços.

·GARDENIA
,

ÚLTIMOS LANÇAMENTOS

Mod ·0\,'
"

� ,

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

"BISA NOS VISITANDO
, I
'.' Em recente giro pelo Norte do Estado o prezá-
do �migo Saliba Nader, em companhia dos "vips" da

s,ocIedade joinvilense, Fernando Morelli e Egon Pen

l:eroto, pontificaram nos, últimos .aQontecimentos· so"
ciais de Canoirihas:'

Lúcio

,

"REAL BAILE DA SAUDADE" }'OI, SUCESSO
-, ,,\

,

Realmente um sucesso fora de série a promoção dó
Lions Clube e Clube Canoínhense na noite do dia 12 no

Clube Canoinhense. O "Real Baile da Saudade" com a
\

presença do seu criador, Francisco Petrônio, reuniu as al ..
tas rodas da sociedade de Canoinhcs :e Três. Barras. Den
ire as muitas presenças à noitada, destaco Saulo Carvalho
e Sra., SentaroNagano e Sra., Zaiden Emiliano Se1em.e ê

Sra. Edil' Kammradt e Sra. Wilson Seleme e·Sra. Paulo
Roberto Wiese e Sra., Lincoln Naganoe sra., Romão, Krze
isnski e Sra. Laerte Woiciechoviski e Sra . Alcides José
Piermann e Sra., José Roberto N. César e Sra., Aurelio
L. Bianchini e Sra.: Olávio Soares 'e Sra., Domingos Coe
lho e Sra., João Linzmeier e Sra. ,. Egon 'I'hien e Sra., Ari
tonio Trela c Sra., Osvaldo Segundo de Oliveira P. Sra .;
'Paulo César Vicente Alves e Sra., Leónidas Tabalipa e

Sra., Clemente Dambroski.e Sra., Mario Wiese e sra.
. Francisco A. de Lima e 8ra., Nelson Coelho e Sra., Cj�
Freitas da Silva e Sra., Edgard Mayer 'e 8tra.., Silvio
Mayer e Sra., Wilson Murara e Sra., Adernar Murara e

Sra., Guida Fuck e Sra., Ary Wíese e Sra., Luiz Fernan
do Freitas e Sra .. Benedito Therézio de Carvalho Netto é

Sra., Aroldo Carneiro de Carvalho e 8ra., Rim0I!. Selemo
e Sra., Grimaldo Furtado e Sra., Antonio Simões e Sra .;
Yoshiho Negao e Sra., Elvio G. Nunes e Sra., Aldo Dit
trich e Sra ., Loacyr Ribas e 8ra., Renê' Milto Bauer e

Era., Rafael Bossi e Sra., Orlando TremI e 8ra., Décio
Rocha e ( Sra , Reinaldo Crestani e Slra.. Walter Inácio'
Binder e Sra.. Odilon Pazda e Sra., Mario Ferraresí e

Sra ., Candido Freitas e Sra., Frederico Kohler e Sra., A.r
Iindo Cordeiro e Sra." João Colodel e Sra.: José Correa e

�ra ., 11defonso Correa e Slra., Romário Martins e, Sra. ,

James J. Barbarito e Sra ., Walter Isaac Narciso e Sra.,
Teodoro Sachweh e Sra.. Aducio. Fernandes da Silva e

Sra .', Antonio Sérgio de Souza Borges e Srá.., Luiz Saliba
Davet e Sra., Zulmar Teixeira e Sra., e Srta. Licéa Kohler.

ROTARY DoE CANOINHAS
. RE,CEBE VISITA UE MARCHEZINt

o Sr. Piel; Lo.renzo Marchezini. Governador do Dis··
trito 465. visitará o Rotacy, Clube dp. Canoinhas na r:.róxima
c.;egunda-feira, dia 2'2\. Nr, oportunidade c Gover�ador con
ferenciará r.om o' Presidente Olávio Soares e outros diri
gentes do Clube; com o intuito. de colher jnfo.rmações' sohre
os planos de servico dOo Clube, para o ano rotário 19>79/80'.
,Ele, ofer�cerá também sugestões sobre as.::>untos administra,..
tivos rotários ao Rotary Clube de Canoinhas, um dentre os

Eó Cluhes do. Distrito. 465 . .o Sr: Pietr Lorenzo Marchezi-
ni, é um dos 378 Governadores rotáriós do mundo inteiro,
que represéntam o Rotary Internaciona i em Distritos,' ,

·:omnostos· de clubes membros. Cada' lideI' de dis.trito su

pervj�iona os clubes em sua áre'a. O Itotary, lIma orga-
.

ni7acão internacional de servicOl, conta com mais de 750'
m.il sócios, em 18 mil clubes no' mundo inteiro. O S�.
:iVIarchezini. Sócio ,do Rotary CI�be de .Joinville, foi elei-'
in governador na Convenção Internacional do Rotary. em

Roma, Itália. €'m jjunho de 1979, e exercerá o cargo até 30
de junho de 19,8�. .

I' ,

20·de Gu�b:re:de 19,�' ,

SUELI ANIVERSARIOU ": ,

. 'I'
' f, '�...

•

. A 'Sra.' Sueli Seleme, esposa do"':fJr. J8im.�·:;�'
leme recebeu amigos e familiares :para.' um gostese
'jantar, -para comemorar sua data natalícia transcor
�ída ;ecentemente. Via coluna, seguemos parabéns
com votos de muitas felícídadés. .Ó:

.
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VASCO JUNIOR -.l.J�I�Itq-JA�;�:·�.�'·.··,,,i
.' Completouum ano de vida 'no .dia 1�"d9 eor

rente, o garoto Vasco Magalhães Telles Junior, filho
do casal Antonio Vasco e Tércia de Olíveira Maga,
lhães 'I'elles. Para comemorar, ele reuniu um'igrupo
de amizades mirins na residência - de seus pais para
uma bonita e animada festínha. Os parabéns, ao, Ju-
nior; via coluna com um abraço.
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Comprove' você mesmo, os preços, a (l�]�l!?���;'.�. /1.'
t di t ')'
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e o a en men o.
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NIVF� NA AGENDA

Quem recebeu muitos cumprimentos de fami-,' .

liares e amigos pela passagem de sua data natalícia.
,

foi a prezada yera Lúcia Stulzer, que transcorreu ·no
'

último dia 11. ,A ela, nossos parabéns com votos de'

muita,s felicidades.'
,

'. '

\ ,
�

,

Jeoneci Terezinha " 8 Elenice 15 a'nos

I
,

,

ELA� �AMB:ÉM DIRIGE.M .CAMINHõ'ES

No dia 1� último, tra�sportandç(���;:ca�i�' d'��
celulose proveniente da 'RIOCEL (antiga Boorre-:"
gard), de Guaíba-RS chegou à

.

RIGESA I .

c;le
. Três'

Barras,' o caminhão de placa. SS:-115?'Ae' Li:in�jrâ�S�,.'
conduzido pela motonista Cremildà de Mqra,�s .�,,:Ê�.t,o" .

inédito na. região� o. que ,causou sur;presa.,ê·'�qtr).Íràçã9:
aos funcionários ê motoris�as' d�uelà �mpresa. i''-':'C\-;:

,
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AI\Ili...CAlf E ,HELO'I$A,"VISITAM '�U�OBA�',':
.

� '1..... )"::' �_ f.

Num, gITo a,o "Velh,o M1).n?do"" a' quas�"uni --nj'ê's/;'
li casal Amilcar e;,Heloisa Carvalho� Cruz' F6ez r.:nna.:··
ambos D.iretor�s da rede, de ,RiÍdíp.,[ '�àp.ta I ça:t�t.���:�/
No roteiro turístico,. d?_ �asa!, estª-9 Alem�I.llja,· �n�l�:;�
terra, França e a '.palitI�lpaçao.'· de u'Ítla Feira.'..Intemª·::,
donal dé'RadiodIfusãb em· Genebra;: oÍld�· toril&fãO',

cO,nhecünento dos-.l1lais ·t?0d.erno�, �qUipa1p.�P:tQ�,q���
. Radio e" sua é:lvartç'?-d� t.e�n?lo.gia:'.·, ,
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pa Capital Féderal; reé�ebé,IPtis '� ;·#�t�ç,i�_��;�
naSCImento 'no dia l.?, d� outubro�.. do.' garo:tg�� r.S.é�gjQ�
Koffes Junior; ,filho :do casal,' ,Sérgio, ê' Beat:p,; �ata.. ,

rina de Carvalho Kof:fes. _ M:uito'. '. :r�l�es, A.eS��(\> ".: Q.s
avós do menino, AroIdo e Di:vair Zanio16;de .carv':a�

" lho, a' quem- enviam,os' nosso� cumprimentosJ:·com�.{�Dr:
. abraço"'"

,

'.:' '�, ',.,< ,': ,<.,.( :\ j ':;�<l{,I�t:'.�
,

. .'. I

",

',' ..

�

I'�: ,,: :��. '�,.'
" ;;. ';�',»>, ·;t-:.�t::'��t/:�::.��

NASCEU CRIST1NE \

A \'colu�� cu�prirri��ta b fem' e.asa1� .,�ã�:�;-�'
e Jenny,MFid� Ribeiro.. Sphaír: pe,lo. " nas�eiºl�ritq;,J!.J1
uma bela menma, 'ocorrIdo 'no dIa :l!Edo :eerP�1lif;�3:··N<a":
·Pia B'ª'tism9-1 éla. receberft 0- benitú. tiotn'e: dé� :G:ti�m,'
R'b��' S'h
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Dojs "brotos" de nossa soci'edade 9u� enfeitam a' colu-'

na de' hoje, Jeoneci Terezipha Dambroski, filha dQ casal, \Valde

mar e Divair Davet Dambrm�ki, comemora an1anhã os seus lindos 1!)
,

"
,

anos e Elel�ice Roeder, filha do casal, Nivaldo e Dirce de Paula e

Silva Roeder, a quem antecipamos os parabéns pela passagem dos

15 anos que transcorre nesta terça-feira. Ambas, 'fizeram parte das

quinze meninas-moças que debutaram em 7 de setembro no Clube

.Canoinhense. A elas, as felicitações da co�una com Un;l. abraço.

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

Organizações Hecord
de Luiz fVldton Suchsk

Rua Felipe Schr.rnidt, 392 - Fone: 22-0�11
Seguros em todos os ramos - Fotocópias - Auto
Escola _: Despachante Oficial de Detran - Enl'pla
camentos - Transferência de Veículos - Confecção
de Placas e Plaquetas _ Carteira de Identid'ade
Carteira de Motorista ,� Taxas Estaduais - Preen-

chi:mentos de Notas Promissórias e Contratos.

,

�Basilio Humenhuk (om. de' Veículos ltda.

Departamento de Servicos
\ �

Temos é\linhador de dire�ão que gara.ri.te a segurança, do
. seu veíc'ulo, e a 'sua. Se o seu carro não for da liMa
FORD, nãó jmpoI:ta, atenderemos da l1.!e�à. fúttna. LigUe
para 22":0024 e fale com VALCYRJ ou venha pes'5ôàbn�1Je

co:mprovar nOSSa eficiêrida.

Rua Vidal Ítan1os, '200 -- CanotnhaG-SC'

, I

VENHA Vpj� A COL�ÃO PRIMÀVlntÃ- �
, .:!;,'

.

-',

,VERAO DA'
'I.

PI160 DE
,\' II

81NTI -BOUTI,QUB".
, -

E COMFRE EM ATÉ 5-flAGAMENTOS:'·,
,

,

,
\. ,; 1 •

Rua Vidal Ramos, 921 - Fdne: 22-0134': ',' i,."
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,.JUIZO ,I:lE DIREITO DA COMARCA DE CA;NOINHAS
SANTj\ CATARINA

. : Edital de Arrematação
(Extrato .art, 687 CPC) " ,

'

.'l\"" P'MÇA: Dia '12 de .novembro de 1979, �s 10:00 horas

.2�a P.R"j\�ÇA: 'Dia 2:6 de novembro de 1979, às 10:00 hora,s) ..
l,.OCAL: "Edifício do Fórum Desembargador Rubem MO�'I

.

ritz da Costa, sito à Rua Vidal Ramos, s/n, --,
Canoinhas - SC.'

.

l'ROCESSO: Execução n.? 7.800

EXEQUENTE: NEUZILDO BORBA FERNANDES
EXECUTADO: SIL�RIO FRANCO DE OLIVEIltA

llENS A SEREM
.ARREMATADOS: "Uma casa de madeiras de �7 x 6, ou seja; 43

m2, coberta de telhas, construída sobre terre-

no da seu pai Francisco Eusébio Franco, situado em Rio Butíá, mu
nip:ípio ele Major Vieira nesta .Comarca, avaliado em Cr$ 16.800,00
(dezesseis mil e oitocentos cruzeiros). Dado e passado nesta cída ...

de de' Canoínhas, Estado de Santa Catarina, aos doze (12) dias do
mês de outubro de mil, novecentos e setenta e nove (1979). Eu

.,Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

. :�OACYR MUN,IZ RIBAS ....... Juiz .d.e Di!e1tn da l.a Vara 2

CARTÓRIO PAULA S. CAR

VALHO --' 1.° TABELIONATO

Edital da Notificacão
de Protestos

Por+não ter sido encontrado
pessoalmente no endereço a mim
fornecido, ou por recusar a tomar
ciência, faço saber aos que o pre
sente virem ou dele tiverem conhe
cimento que deu entrada neste
Ofício para ser pcctestada contra o

responsável dentro do prazo legal
o título com as seguintes oaracte
rfsticas:

Nota Promissória n.o (ll/O 1 -

vencimento: 30/0B/1979 - valor
Cr$ 23 .. 200,00 (vinte e três mil e :

duzentos cruzeiros) -. credor: Edi
ha Eletro Diesel Battistelln Ltda. -
devedor JOÃO MARIA F_E.RREIRA.

Canóinhas, 18 de outubro de 1979.

PAULA S. CARVAl.HO

Oficial de Protestos

CPF n,? 246J}'7-5 3�9-55
.e

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

-

NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do Registro Civil
,

I

do l!' Distríto de. Cenoinhas; Santa Catarina faz 50"

ber que pretendem casar-se:

FERNANDO WOSSGRAU com MARIA DA
APARECIDA MADEIRA, brasileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes neste distrito; ele operário, nas
cido no Distrito de Paula Pereira nesta comarca, aos

23 de dezembro de 1955, filho de Alberto Frederico
WOSlSgrau e de Augusta Bodrigues Wossgrau; ela·

operária, nascida em Lageado-São Mateus do Sul-Pr.,
aos 15 de abril de 1959, filha de Lyberalino Madeira
e dê Inêzia dos Santos Madeira.

-

,

'.' ELSO DE OLIVEIRA com MARIA HILDA
'SCHmRMACH" brasileiros, solteiros, domiciliados e

· residentes nesta cidade; ele _ tratorista, nascido em

Palmeira-Pr. aos 9 de dezembro de 1956, filho de

OUin.pib de Oliveira' e de Eurotildc Barbosa: ela ope
rária, nascida em iPa.panduva-SC., 20S 5 de abril do
l.96Â filha de Teofilo Schermach e de Julia Mórvan
S�lÍeImach.

'.
.

\: y ·OsVÀLDO.GRAF com ROSELI RIBEIRO, bra
'sileírúEl, solteiros, domiciliados e residentes nesta ci

dade; -ele comerciante, nascido :em Salseíro' neste dis
.trito �()S 24 de ;fevereiro de 1957, filho de Antonio

· Q':r'af e de Miría Graf; ela escriturária, nascida em

Mar�lió Dias neste Município aos 21 d� fevereiro de

W'MJ,.. 1'ilb� de .João Ribeiro e de Maria J'ulieta Ribeiro.

JOAÓ VALMOR GONÇALVES DO ROSARIO
·�00l .MARLI DE JESUS FERNANDES, brasileiros,
'!lolteiro�, domiciliados e residentes nesta cidade, ele

· !Ôperário, .nascido em Rio Negro-Pr. aos 1.° de feve�
17ein>· de 1960, filho 'de Miguel Gonçalves do Rosario,
.:falecido. e de Wanda Joana do Rosario: ela do lar,
rias�ida no Distrito de Ti:mbó Grande-S, Cecilia-Sê' ..
�()f,; '1 de agosto de 1959, filha de Pedro Alves Fer'-,
nan!les e ,Clemencia de Souza Fernandes.

'CESAR FREDERICO KOHLER com TEREZI
':NBA DE FATIMA DE OLIVEIRA: brasileiros, sol
t.�iros; domiciliados e residentes nesta cidade; ele

�omerciante, naScido em Cano'inhas aos 25 de maio
de ·1-94:4, filho dé Alonso Carvalho Kohler e de Ana
lIacke!' . Ko41er; ela do lar, nascida E:m Rio dos Poços
·ne8te distri'tt> aOs 15 de julho de 1956, filhn. de Wal
demiro de Oliveira e de Maria Jalldira de Olivejra.

,EMIDIO LINCOSKI com INGRID BAUKAT.
brasileiros, ,�olteiros, domiciliados e ;residentes nes�
ta cidade; ele ótico prático, nascid'O em SantR Cecilia
se aos 18 de junho de 1955, filho de Clemente Lin
.e:oski e· de Anastacia Arendarczuk; ela professora,

· -nascida em' Canoinhas aos 26 de julho de 1962, filha
·

de Alfredo B�ukat falecido e de Alvina KwÍtschal
BaUkat..

MARIO CESAR DE OLIVEI:nA com MARIA
HELENA DAMBRO,SKl, brasileiro::;, solteiros, domi
�:''iliados e residentes nesta, cidade; 'ele mHitar, nas

eido em Rio Negro-Pr., aos 1.10 de março de 1956, fi
-lho de Eras;to de,Olive:ra ·e de Maria Juracy de Cni
veira; ela do lar, nascida em Canoinhas �ws 18 de

· junho de 1961, filha de ,,\\icente Dambroski €' de N01-
dina: da Silva. Dambr'Osld.

· .

.' LEVINO CARVALHO. DOS SANTOS com
· �LE1USA' GONÇALVES DE LIMA, brasileiros, �oltei- .

· 1'.08;, domiciliados e residentes .nesta cidade; ele lavra ..

,d()l", nascído em Toldo de CimaJ·Major Vieira aOs 3
de ághsto 4e 1958, filho de, Joaquim Carvalho dos
&nto,s e de Maria Ribeiro dos Santos; ela do lar,

I :nascida em Toldo de Cima-Major Vieira aos 7 de
· março de 196,6, filha de João Gonçalves de Lima e

de Nair .Alves de Lima.

SEBASTIÃO. JOSÉ MICHELS com DIRCE
)JlARIA VQSSGRAU, blrasileiros, solteiros, domicilia
dos e residentes nesta cidade; ele operário, nasddo
em Laranjeirg_s do Sul-Pr., aos 20 de janeiro de 1954,
filho de José Michels Junior e de Silvina Michels;

· eh� operária,. nascida em Fartura p-este distrito aos

J,o de novembro de 1963. filha 'de Valdemiro Vos!',
grau e de Antonia Gluczkoski 'Vossgrau.

JOSÉ MARTINS com MARGARIDA GUES-
. SER, brasileiros, solteiros, donuciliados el residente:;
nesta eidade; ele operário, nascido em Rio dos Par· I

dos !lI Município aos 16 de julho de 1958, fÜho de

Seba8t�ão Martins e de Tereza Moreira 'Martins, ele
:falecido; ela do lar" nascida em' Caçador Grande-Le.
.bon 'Régi-s-SC aos 19 de setenibro de 1959, filha de
João Gueooer e de Laura Guesser, ele falecido.'

E, -pcro aue cheque ao conheeimento de tercei

rbs,_ mandei publicar o presente Edital. Apresentaram
os documentos exigidos pelo Código Civil, art. J 80. Se I
alguém tiver conhecimento de algum impedimento le- I
g'al, oponha-o na forma da, lei.

Canoinhas, 17 de outubro de 1979.

NEREIOA C. CÔRTE - Oficial do Re.gistro Civil

CPF, 222.315.879-04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro Civil

do Município de Três Barras - Comarca de Ccnolnhos
Sc., faz saber que pretendem casar-se:

WILSON MADUREIRA JUNIOR COm JANDI
RA MENDES PEREIRA, brasileiros, solteiros, natu ..

rais deste E.!?tado, ele motorista, nascido em Joaçaba
'SC, aos 31 de Janeiro de 1954, filho de: Wilson Ma
dureira e Alice Morais da Silva. Ela Auxiliar de
Telecomunicação, nascida em Itaiópohs-SC, aos 22
de março de 1950, filha de: V(aldemiro Mendes Pe
reira e Ana Mendes Pereira.

PEDRO SCHELEDER com MARIA CRAVES,
brasileiros, solteiros, naturais deste Estado, ele ope
rário, nascido em Curitibanos aos 19 de outubro de

1928, filho de: José Scheleder e Marcolina da
.

Silva
Scheleder, falecidos, Ela do lar, nascida neste Muni
cípio aos 06 de agosto de 1932:, filha de: Severo Cha
ves e Sebastiana Alves Chaves, falecidos.

Se alguém !.oubar de algum impedimento legal
oponho-o na forma da lei.

.

Três Barras, 15 de outubro d€ 1979.

LE-€>POLDO PEREIRA -'= Ofi�i(ill �o Registro €ivil
\

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Regir.:.tro Ci

vil de Bela Vista do Toldo, Canoillhas-S,C, falE

saber que pretendem casar-se:

AGENOR PEREIRA VIEIRA com MARIA SALETE
'BUENO, brasileiros, solteiros, naturais deste Estádo,
ele lavrador nascido em Lageado Liso, mun de Ma

jor Vieira aOs 15 de março dê 1957, filho de Evaldo
Pereira Vieira e Otacilia Pereira Vieira., falecida, ela
0.0 lar, nascida em São Sebastião dos Ferreiras, neste
n:strito, aos 25 de agosto de 1962, filha de Ercilia:
Bueno e Francisca Nunes, falecida.

Se algU:ém tiver conhecimento de algum im- I
112d�mento legal, oponba,-o na forma da Lei.

. \

Bela Vista do Toldo, 15 de outubro de 1979.

ELlZA PER.:EIf'� _. Escrevente Juramentada

JACIRA EMILIA ,PAUL CORRf:A, TabeUã e

Oficial do Registro Civil do Distrito. de Pinl�eiros,' Co
marca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz
sn.ber que pretendem casar:

I ALCIDES FERREIRA e ANA DE OLIVEIRA.

Ele, nat:uTal de Salseil'o, Município de Canoinh�s, nas·,

cido em 20 de outubro de 1930 .. operáf'io, s.oltelro, do-
. 1i.1.Íc Jiado em Campo dos BuenOs, C.este Distrito, filho
de Helena Ferreira, falecida. Ela., natural de Campo
dos Buenos,. deste Distrito, nascida em 28 _de, junho
d.e 1942, 'do lar, solteira, domiciliada em Campo do.;

Buenos, deste Distrito, filha de CéitarÍna de Oliveira,
j á faleCida .

Se alg'uém' souber de algum impedimento, opo- ..•
llha-o na f.orma da lei. .

.

.

.

Pinheiros, 1� de outubro, de 1979.

Silvete Darci Paul - ESGrevente Juramentada.

Pia União de Santo Antonio
.

Agradecimento
Srs, Mauricio Nascímente, Bomse
Vier, Lúcio Colombo e Alaor Cam.
])OS à Direção do Colégio Sagrado
Coração de Jesus e Professoras Re
nate, Norma e Nívea, � a Adminis,
tração e funcionários da Telesc.·
Enfim, os mais sinceros agradeci.
mentos a toda comunidade de Ca
ncínhas que sempre colaborou pa
i-a maior brilhantismo de nossas
promoções: A todos o nosso sincero
"Deus lhes pague". \

A Pia União de Santo Antoniu,'
mantenedora da Casa Dr. Rolando
L. Malucell.i,« serve-se deste, meio, ..
para de -públido agradecer a ztodos'
que colaboraram com a Entidade,
quando da apresentação do Grupo
Folclórico Português de Curitiba.
Agradece de modo particular aos

Patrocinadores: Prefeituras Munici
pais de Canoinhas, de Três Barras e

Major Vieira, Comercial Pedrasse
ui Ltda., Ind. ,e Com. Schadeck, Si
cól, Farmácia Sta. Cruz, Estefano
'\lIlrubleski, Lojas Ana Maria, Ind .

Zaniolo, Casa P2r ('I. Todos, J. Côr
te, Denelar, Rigesa, Uniagro, Lojas
Bandeirantes, Empresa Fuck, Casa
Erlita, Grupo Procopiak, Casa Tre

visani, Saf'elca, Lojão Cruzeiro e Lo
tór íca Simões. Agradece também ao

Sr. Eloi Bona, Ricardo Martins e ao

Comandante do 3.° BPM Ten. CeI,
Irinoh Côrte. Imprensa falada e es

trita, representada 'pela Rádio Sta.
Catarina e Jornais Correio do Nor
te, Gazeta de Canoinhas e Barriga
Verde, ao Vigário da Paróquia,' aos

RESULTADO DA APRESEN
TAÇAO DO GRUPO FO�i.ó"
RICO PO�TUGUftS DE

CURITIBA

Recebido dos Patro- �

cinadores .. .. '. .. Cr$ 22. 500,0()
Venda de Entradas Cr$ 30.910,00
Total bruto .. Cr- 53.410,00
Despesas .. .. Cr$ 18. ·946,00
Renda Líquida Cr$ 35.964,00

------------ •• ç_w .•�=_ ___

Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - da Canoinhas

Agradecimento
Sensibilizados com a de

monstração de carinho para com

o trabalho que vimos desenvol
vendo e, principalmente, para
com as nossas crianças, agrade
cemos penhoradamente, ao RO·
TARY CLl!BE, à MERCANTIL

INDUSTRIAL ,DE BEBIDAS
CATARINENSE LTDA. e ao

BAR E RESTAURANTE PIN ..

GUIM, pelas valiosas contribui
ções receçidas pela passagem
do "Dia da Criança".

A Diretoria

NO DEPARTAMENTO DE VEÍCULOS USADOS DE

MIGUEL, PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

":VOCF ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:
)

Marca Ano

1 Kombi VW 1972·

'1 Kombi VW . . 1979

1 Chevette SL .. 1�77
1 Veraneio · . 1969

1 VW 1300 · . 1973

1 VW 1300 · . 1974

1 Opala 4 portas . . . . . . . . . . 1974
� Chevette SL 19731 .. . . . . . - .. . . . .

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEICULQS LiDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

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

Basilio Humenhuk C�ornércio
de Veículos Ltda.

.........-,�--........
' ·

........
·-- .. ·-

......

'·-·"""!'"l-_R-:--;v-·iiii.e��--·d-e--d
=-......

�;
........

r •

F--O......__,,;RiioõiiiD�r-·
..........

,

.•N�

1948 31 ANOS 197
FazeU1os, sempre a melhor oferta em veículos 'novos FORD

e usados de qualqu�r marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
.

1 ,Opala coupê luxo � verde metálico 1973
1 Chevette branco .. .. .. .. .. .. 1974

. 1 Opala Comodoro - verde metálico 197f�
1 FIAT 147-L - cinza .. .. .. .. .. 1979

'A�quira seu veículo con1 a nlÍnin1a entrada.
VeJculos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

melhores preços da r�gião. '

Vis;ite-nos sem compromisso, em' nossa loja à

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

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Semana 'Holária de 17 a 23 de outubro de 1979'
-

,

ANIVERSARIANTES:

Paulo Renato" filho do

comp. Mario Ferraresi, dia 17/

tO,; Helena de Fátima.. filha do Icomp. Oldemar Mussi, dia 18/
10' Fabíola, filha do comp. An

toriinho Iagher, dia 19/10; Ales
sandra, filha do comp. Walter

Isaac Narciso, dia 21/10; comp
Antonio' Milton S. Torrnena,
dia '23/1Q.

'
'

;REUNIAO DIA 17jOUTlJ�
BRO/1979

,Presentes 19 companheiros
'do clube.

Vfsitanfes: Comp. Darcy
Zanetti sócio veterano do Rota�·

\

ry Club de Porto União da Vi
tória e éomp. Beneval Sancho
.Moreira também do Rotarv
Club de Porto União da Vitóri'2
(Dístr. 465), onde preenche p

classificação "Medicina-Aneste
sia", O campo Beneval é o re

presentante do' Governador
Marchesini para os clubes ínte

grantes do grupo 12 do' Distr.
'165, onde se' incluem os -rotarys
.da região, I

Convidados: Sr. Emílio Lin
coskí, gerente da Ótica Confian ..

ça, • convidado do comp. Marcos
Wunderlich. '

Na ocasião, o companheiro
f.'.,:Ji);tonio Milton S ;' Torrnena in -

formou haver
",

'recuperado, 'no

dia"4"'de }-outúbio'r no R. C . de
Três Barras.

A próxima 'reunião foi an
tecipada para dia 22 de outubro.
em virtude da visita do Gover�
nador Marchesini e será reali-,

,
' ,

zada no Clube Canoinhense . O
campo Presidente, pede o' com

parecimento de todos, os com

panheiros devidamente acompa
nhados de/suas esposas para a

reunião festiva.

Naquela data (22 de outu-.
bro) será realizada a assembléia
do clube e, o comp. Governador
e comp. Presidente pedem a

presença de todos os rotarianos
canoínhenses .

'

Para representar o R. C.
Canoínhas na reunião festiva de
comemoração do 45.0 ani\rersá-'
rio de fundação do R. C . Join
ville, dia '19, foram' designados
os comps. Marcos Wunderlich e

Albaro Dias q.e Moraes.

O comp. Gabriel Selem r.

informou que o-clube participou
das comemorações do Dia,' da
Criança, fazendo distribuição de
frutas e bombons nos asilos Ra
iando Malucelli: e Lar de Jesus,
APAE e Hospital Santa Cruz.

....

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

J'ÇIZ0 DE DIREI'lO DA COMARÇA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

de' Arrematação
(Extrato art. 687 CPC)

1.a PRAÇA: Dia 22 de Novembro de 1. 979, às 10,00 horas.
2.a PRAÇA: Dia 05 de Dezembro de 1.979, às 14,30 horas.
LOCAL: Edifício do Forurn, Rubem Moritz da Costa, sito à

Rua .Vidal Ramos s/n.o - Canoinhas-Sõ .

PROCESSO: Execução Fiscal n.? 13.012
EXEQUENTE: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
EXECUTADO: MADEIREIRA G.' FUCK LTD,A..

,

BENS: "Uma área de terras com 1.499 m2, pertencentes
,

ao Sr. Galdino Francisco Fuck, constituida de:
part'e dos imóveis com a área de 9.694 e 800 m2, situada nesta ci

.dade, registro n.o 20.580, fls. 116, livro 3-T, sendo que encontra-se
pe�horado para a Fazenda Pública Estadual, avaliado em Cr$
62.958,00 (sessenta e dois lnil novecentos e cinquenta e oito cru-

zeiros). , .

Canoinhas, 09 de outubro' de 1979.

'WILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO
Juiz dê Direito subs��t'uto em exercício na 2,a Vara

dos Felitos da Fazenda '
,

---------------------

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

ArremataçãoEdital de
(Extrato al·t� 687 CPC)

,1.a PRÁÇA: Dia 03 de Dezembro de 1. 979, �s 10,00 hora�.
2.a PRAÇA: Dia 14 de'Dezembro de 1.979, as 10,00 horas,

LOCAL: Edifício do Foruml ;Ruben Moritz da Costa, slita :':i

Rua Vidal Ramos s/n.o '- Canoinha�i-SC.
PROCESSO: EXECUÇÃO FISCAL n.o 13.043

EXEQUENTE: A FAZENDA púBLICA (ESTADUAL
EXECUTADO: ARTIBANO PAC'KER \'

, BENS : "Um terreno lirb5tno com a área d� 600 m2 (seis·

Q

, :,
'

centos metros qúadrad,?s), constituidos.
'

pelo, lote
h. 10 do bloco L, situado na cidade de Três Barras, desta Comarc.a
ha �sq'Uina fOflIDlada pelas ruas Central e 7 de setembro, nas proxl
J�idades da Igreja Matriz, medindo 15 metros de frente, igual me�
dIda na linha dos fundos de 40 metros em ambos�os lados e con,

, frol1tandó pel� frente com a 'mencionada rua Centr�l, de um lado.
com ,'a fu,a 7 de S,e:tembro de outro lado, com terras de Artib�o
�acker pelos fundos com 'terras de' Pedro Merhy Seleme.

A
Regls·

trado'sob n.o 2 ;149 no cartóriO' dD R.egistro d� Imóveis. d� Tres .B�r-
I

rasdes,ta córnarca
'

às fls; 160 livro 28 cujo :i!mióvel fOI adquIrlda
, de,"Eqrldes' cari�mi 'e' sua mulher 'Ilma' de Fátima Canani, o qual
ay(;\liô'ern'Cr{ 18:,oOO,00'(dezoito ini� cruzeiros); ,

. " . ',.
'

I ,

.' .' Canoinh'as, 05 de outubro de 19'79.
""

',WILSON AUGUSTO DO NASCIMENTO
'Jti'1Z de Direito sühs.�iltuto em exercício na '2.a Va,ta

(, dos, Fe�tós' da Fazenda
f ; .

• ,' -I.
I "

"

, :. J
. � '. :.

2

2

Casa Civi I I ibe
Cr$ 28, mil'

•

mais

, ,

rou
"

,

para""
,

,

,','I,> ",,' "''','�.?,'1 .• , " 1
"

I"
, ,

FLORIANÓPOLIS (CC-Ali
CN) -,' No despacho do dia 16
com Henrique Córdova, o Secre ..

tário da Casa Civil, obteve a as-

,
sinatura . do Governador enl

exercício em quatro decretos,
aprovando convênios que teta
lizam Cr$ 360 mil.

De 'acordo com Nereu Gui
'di, os convênios foram celebra
dos entre a Secretaria de Agri
cultura e Abastecimento e as

J' ,.

'�' ,

.

.. l·

:
. """

" ".'

prefeituras de' Guaramirim, Já os convênios com.a ,p,...
São Joaquim e Rio Negrinho .e feitura de São Joaquim, rió,',va
com á' Cooperativa Agropecuá- lor d� ÇrR'$. �4N"mil, .���',"a, l?r�flei.."

,tura ce 10 egrmno, no va or
ria de Canoínhas ,

"

,

de Cr$' 28 mil, � e Corri', a/Gobpe-
"rativa Agropecuária de", Canoí ..

O convênio com, a Prefeí-. � nhas, também de 'Cr$",'28, ""mil;
tura Municipal de Guaramirím, destinam-se à prestação .de ser...�
no valor de Cr$ 220 mil, destina- , viços. de assistência médíca-ve..

se à regularização do abasteci- <terinária aos· produtores, deaní
menta d'água aos rizicultores de mais domésticos d'e e�pl()ta.çãO
Caixa D'água. econômica.

1\ I I >,:;,It .: .

� " .,'.

onvenlo I eruu r mi, ' ,
.. ara

, "

::,' "

níos para a construção de salas
de aula e reforma de prédios
escolares.

Os convênios, entre o Go
verno -do Estado, através da Se·
cretaria de Educação, benefi
ciam as comunidades escolares
de Araranguá, Monte Castelo,
Canoinhas, Mafra, Arroio Trin

ta, NQva',Veneza e Tubarão.
'

I :" ':"h�\' �1�

e a IS" '0'·.'- 'O'·
"

�O''''
.

/0'•

' � ��.., �i' r

,

'\. c,

,': ' 'Duas ""Esc'ôlas rde Anrofo
TrilHa �e' um�,em Nova Veneza

"

sofrerão ref6rrÍla gefâl e gaÍf:fia-
Em Monte Castelo também' 'rão;·nova>:pllitlira, enquant&';�na

serão construídas duas 'salas de, ',Escola Isolada Betuvínha, em
...

aula. Uma na Escola, Isolada Mafra,' será constrtiida'mais
Estrada Nova, junto à BR-11Q e

uma sala de a��a.', \" « ,;:,,/'.
a outra na Escola Isolada 'I'a-}
ouarel, na localidade do mesmo

nome . É de Cr$ 120,mil o valor
de cada copvênio.

'

.,'.' .... ,

...... ;.-:

r' No município" de �,Tub.fl��p,
,

a, Escola'" �osé ª"q�t��'��:�8Cp�àt
d� em Lageado, alem, dê refo!:"
ma geral � pintura, 'também gª

Na localidade de Bela Vista nhara 'Um'á' cozmha;'f d�;>,:�coido
,
do Tolçlo, no município de "Ca'- com o convênio, no: val,ç>.r de"Cr$
Bainhas, as Escolas 'Reunidas _ 80 mil, erica:rhinhado:�g"':púDlfca

, lVlargarida A. de Carvalho terão' ção, ,hoje, :''Pot:'Nér'éu�, Galij1H��f •
;'

\
"

"

Concu'rso'
«Contribuin'te

� 11;
• i �j c', ,J�:

.

•

f � �. �:. .' , .• �. ':) c� /\. "

''fi " \.

FLORIANÓPOLIS (CC - Em Araranguá. serão cons::-", a .ampliação deduas salas d�,;�tl"
AI � CN)- Saudando os pro- truídas duas salas de, aula, em' la,.' segundo' Ci"'convêmo de'f.tr$
Iessores pela passagem de seu I alvenaría, e dependências. Uma: ,206 .míl; h()jé,;�ntre$!� à Pli!P'li

na Escola Isolada Passo Fundo,
'

cãç:ã��, no PJ�:rip bfi9�al. :<',dia, Nereu Guidi, Secretário 'da na localidade do mesmo nome
,

Casa Civil e �o exercício da Vi-" e 'a outra em Sanga da Toca:'
ce-Governança, informou ter li- ,Cada convênio é no 'valor de

,
'

berado, para- publicação no Cr$' 120 rrnJiL,
Diário Oficial, mais' dez convê-

\
'" 'J"':

,

Çompra-se um terreno cen-

tral em torno de 800 m2. Tra�

tar pelo' fone 2:2-0385, ou }Jesta
redação�
--------------------------

DOCUMENTOS

E'XTRAVIADOS

WILMAR CHUZ DOS SAN�
TOS declar'a para os devldos fins,
aue extraviou o Certificado de Pro
l�riedade de seu veículo, marca

Mercedes-Benz 1113, cor <:lzul, pla-,
Cu DA-1976, chassis 34403317044856.

O mesmo fica sem efeito por
ter r'equerido 2.a via.

,

1 ;:g

DOCUMENTes

EXTRAVIADOS

JAIR SABIl\iO, declara pára
os devidos fins que extravlou todos
os documentos \ do caminhão de
sua propriedade marca, Mercedes ..

benz, placa DA-0540, chassis 11117.

Os mesmos fic� sem efeito

,por ter r�ue.Tido segundas vias.

2x

E'm nota divulgada à, 'im
prensa, ,a Delegacia da, Receita
�F'ederal em Jo in\l'iIIe infàr,ma,

/
que, no corrente mês de,outu-
bro� está sendo desenvolv:ido
hos estabelecimentos de, ensino
de' 1.0 grau, entre os alunos das
4.a e 5.a séries, o tradicional
Concurso de Redação denomi
nado ,'''CON:TRIBUINTE DO

, FUTURO'> com base na cartilha
"VAMOS CONSTRUIR JUN

TOS", que foi dü�tribuída em

toda a jurisdição com a colabo,

,
. �

.

de·
'. "

Hedaç��i;t,
do Fu�Úúi���

.

':';,,' .\;..... '1,,·

ração de autori'dades, e9colares
estaduais e m1unicipais.

•

I�, •

"'.
'

Conforme as normas ,', do
concurso, à redação clâ,§stfic�da.
em 1.0 lugar, no estabelecjme:nto
escolar deverá ser envüida até o

'"
. ,

, .{;'. ''''''�'' ,." ':" ..

dia 31. de outubro fluente,,�: De·
'legac.ia dÇt �ec��tà Fed�Fà��\�m
.foinvilIe, no caso dos rini(i'icf�
pios a ela jurisdicionados (Ga
ruya, Araquari, Barí:'a-Velfi�\ e
Joinville) e à resp�ctivp. Agên.:. I

da da, Receita Federal no, caso
dos demais mUnicípios. " �;;

j �',
\'!,:

Concurso de

Tributos
Conforme edital da Escola

,de Administração Fazendária, o

Concurso de Fiscal de Tríbutos
Federais deverá ser levado a

efeito nos dias 27 (15" horas) e'

28 (8 horas) ck mês em' C}.lTSO
na Universidade Federal de

(�,Fiscal'

Federa'js»

d'e

,', .

Santa Ca�arina em Elotian6p:� ..

lis, para ,os candidatós'�1Ílsc.rit'ds
no' Estado de. Santá ,C�atatina,
como divulga nota do; 'SetVi�ó
d�' Atividades ES,peeiiiis' da Dê;.

legacia' da' R�eeit� ,�.��,ral êm
.1'OÍnville. '

"
"

I

�V'� .;:. j�_
"

•

I
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CORREIO DO NORTE

(

20 de outubro de 1979

CI ube de Bolão Democrata
,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:

Na forma dos estatutos sociais, artigo 18.°, capítulo III,'
ficam convocados os senhores sócios; podadores de TiTULO PA··
TRIMONIAL ORDINARIO, para em Assembléia Geral Extraor-·
dínária se reunirem no dia 27 de outubro de 1979, às 19 horas e

80 minutos, na sede campestre, em Marcílio Dias, e deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:'

,

l}� ..-.' Autorização para lançamento de novos títulos Patrimo
niais Preferenciais e Ordinários.

I ' \

2�:O ..;;..... Alteração do artigo 4.6 dos estatutos e seus parágrafos 1 e 2.
3.° _' .Alteração do artigo 12.Q dos estatutos, letras A e C.
4.() � Alteração do artigo 15.0 dos estatutos.

5.'0 +-- Assuntos diversos.

De acordo com o artigo 24.° do capítulo III, não haven
do n�mer? legal.para decidir:, em l.a e 2.a conyocação, a assemblé�afuncionará em 3.a convocaçao uma hora apos com qualquer' nu-

d
,.

J1);ero
.

e SOClOS.

Canoínhas, 11 de ,outubro de 1979.

ALIRIO DIAS -, Presidente
2x

, ,

Um lote medindo 20x40'm.,
�ituado na Rua CeI. Albuquer

" que, com 'alicerces' prontos para
reeeber construção de dois pa-

vímentos:

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

- -

FABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO, EM
. ronos OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA':
RA CANCHAS, DE ESPORTES - CERCAS DE DIVERSOS
MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE
'CONCRETO PRÇ)PRIOS PARA CHACARAS - ARTEFA

TOS DE CONTRETO EM GERAL. ,

E:SCl':itódo: Rua Eugênio de Souza, 188 -' Fone 22-0748, Caixa
Postal, 241 - anexo Eseritório Cide .

Fábríea: Distríte de Mareilio Dias - Cancínhas-Sõ .

ií"'ti'1f1 h í lU i 1& i 18 Ú·

Farmácia e

IT

I

Drogar ia
L,

PRODUTOS'YARDLEY OF LONDON - MY.RURGIA
E OUTRAS PERFUMARIAS

.Aberta das 08:00 às 19:00 horas

RUA PAULA PEREIRA, 542 ,FONE 22-0040

, Gabinete. do Prefeito Muni- "PROLONGAMENTO DA RUA
cípal de Canoinhas, 1.6 de outu-

TR--f';-.S DE MAIObro de 1979. .c..

PORTARIA N,'o 62/79
"

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:

DESIGNAR

a) Marhild Schroeder, para
ter exercício por tempo indeter
minado no Instituto Brasileiro
àe Desenvolvimento Florestal, a
partir dest� data;

"-

b) Ivone M. Burgardt, pa ..

ra prestar serviços na Junta de
A listamento Militar, a partir
desta data, até segunda ordem,

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria fOI registra

da e publicada no Departamen
to "Administraítivo, na data su

pra�

Dr. Fábio Nabor Fuc!k

Diretor Administrativo
,

Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.505 DE 12/10/79

INSTITUI FERIADOS E DIAS'
,

I
DE GUARDA NO MUNICíPIO

Dr, Benedito 'I'herézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cípal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que a

Câmara de Vereadores decretou
e eu sanciono a seguinte

L E I :

Artigo 1.° - Fica Instituído
f'eriados religiosos e dias de

guarda no Município, na forma
seguinte:

a) 12 de setembro - dia da

criação do município;
b) 'Sexta Feira da Paixão;
c) Corpus Christie,
d) Finados.

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

Canoinhas 12 de outubro de
J979.

(

,

Dr. Benedito 'I'herézio de
��. .."'"

Carvalho Netto

Prefeito Munícipal
, Esta lei foi registrada e pu

blicada no Departamento Ad

ministratívo, na data supra.

r». f:'ábio Nabor Fuck

Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

,"

LEI N.o 1.506 DE 12/10/79

AUTORIZA O PODER EXÉ- ,

CUTIVO, À INCLUIR NA
/

P L A N T A CADASTRAL E

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito' l,VIuni.
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que a

Câmara de Vereadores decretou
e eu sanciono a seguinte

L E I :

Aviso de
A Comissão de Licitação da

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, leva ao conhecimento dos
interessados, que se acha aberta
a Tomada de Preço - Edital
n.? 041/79, para "Somente Mão ..

de-Obra, pára a Construção de
,

uma sala de aula com sanitá
rios, na localidade de 'Bela Vis
ta do Toldo - ampliação da Es
cola Básica Margarida de

Anunciação de Carvalho" com

prazo de entrega até às 10 (dez)

Artigo 1.0 - Fica o Senhor
Prefeito Municipal, autorizado
a mandar incluir na Planta Ca,
dastral, o prolong�mento da rUa
'I'res de Maio ate encontrar a
Travessa Irmã Maria Nivea
(Trecho compreendido entre a

rua Getulio, Vargas e Lazaro
Bastos) .

\

Artigo 2.'° - Esta lei entra
rá em vigor na data de sua pu.
blícação, revogadas as disposi.
cões em contrário.
_,.

Canoinhas 12 de outubro de
1979.

Dr. Benedito Thetézio de

Carvalho,Netto

Prefeito Municipal

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

I

Dr. Fábio Nabor Fuck

Diretor Administrativo,

Vice Prefeito Municipal

Licitação
horas do dia 26 (vinte e seis) d�
Outubro dó corrente ano .. ,

(26.10.79), no Gabinete do Vi·
ce Prefeito Municipal. Cópia do
referido Edital e maiores escla
recimentos, serão obtidos junto
a referida Comissão.

Canoinhas, 16 de outubrc
de 1979.

I "

,Hugo Antonio Peixoto

Presidente da Comissão

,
,

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS

SANTA CATARINA '

terras pertencentes.,: a" ,Maria
, Figura Oleskovicz; ao, sul, com

ditas de Melchiades Ribeiro do

Nascimento; a Leste comi Fran'
cisco Alves Ribeiro e Luiz Oles·
kovicz; e ao Oeste com Maria
Figura Oleskovicz e Paulo
Cruchicoski; e c) ...2. o terr:no:
com a área de 124. 125 m2 (cen
rto e vinte e cinco -mil, cento e

vinte cinco metros quadradoS),
cujos confinantes são: ao Norte:
com terras de Silvestre Ant>
novicz; ao Sul, com. ditas de
Maria Figura 'Oleskovicz e pau'
lo Gruchoski; a Leste com Ma'
ria Figura O leskovicz; e ao Oes
te com um arroio e além deste

" ,

Francisco Alves .Ribeíro, 1eo"
nardo Rosa e Nicolau Becker,
Tendo pelo MM. Juiz de pir�i.
to sido designado o' próx�mo �1�06 de dezembro de 1979, as)4.0,
horas, para audiência de JustI'
ficação Liminar de Posse e pa'
ra que chegue ao conh�cin1ento
de !todos, mandou expedir I)

presente edital que será afixado
em lugar' de, costume e publica
do na 'forma da :lei '.

'

;' -Dado ,e
,

passado nesta 'cidade \tle"Cano�-
,

.

nhas Estado de 'Santa" Catar!'
'1)�, 405 vinte é um 'dÚú; d6 mês
de setembro de <rrúr' noveténtoS
e setenta 'e .nove . E� Zaiden l

, S�l�m.e-' ,�S��i,�'ão o subscreV1·
,,', , LOAC�R :MUNIZ RIBAS

v

JUiz (Ü�, Direito

Edital de 'Citação com o prazo
(

de trinta (3'0) dias
o Doutor Loacyr Muniz

Ribas, Juiz de Direito' da 1.�
Vara da Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, na

Iorma da Lei, etc.

FAZ SABER,. 'aos que' o

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por
.parte de GABRIEL OLESKO-,

_ VICZ e sua mulher TEREZI
NHA BECKEE OLE8KOVICZ)
brasileiros, casados entre si, ele
lavrador e ela do lar, residentes
c domiciliados em Paciência dos
Neves, munícípío e Comarca de
Canoinhas Santa Catarina, foi
requerida uma ação de Usuca
pião das seguintes glebas de
terras, situadas no lugar deno
minado "Paciência dos Neves",
cujas áreas e confrontaç,ões são:
H) o terreno, rural, com a área

, de 113.100 m2 (cento e', treze
rnril e cem metros quadrados) l

dentro das seguintes divísás: ao
Norte' com um ar.roio sem deno- '

minaçâo; e além deste Joaquim
dos Santos; ao' Sul, :terras per
tencentes a Luiz Oleskovicz; a

'Leste, com ,.Rflo Palmital, e além
deste Luiz Oleskovicz ; ao Oeste
com ditas de Silvestre Antono- \"

vicz ; b) - o terreno rural com
a área de 49 .. 800 m2 (quarenta
e nove mil e .oilocentos metros
quadràdôs), 'dentro das seguin..

'

tes confrontações: ao'Norte) com

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



, CORREIO DO NORTE
,

...�

Seja um o ado a olicie tv1ilitar do
e d' de S ta C tarina

J •

/

/ ,

%6 de outubro de '1979

JNSC·RJj�}lÕES AT'É O DIA" Op nE �0VrEivlBRO, nE'� j979,
no 3.Q BPM !.!.'

'

• '. I
; . :'2"·

Você pode servir nó Corpo, de- Bombeiros, Fsquadrâo
de Cavalaria, Trânsito e nos Bataihões.ide .Polícia Militar ,

" L... ... <1.

VAN'J,'AGEM:
_" v,eItcÍll1el?-tos
., Farda:tnentú

, ;. Adicional por tempo de 'serviço
, :_ .Calçado

'

- Cursos
.;': Férias

"7" Licença Especial
....... Assistência Médica
- Assistência Dentária
- Assistência Hospitalar

I

"SE,IA UM POLICIAL MILITAR E PROTEJA
OS DIREITOS IH) POVO CATARINENS,E"

Depois de seu in�'::_'; ;;;:;0, se for desej o seu, pode' fazer
vários cursos que a Pcl.c.a Militar oferece aos s�us inte
grantés. Você começa sua vida funcional na condição de
soldado, mas, se for um elemento esforçado poderá atingir
outras graduações' e m?!.hores salários.

Atualmente, os salários, ou vencimentos, são muito
bons na Polícia Militar.

Vá informar-se 1;10 3.10 BPM. Lá lhe' darão qualquer
informação. ,'.

,,' ,

O prazo de inscrição se encerra no dia 05 de novem-
bro de 1979. .

RE,QUISITOS NECESSARIOS:

a) c�;rt.i4ão de Nascímento ou Casamento

b) Certidão .de Reservista
.

c) Ser Rese!vista �e La ou. 2.a c�tegori.a! dispensado de in
corporaçao ou ISento do Serviço Mili! ar

d) .Ter! nornáximo ,24 anos e 9 meses d� idade na data da
mscnçao

e) Ter 'no minimoLôüm de altura
.

f) $er Brasileiro Nato
,

)

'I,IIESTA FUNÇÃO :É IMPORTANTl'E PARA VOC1t
E ,PARA SEU ESTADO TAMBÉM"

Ingresse na .Polícia "Militar do Estado de Santa Cata
rina. Aqui você vai ter um, ambiente agradável entre bons
companheirOS:.

\

Você pode ser músico e participar da melhor Banda
do Sul <lo País e pode participar de praticas de esportes,
como futebol, atletismo, defesa pessoal, natação e outros
desportos coletivos e individuais.

Lembre-se: Pertencer, à Policia Militar é, antes' de
tudo uma honra e um privilégio.. ,

Quartel em Canoinhas, 11 'de outubro de 1979.
,

)'

CELSO DORIAN DE OLIVEIRA

2.'0 Ten Chefe do SER/P/3.o BPM·

"

,

'êcom

\

AAristidesMallon
casade

.

ente.Socêche
.

eésempre
.

cD;! recebi

•

semavisar

'I

1

,

Nós se�pre t�mos tempo para você, iunilaria e pintur E todos juntos formam

Porque nós tazemos o tempo render, uma eq�ipe muito, mu�to e�iclente, _

E'�ão podia ser de outro Jeito: o tempo para . Você pára, mas nao para em vao.

nos; como para você, é dinheiro. Você entra na nossa oficina e .vê qu� só
,

Então nós procuramos racionalizar o pode sair serviço bem-feito: o pessoal e
S�IV'IÇO 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'Merceaes-Benz entra e uma equipe Tanto assim que até frotistas com oficinas

Inteira cai em cima dele. I
_

� próprias 'usa� nossa assistência técnica
,

Não deixa parafuso frouxo. para certos tl>pos de trabalho que exiqrnarn

.
Não deixa' desregulado o que é para investimentos em pessoal e eouipamentos

regular.,'
.

que, nas suas próprias oficinas, senaen OCIOSOS

Nã0 deixa para depois o que pode fazer a maior parte do tempo. _ ..

no ato.
.

, Você tira o caminha0 da oficina como

Não deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que
� -;.stides M?llon \,1qUestão de-honra. ; valeu a pena. .,
.A.Dl.:» \\.; a

,
Nosso pessoal foi treinado na fábrica e Da recepção à despe_?,da voce tem a

Rua Vida] I!Illmos. 1@36

penodicamente volta lá. para garantir que mesma sensação de que nao perdeu tempo. ��nofnhM . se
•

Vai sempre fazer um serviço bem -feito. Se você q�er ir com o seu Mercedes-Benz

f .
Um por um, todos são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho, �

rela E E Consélh0 de parente: faça uma VIsita

�;j_l.Ih�:· rn motor. Em trans�is�ão, m

.... u.Il""!II ... III.y,!!..��U!ll!Jl!II ..U!lIlll ..UIlUIlUIlUI1IU.JI.U!II!I!)
·�'_RPI •• "nA1A�l�lm •• 'a"'lrnl,q ••• ap·ç,anl" ."

às nossas oficinas de vez em quando
, Como parte da família Mercedes-Bem,
nós nos sentimos muito honrados dê reen

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

Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí o bom nome da tamília.

Concessionário Mercedes-Benz

\

\,

Poema Ecológico:
. .

Voltaspelomundo
Saí ... como quem sai, a procura de .alguém, de'
algo que satisfaça umac-necessidade-i-.. �'

.

Saí a procura de,paz .

"

.

Saí. .. de dentro de mim mesma. E voltei nl€U
olhar ao mundo. Mundo feito por um,' ser supe
rior a mim, a você e a nós todos. Mas ... .o que

/

trei?encon rel .....

Correria, preocupação, ínsatísfação.. egoísmo.
ganância, poluição. .. Comecei a me sufocar ...

Senti dentro de mim, a dor da miséria. A dor
de uma mãe vendo seus filhos bater os queixos
de friio . .. e não tinha absolutamente nada para '

I

os agasalhar. Senti dentro. de mim, a dor sofrí-

,Ida por 2/3/da humanidade. A dor da fome. .. a

falta de pão ... a falta de uma palavra acolhe
dora. Senti dentro de mim, a decepção do 8S'

salariado, com 8, 9, 10 filhos para educar e sus-
.

tentar e o pagamento estava péssimo ... .Eu cho
rei. .. Senti' à dor ...

Por. 'que :resus sofreu nó Getsêmaní;
� Fechei os' olhos .

Tentei silenciar .

Mas. .. nos meus ouvidos soavam ós machados,
o ruído das moto-serras. O barulho dos tratores

rasgando o solo. O barulho das fábricas. E ()

homem ...

O homem, batendo no peito, dizendo;
---":F; progresso!' /

Amigo, você que. .. anseia pelo progresso, lem- /

bre-se, entenda, sinta. .. que você rião está só.
Hátantos outros seres que tem a terra como

habitat.
.

'

Nós homens somos co-participantes da natureza,

Se você não sabe' respeitar 0$ outros 'animais}
.

pelo meI�os respeite o seu irmão, o homem ...

Mas ná .verdade; "tudo está relacionado com

tudo" .

É A VELHA PIRÂMIDE ... QtJEl\tl PODE
IVfAIS. CHORA MENOS .

. .. Senhor, não sei porque pões na minha viela
certos irmãos .. � tão pouco fraternos, e tão grano
des exploradores tão duros, de serem aturados"
'tão difíceis de se viver comi eles. .. O mundo
foi feito por rt:i, contigo e em ti. Tu és .o centro
·de toda a ECOLOGIA.

.

_

, :.

Preciso muito, muito mesmo de tua ajuda para
acolher a cada irmão assim como ele é, e cami
nharmos juntos para a libertação.
Na igualdade celebraremos um fraterno acor ..

do de amor.

Colégio "Sagrado Coração de Jesus"
Canoinhas - se
ALUNA: Elvira Inês da Silva _J8.a.A·

Contemplada com o 3.° lugar 110 concurso da
Campanha da Fraternidade de 79. ,

UNZO SUZ,U.KJ·
•

-.-
•
- -
'. /

I
'

A firma UNZO SUZUKI, avisa ao sr ADEMIR

FONSECA, portador da Carteira Profissional n.".:

79431, série 510, a apresentar-se na seção pessoal da
firma, no prazo de 3 (três) dias, a contar-da publica
ção deste, a fim de regularizar sua' situação traba-
lhista.

o não comparecimento; implicará na

'do Contrato de Trabalho
I

por abandono de
nos termos do artigo 482, dá CLT .:

I.
"_

rescisao
, � .

,

serviço, '

. '1 x

Indústria' de' Madeiras' Zaniolo S. A

AVIS,Q,
A Indústr-ia de Madeiras Zaniolo S. A ., avisá ao Sr .

VALFRIDO EMILIANO, portador da Carteira Proíissi�l '

11.° 94.897, série 308, a apresentar-se na seção pessoal da:

Empresa, no prazo de 3, (três) dias, á contar da publicação)'
deste, a fim de regularizar sua situação trabalhista.'

o não cómparecimento, implicará na rescísâo do
Contrato de 'Trabálho por abandono de serviço, nos '�e:rmós
do artigo 48'2, da, CLT.

;

Canoinhas, 15 'de outubro de 1979.

I
I
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EMURAPA sediou· Corso Internacional
de produção de Batata-Semente

Ano XXXIII

UFV e Armazenamento, a car,

go de Roy Schaw do CIP e

Odone Bertoncini da EMBRA.
PA (SPSB).

'

CANOINHAS (CN) - O
Centro Internacional de "La
Papa" - CIP do Peru em con

j-unto' com a Empresa Brasilei
ra de Pesquisa Agropecuária _',

EMBRAPA) setor do Serviço de
\ Produção de Sementes Básicas.
- SPSB de Brasília, promove
ram em Canoinhas de 25 de se

tembro a 11 de outubro - o

Curso Subregional de Treina-,
mento de Técnicos para Produ

ção de' Batata Semente.'

O Curso foi coordenado' pe
los especialistas, McDonell Pina
e Oscar Malamud do CIP de'
L;�ma-Perú e Loberto Winerte
do SPSB da Embrapa de Ca
noinhas, Participaram do even

to, 20 técnicos do, Brasil, dois
técnicos da Argentina, dois téc
nicos do Chile, e dois técnicos
do Uruguai, com o apoio Finan
ceiro do Centro Internacional

,

de "La Papa" de Lima-Perú e

EMBRAPA de Brasilia.
O 'objetivo deste Curso

Subregional, foi 'O treinamento
teórdco e prático sobre produ-

ção de batata-semente para
técnicos de nível superior, cujas
aulas foram ministradas pelos
seguintes professores, -especia
listas em batata-semente: Elcio
Hirano da EMBRAPA, Marcia
de Assis da UEPAE _' Cascata,

,

além dos virólogos, Oswaldo Si ...

queira da EMBRAPA e Luiz
Salazar do CIP; Bacteriólogos;
.Carlos A. Lopes da EMBRAPA
e UEPAE., CharIes Robbs da
UFFRJ e E. French do CIP;
Micólogo, o Malamud do CIP;
Nematólogos, João 'Maria Char
char da EM-BRAPA e UEPAE;
Fítotecnísta, Primo Accatino do
CIP; Melhoristas, Olavo José
Book da E'MBRAPA (SPSB),
Fermin de La .Puente da EM
BRAPA e UEPAE; Botânico,
Oswaldo Siqueira, da EMBRA
PA (SPSB); Entomólogos, Se
bastião Barbosa da EMBRAPA
e UEPAE, Andrej Bertles Mens
choy da EMBRAPA e UEPAE
de Pelotas; Fisiólogos e Nutri
cíonistas, R. Wíersema do CIP
e .Pedro Henrique Monnerat do

Departamento de Fitotecnia-

"

ESPAR'SAS "

A realização deste !impor.
tanta Curso na EMBRAPA, re.
vestiu-se de grande valor econô.
mico e social para Canoinhas.
Região e Estado de Santa Cata,
rína, eis que reuniu aqui, os
mais categorizados técnicos e

especialistas da América do
Sul no setor da produção de
batata-semente. 'Ciente da im.
portância do fato, o Clube do
Sigilo, com iniciativa de seu

presidente e apoio dos seus
membros, organizou e ofereceu
um jantar a todos os partiCi.
nantes e Patrocinadores do Curo
so, que teve por local o Clube
Canoinhense. Com esta medida,

,

o Sigilo. prestou em nome do

hospitaleiro povo de Canoínhs,
, ,

. uma bela homenagem aos bra.
sileíros de outros Estados" e aos

estrangeiros vizinhos ,dos paí.
,

ses da América do Sul.

A exemplo de outras Agre
miações da cidade, o Botafogo
iniciou sua escolinha de Fute-

, hol Mirim e Infantil, sob a Di
reção do- Dr. Neuzildo B. Fer

nandes, e orientação técnica de
Ivo Fernandes. Os treinos es

tão sendo realizados às quintas
feiras no "Ditâo" das) 7 às 19
horas.

A, Comissão Municipal do
Iv.tOBRAL,� . está: . convidando a

petizada c o povo em geral, a

participarem do sensacional
Festival de 'Pandorgas 'que será
realizado hoj e à, partir, das ,H:

'

'horas na antiga raia do Budant.
Os participantes. concorrerão a

vários -prêrnios .

xxx
"

O comando do 3.0 Batalhão x x x

de 'Polícia Militar, com sede em De parabéns as Diretorias
Canoinhas, está comunicando do São Bernardo e, Botaíogo,
aos jovens 'interessados na car- 'pela feliz iniciativa de formar o

reira militar, que as inscrições combinado que empatou em 1xl

para o ingresso, estão abertas
",

com a Associação Atlética
até o dia 05 de novembro vin.'. Iguaçu no último sábado. É
douro. desse estilo de espetáculo que o

público desportista canoinhense
aprecia .. 'FUTEBOL, acima de
tudo._

'

x x X

A' coluna registra com SR,

tisfação, a visita em nossa reda

ção e a Canoinhas no último fi
nal de semana, do, Dr. Arolde
Carvalho e excelentíssima espo
sa, Dona Divair. Sua perma
nência em nossa cidade, que foi
de três dias, além do caráter ad
mínistratívo, foi também para
rever amigos e familiares.

-

x x x

A Associação dos Contabi
iistas de Canoinhas, foi reconhe
cida: de utilidade Pública 'pelo
Decreto-Lei n.? -, 1507 de 18 de
outubro de 1979,- aprovada pela
Câmara de Vereadores e san

cionada pelo Prefeito Therézio
de Carvalho.

/

-x x x

-Começam hoje em Marcí-
110 lJÚ1S" as' festividades da Co'
munídade Evangélica Luterana
daquela localidade . No' progra
ma, buchada hoje às 20 horas,
seguida de bingo e outras atra

ções. ,Amanhã às 10_ horas, cci
tC' Festivo' e logo após, almoço
com churrasco de gado, cabrito,
serviço de bar, café e

- doces.
Boa música abrilhantará Os fes
tejos.

xxx

A Equipe dé Futebol de Sa-
'

.lão da AREP, realizou dois, jo ..

gos de confraternização, com

equipes formadas pelos' agrôno
mos, técnicos-e biologistas que

. participarem na semana passa
da do Curso sobre Batata-Se
.mente , Em ambos os encontros,
a AREP foi a, vencedora.

\

A "Semana da Criança" em Três Barras
.

. . I
,

13, o Prefeito Odilon Pazda, ho
menageou 130 professores com

.um almoço, pela passagem do
'''Dia do Professor", ocasião em

,que compareceram. os mestres
das Escolas Estaduais e Munící

pais, além de estagiários da' FU·
CABEM e LBA. Em sua men

sagem, Qdilon agradeceu o 001·

penho e dedicação dos mestres,
que muito contribuíram para
elevar o nível cultural de seus

munícipes .

TRtS, BARRAS (CN)
No dia 12 último, para comemo

rar o Dia da Criança, a Prefei
tura Municipal de Três Barras
distribuiu lanches e refr'ige
rantes em' todas as Escolas do

Município. Também como par
te dos festejos alusivos, em to.
das as escolas as crianças assis
tíram apresentações, de Peças
Teatrais.

'

no dia 12,' encenou a "Comédia
Zé Mané", de autoria do Profes
sor .João Batista, Becher, que
também é ator e Diretor da, Pe·
ça � Todas as crianças do Muni
ópio assistiram a Comédia gra-
tuitamente, cuja apresentação
teve por local a

/
Sociedade

Ünião Operária .- No Bairro São
Cristóvão, '� �BA promoveu
sua festa, oferecendo às suas

crianças e alunos do Grupo Es
colar Frei Menandro Kamps
lanches e refrigerantes. No dia

o Colégio Estadual Co
lombo Machado Salles, também

OBRAS
I O Prefeito Odilon' Pazda
visando a universalização de
ensino e procurando dar opor..
I,tunidade a todos os filhos dos
cidadãos tresbarrenses, deu
início na semana passada aoS

trabalhos de ampliação do Gru

po ,Escolar' Frei Menandro
Kamps, onde funcionará a Es'.
cola Básica. Prioritariamente,
serão construídas mais quatro
novas salas de aula em alvena·
ria, no valor de Cr$ 1 milhão; e

posteriormente serão construi
das mais três salas ambiente ou

sej_a, Laboratório de Ciênci��
Biológicas, Biblioteca e Audito"
río . .:

'Outra obra já iniciada no

Município de Três Barras, é a

sondagem do solo que está seno

do e;xecutada pela firma. Indue
trial e Comercial Fuck (vence·
dora da concorrência); no Bair·
ro São Cristóvão para a cons'

trução das 'Escolas Reunidas,
orçada em Cr$ 1.432.885,24. �
urazo de conclusão da obra esta

i��evisto par� dentro' 'de 180
mas.

,

'

Junto à nova Escola, a pre
feitura construirá uma Q�adra
Polivalente com recursos con'

, "

segulidos pelo Prefeito junto �,

Secretaria de Cultura, Espor,te
e Tutismo, através de convênIO,
'no valor de Cr$ 400 mil.

,

Curso do SENAI- Formou
do

25 Supervisores
, ,

Trabalhode Segura�ça
\ '

.<

mann, na ocasião, falou aos for
mandos e demais presentes, di
zendo que "quando, desde al
f�um tempo, iniciamos na ACIe
o trabalho visando a realização
deste curso em nossa cidade, sa
biamos, primeiro. da importân
cia do curso para a vida das
empresas e de seus funcionários,_
e, segundo, da utilidade e' eco

nomia que representava sua

efetivação em Canoinhas. Daí

porque, estabelecemos os prí
lneiros contatos com o 'Depar··
tamento Regional do SENAI em
Santa Catarina, objetivando a

realização do mesmo em· nossa
, cidade. E dada noss'a insistên,:
cia' e perseverá'nça, maS acima
de tudo, o acolhimento com que
nOSiSa

. pretensão foi recebida
pelo Servfço Nacional de Apren
dizagem Comercial, - o rmesmo

, pode tor:nar-se realidade".

zio de Carvalho Netto e Odilon
,
Pazda e mais os srs. Luiz Fer
nando Freitas, Patrono da' Tur-

,

ma; Hilton Ritzmann,'Paranin
ia; Henrique Krzesinski, repre-
sentante da Câmara de Vereá
dores de Canoínhas; o Tenente
Cláudio José de Barros, Coman
dante do Corpo de Bombeiros
de Mafre' e a sra. Léa B. dos

Santos, Coordenadora do SE
NAI de Mafra; além dos senho-
res, James Barbarito Diretor da

, RIGESA e os funcionários, Teo,:
doro Sachweh, e Licéa Kohler:

.
Heike Bach, Diretor da Casa
Er lita e Agenor Cristopholi, Di··
retor çlo Frigorífico Canoii1has
SiA. Do corpo docente do .Cur

so, estiveram presentes os srs.

Guido Schreiber, Engenheiro
da RIGESA, Sérgio José Sorga,
funcionário da CELESC e Juli!)
Elias da Rede Ferroviár'ia Fe�
deral.

proferiu algumas palavras, de-
, monstrando seu júbilo pelo tér
mino deste importante Curso, e
ao final congratulou-se, com

seus afilhados salientando sua

satisfação por ter inclusive em

sua Empresa mais dois elemen
tos que concluiram 0' referido
Curso O Sr. Freitas, dirigindo
se ao Chefe do Senai,' Arnaldo
Paulo da, Silva/ fez um pedido
em nome da ACIC e todos seus

colegas empresários, para que o

.órgão venha a instalar em, Ca
J10inhas uma Agência do SE
NAI, iniciativa esta, que, contou
com o apoio de todos ,Ü'S pre ..

sentes.

CANOINHAS (CN) - O
Curso de Supervisor da Segu
rança, do Trabalho, promovido
pela Associação, Comercial e In
dustrial de Canoinhas - ACIC)
em convênio com o' SENAI de
Mafra, Fundacentro e Ministé
rio do Trabalho, foi encerradc
na semana passada,'em soleni
dade e jantar que 'contou com a

presença do Chefe da Divisão
de Segurançado Serviço Nacio
nal de Aprendizagem Industrial
de'Florianópolis.

'

,
,

o Curso que foi solicitado
pelÇ>s . merribrós da ACIC, atra
vés do seu Presidente' Hilton
;!1itzmann teve no total 264' ho
�.·às/aula e formou 25 nOVQ'S Su-'
pervisores de Segurança do Tra�
bulho, � a maioria, funcionários
das Indústrias de. Canoinhas e

Três Barras. Especialmente
convidados 'pàra o evento, esti·,
veram, presentes� os Prefeitos

, de Cànoinhas e Três Barras, res
pectiva:mente, Bened1to Theré·

Dos 25 novos Supervisores
'de Segurança, o sr. Nelson Ar·
genton, destaCOU-se em 1.0 lu
gar, I por conseguír a melhor
média durante a realização di)
Curso, e na oportunidade rece,
beu a medalha de L° lugar das
n1ãos do I;atrono da' Turma.
Luiz Fernando 'Freitas-.

'

'

o Industrial, Luiz Fernan
do Freitas, na qualidade de pa
trono da Turmá dos Formandos,

O Presidente .', da, Associa·,

çao Com�rCial, Hilton Ritz-
. ,
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