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, CANOINHAS (CN) A

Assoc,ía,ção Comercial e Indus
trial de Canoinhas - 'ACIC, es
tá gestionando junto' à Federa
eão das Indústrias de Santa Ca
tarina _' FIESe, para a instala-

,,' �ão nesta cidade' de uma Agên
,

eía do Serviço Nacional de

,Aprendizagem. Industrial
SENAI.

as c. M. r
I

anolnara
A ACrC ficou encarregada

de realizar um levantamento
das .necessidades da forrnaçâo de
mão de obra em Canoinhas e

Municípios VIzinhos, trabalho
este que deverá Iniciar imedia
tamente. O' Presidente da As
sociação Comercial, Dr. Hilton
Rítzmann adiantou que "CODl
base neste levantamento é' pra
ticamente certa a instalação em

Canoinhas desta Agência - do
SENAI ainda no próximo ano",

vo é a realização de Cursos nas

diversas áreasJ da atividade In
dustrial.

Serão os seguintes, os prin-
,

cipais Cursos que serão minis
trados pelo SENAI: Vendas,
Serrador, Desenhista, Eletricis-'
ta, Ajustador Mecânico, Afiador
de Serra, Ferrarnenteiro, Ope-
orador de Máquinas, Pedreiro,
Serralheiro, Administrador de

Pessoal, Forneíro, Pintor de

Pistola, Metrologia, Alrnoxarife,
Gerente de Produção, Lideran
ça de Reuniões, Fresador, Funi
leito, Carpinteiro e Armador de

Ferro.
'

,

'Neste sentido' a Diretoria
'd<a' ACIC, já procedeu diversos
contatos -

com a Direção Regio
nal de Florianópolis, sendo que Nossa cidade se ressente
lia semana passada o órgão en- com a falta da qualificação de
víou a Canoinhas um represen- : mão de obra, daí porque a

. �a�te .C?ffi a finalidade de tratar
I eEande importância d� efet.iv�

. , e�pecificamente do assunto. çao desta agencia, CUJo objeti-
�--------------. M_��.��_�_.--,------ �-------------

...

FLORIANóPOLIS (AN;'
CN) 'e_ Uma comitiva do Muni
rípío de Porto União, liderada
pejo Presidente da Câmara Mu-

; nicipal, Paulo Carlos Coquerel
I;! pelo Secretário do Diretório
Regional da Arena, Celso Cos
ta, pediu' na última segunda
feira ao Governador Jorge Bor

.i!hausen, durante audiência no

Palácio Cruz e Souza a concluo
, ,

são ,iínediata das obras da
BR�280,' no trecho Canoinhas I

\ .' "

•

•

Porto União -,rodovia conside
rada dê fundamental impor
tância para a emancipação eco

nômica da região e la interfe
rência de Jorge Bornhausen

junto à Diretoria da Perdigão
de Videira, para que esta em

presa instale uma filial naquele
município.

Os 11 representante3' de
Porto União, afirmaram que a,rodovia BR-280 além de desen-

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

. .-

Ina'ug�rara,
'

em
. ..

Janeiro
, ,CANOINHAS (CN) - Jâ

tstão' em fase de conclusão as

l��rl1,S da primeira fase das no

vas ihshl1àc6ês da firma "Ma
vequipH -�Máquihãs; Veículos
e Equipamentos Ltda. A nova

��gência de Revendas está sen-
00 construída na 'Rua Duque de
Caxias 5/n - proximidades' do
C�rnitério'Municipal - e terá'
inicialmente uma área construí
da. de 950 m2, com inaugura-
�>l!!!!'_'---"i""_"''''-------

(.olas,' transporte rodoviá�io de

cargas e representações diver-

I
'

" �I.IAJbR VIEIHA (CN) ,--'

,O Governador do Estado, Jorge
RO.!J.det' Botf'.w1.a:u.�;;en, enviou ao

Pte-feito 1\1l.l�njcipaI ,de lVlqj 01'.
Viclta, Claudio Gadotti, cóipia
dr: ��íex oriundo do .President02,
[!a éàhéà 'Ekon6.mica F"ed'eral,
Gil 'Gouveia Macieira inforrnan-

'

do a lil>,erâçã6 'de, t�eupsos para'

N rrr,cpondência ao Go- ,

a ,co IC,) '. '

'\ de Santa CatarIna, o
ve.r.naaor <.

,

S Golvein declara que a Dl-
f.

" -

F
1etoria da Caixa Econorulc_a j�-
1 1 autorizou a aplicaçao de
(.era

, -

dl,etursÇ>5 não reembolsavels o

nova

I
� para ·05

�

CANOrNHAS (CN) - En1
recente reunião no Gabinete do
Vice-Prefeito e Presidente do
Conselho Municipal de Trânsito,
os membros do órgão aprovaram
nova tabela dos preços de cor

ridas de táxi; apresentada em

outubro por representantes da
classe. Esta semana, a pedido
do Conselho, o Prefeito Munici-

J.' �

aprovou,
r.

tabela .

.> '.:
-:
'''".;:'

Taxis·
pal, Benedito Therézio dcCar-

,

valho Netto, assinou \ Portaria
'

concordando com a' decisão, do
órgão - sob numero 66/79 'de
B de' novembro de 1979.

'

.e :'

. \� .

(L�ia em' páginas: iriter�as
os novos preços das, corri �

das de Táxi)
,II :.: •

Comitiva
\ pede ao governo

a Conclusão, do trecho
Canolnhas- Porto

/

União I' · ,'_"

, ,nSe'fICOeS
volver economicamente a rE�-' ,

gíão, "permitirá aos agropecua- CANOINHAS (CN/JSC) I

ristas melhores condições para o
- As inscrições ao vestibular

'é:::coamcnto de seus produtos ao da ACAFE, o "Unificadão/80"
mercado consumidor da região estão abertas até o dia 14 do
nordeste e aos grandes centros corrente mês. São. oferecidas
do País". Segundo eles "a tal- 5.. 742 vagas em' todo o Estado
ta de boas rodovias, desestimule aos Cursos de Administração,
aos produtores a aumentar sua A g r o, nomia, Biblioteconomia,
produção e com a rodovia COIl- Ciências, Ciências Contábeis,
cluída, teremos certeza que a Ciências Sociais, Direito, Eco
produtividade do Município au- nomia, Educação Artística, Edu-
r-.cntará em 50 por cento". cação Física (feminino e mas-u

culino), Enfermagem, Engenha
ria Civil,' Engenharia de Agri
mensura, Engenharia Elétrica,

n '''',Va' 5 Engenharia Mecânica, Eng,e.,
V nharia Química, Estudos S�._

e]ais, Filosofia, Geografia, His

tória, Letras, Medicina; Veteri
nária, Pedagogia, Processamen

)
------,------,----------�,�--�--���-�,�------��----------------

i'

a . �;

encerrem dia ,14

,

.

CANOINHAS' (CN) - Em

prosseguimento ao Campeonato
da 1.a Divisão de Amadores,
promov ido pela Liga Esportiva
Canoinhense, Santa Cruz e Bo

tafogo enfreritaraun-se mais
uma vez no tradicional clássico

.

da cidade, em partida realizada
no último domingo no "Ditão".
Contrariando a opinião pública;
de que o Santa Cruz venceria
com certa facilidade 'o seu tra
dicional rival, o Botafogo saiu
vencedor pela contagem: míni
ma num jogo dos' rüais dispu-
( �dos . O gol foi luarcado por
Celso, ainda aos 13 minutos da
primeira fase.

/Formaram as equipes:
SANTA CRU4: Palaoro, Mafra

«Mavequip»
. instalações

C·EF' liberou recursos para construção
'de módulos. sspcrtlvos em

Major Vieira e Monte Castelo
;� c0l1strução de UI).1 ��d�lo Es programa especial de Módulos

»ortivo naquele Município. Esportivos _. PE1\.1E, no valor
i"' s x �

" de Cr$ 6 milhões le 400 mil, n.?,

)rnpl�ntação de oito MódulotS
Esport�vos nos IVrunicípios dE'

J\Jlassaranduba, FaxinaI dOG

Guedes; Ilhota, M�jor Vieira,
Níonte .castelo, Pon�Je Serrada, IIPorto União e Salete.

,

.

"

to de Dados Química Industrial, , ,', ,,' ,

e Serviço Social:
<,

'
",,:'

.Na Fundação das Es,Colas.
do Planalto Norte Catarinense
-, FUNPLOC, as vagas para o

Curso de Administração . de'

Empresas para 1980 são' de igual
número deste ano, ou seja 120 �

segundo informação da Secreta
ria do Estabelecimento.'

Para se inscrever, o candi
dato deve pagar, no BESC,·' a

taxa de ínscriçâo que é de Cr$
630,00 e, em seguida munido da

comprovante do depósito ban
cário, manual do candidato ,e

cédula de· identidade, \dir.rgi'rjsc
DO posto de inscrição que é: ha
própria FUNPLOC: ,'" ,:, .. '

1'0:

'. "
• I"

'(Pru�t), João, Cabacica, .. .Jadír ,
Silvio, Zé' Luiz (Gaúch6/H�lá
rio), Nelinho Jeff'erson, 'Orley e

Ganso., BOTAFqGO: '�llàge,
Aroldo, .Miltâo, Chavalla, .Fon

seca, 'ronho, Celso, (Jair), Màu·,
r o (Luizinho), Renato, Alceu e

Albary (Gerson).'

O trio de arbitra...:�m foi có
m-andado por Mário Müller, au
x iliado por Lauro .Dobrochinskí
e, José Vieira. Renda de apenas
Cr$ 2.220,,00. - ,

I, '

","

Amanhã em . Marcíllo' Dias
no Éstádio Wiegand� QIsen,· te
'tá prosseguimento -o ,'" Certame
('om a realização, da partida �:ú,.
ire São Bernardo .x Santa Cruz.,

,
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M. DE ALMEIDA

POSTO AVANÇADO D'Ü BANCO DO BRASI'L
Com base em informacões recebidas tudo : indica

que até o final do corrente mês, será instelado em nossa ci
dade o Posto Avançado do, Banco do Brasil . Em nalestra
com o Exmo . Sr. Prefeito Municipal, Sr. Natanief Resen
de Ribas, o mesmo adiantou-me que em cantatas .mantidos
com autoridades ligadas ao setor, foi informado que pos
sivelmente até o final do corrente mês o mencionado Posto
Avançado de Crédito Rural será instalado em Papanduva .

Reforçando essa informação, transcrevo parte do ofício
que recebi do Exmo . Sr. Secretário para Assuntos da Ca-
5�1 Civil' "Sr. 'Presidente: Tenho a honra de comunicar-lhe
que o Senhor Presidente do Banco do Brasil, autorizou a

instalação de um Posto Avançado de Crédito Rural nesse

Município, para início de atividades num prazo de 90 dias".
O ofício está datado de 0.6 de setembro j- p.' e vem assina
do pelo deputado federal Nereu Guidi, Secretário para As
suntos da Casa Civil.

OONFIRMADA PARA JUNHO A VINDA
DO PAPA JOÃO PAULO II ,

A preocupação agora dos principais aticuladores da
vinda- do Papa João Paulo II ao Brasil consistirá na parte
diplomática e principal�ente dos detalhes técnicos para a
visita do Santo Padre, que foi definitivamente confirmada
para .o mês de junho do próximo ano. Terça-feira, o Car

.

deal-Arcebispo de Fortaleza, Dom Aloisio Lorscheider se
guirá para Roma, levando um esboço do roteiro a ser 'cum
prido pelo Papa no Brasil. A capital cearense será o ponto
de partida do programa a ser cumprido no país e a chega
da do Papa a Fortaleza coincidirá exatamente com o últi
mo dia do Congresso Eucarístico, previsto para realizar-se
de 16 'a 20 de junho. Também notícias divulgadas pelo
Rádio estão anunciando que o Papa visitará entre outras
cidades: Curitiba e Rio Negro-Pr. Se concretizada a mes

ma,
.

temos a felicidade de conhecer pessoalmente sua San
tidade Papa João 'Paulo II.

TRÚ MAIS CARA, PODERA SER PAGA
EM 3 PARCELAS

o Ministro dos Transportes, Elizeu Rezende anun

eiou, -ontem que a 'I'axa Rodoviária única _ T'Re poderá
ser parcelada em três vezes. O Ministro divulgou a tabe
la da TRU para o próximo ano, segundo :1 qual, Ul11 Volks-

•

-,vagen (1300) movido a gasolina, fabricado em 19í'S paga
rá a taxa de Cr$ 6,6 mil e um fabricado em 19'80, Cr$ 8,6
mil. Já os proprietários do mesmo tipo de veículo} movido ,

a álcool, pagarão Cr$ 2.850,00 de taxa pel-o carro 1979 e

Cr$ 3,7 mil pelo fabricado em 1980. Conforme a tabela
fornecida pelo Ministro dos Transportes, a maior TRU que
incidirá sobre os carros de passeio, será no veículo estran
geiro, 1980 com Cr$ 147 mil e o menor será sabre eis carros
nacionais, fabricados até 1970, com Cr$ 1,1 mil. Dos novos
carros nacionais" ou seja, fabricados em 1980, a taxa maior
incidirá sobre o Galaxie (Cr$ 26,4 mil) seguido do Dodge
-e do Opala, seis cilindros (Cr$ 21. mil), do Opala 4 cilin
dros e Corcel (Cr$ 15,9 mil), do FIAT, Chevette, Brasília
4? Volks (1.500 e 1.600') com Cr$ 10,9 mil e, finalmente, do
Volkswagen 1.300, com 8,6 mil (Gazeta do Povo)

CURSiLHISTAS E T.L.C. CONVIDAM

Dia 15 do corrente (feriado nacional), estará se'

"presentando em nossa cidade o ex-ateu, NEIMAR DE
BARROS, Q. qual ir� p�oferir uI?� palestra que será reali
zada no Salão Paroquial com InICIO marcado para as 20
11Ora8. Reina grande espectativa na comunidade toda, so
bre a palestra a ser proferida pelo ex-ateu que se conver

teu e hoje percorre o mundo pregando a palavra de Deus
�'. todos aqueles que crêem na fé que remove montanhas:

NASCIMENTO.

Encontra-se em festa desde o dia 30 pp. o lar do j 0-
vem casal, Gerson (Miriam) Rauen, com o advento do ro
busto e lindo garotão que na Pia Batismal rceeberá o bani.
to nome' de Rodrigo. .Parabéns da coluna aos pais e felicí
dades .mil. ao riovo papanduvense.

SENADOR EVELASIO VIEIRA
\ .

, Tenho em' meu poder um minucioso documentário
das atividades parlamentares do ilustre Senador e Presí
dente da Comissão de Agricultura do Senado Federal. O
titulo do documentário é o seguinte: "Questões, Fundamen
tais": Dou a seguir os. títulos. ufndamentais destacados no

documento: 1.0/_ O problema habitacional brasileiro; 2.°
_ Restrições creditícias criam novas dificuldádes; 3.°-:
Incentivos fiscais para a fruticultura; 4 o

_ Deficiências
do ensino nacional; 5.° _. Precisamos de seguro agrícola;
C.ó _ Endividamento externo, grave problema brasileiro;
7,0 _ Sistema de comercialização agrícola e suas. def'iciên
cias; 8.0 _ Santa Catarina quer produzir aço para ° Brasil;
9.'0 - Ensino profissionalizante e produ tiv-idade econômica;
10.0 - Gás de carvão catarínense para o Brasil; 11.°
Santa Catarina e as soluções energéticas.

ÉNLACE MARISTELA-AROLDO

Dia: primeiro de dezembro se unirão pelos laços, sa
grados' do matrimônio a senhorita Maristela, fílha do ca

sal sr. Miguel (Elza) Mathioski e o jovem Aroldo filho do
casal 'sr. Francisco (Narciza) Frederico. A cerimônia reli

giosa está' marcada para as dezenove horas na Igreja São
Sebastião. Os convidados serão recepcionados no Salão
Paroquial de Papanduva. O colunista agradece o convite.

. .:.

PAS'SARiELA DA. SOCIEDAUE

Srta. MARILENE .. SCHADECK - Dia treze nossa

agenda social r-egistra a passagem de niver da srta. Mari

Iene,! filha do casal Sr. João (Edithe) Schadeck, ela aca

dêmica em' medicina. Felicitações pontificando em alto
estíío ,

\

>
,

\
.

, Jacó, João Cararo & Cia. S. A .

A V I ,S ,.0
,,····j�có JOÃO CARARO & elA. S.A., avisa

ao S:r.· ERMINIO G. DE SOUZA portador da carteira
;;profis�;lonal n.? 74560 série 426 à apresentar-se na em.

presa" ho prazo de 3 (três) dias para regularizar sua
'situação.

O não comparecimento implicará na rescisão
elo contrato de trabalho por abandono de serviço nos
termos do artigo 482 da CLT.

r'� ,j
�

�'�.

� '�MARíA IUIZA' N
,.

d1 Srta: "
_ a mesma data extréia c

idade nova' da srta. Maria Luiza, fílha do casal sr. 'Evaldo
(Lucia) Graboviski , 'A Malú corno é conhecida na 'intimi
dade das colegas, recepcionará em. sua residência as ami
guinhas.

Sr. RENATO KRIE'CK _

.

Ainda dia 13 completan ..

Elo mais um ano de sua feliz e prestativa existência o sr ..

Renato Krieck, tesoureiro municipal. Cumprimentos . e

abraços estarão na pauta do dia.

Jovem MAURICIO PART'ALA _ Dia 14 niver do jo
vem estudante da Escola Técnica do Paraná, Maurício, ti
lho do casal sr. Aloisio (Maria) Partala . Jovem guarda se
movimentará para a merecida homenagem ao' aniversa
riante.

Sr. ALOISIO PARTALA Dia 15' de novembro
completando mais um ano de vida o S::. Aloisio Partala.
Na sua festiva data natalícia receberá às mais justas-e me
recidas demonstrações de amizade de amigos e admiradores.

A coluna felicita os aniversariantes almejando rrrui-
tas felicidades.

.

OSMAR ERNESTO FISCHER, comunica ha. ,

ver extraviado o certificado número' 0422084' do au

tomóvel Corcel-II, cor verde metálico, ano 197�,
chassis N.o LB4KUR-51714, 04 cilindros, 90 HP;. fi
cando O mesmo sem' efeito por ter requerído ,2.� via,
1 x

UM/POR SEMANA

Os verdadeiros amigos não são aqueles, que nos en

xugam as lágrimas, mais sim, aqueles que .não nos deixam
cair.

,

Vende-se Lotes'
Vende-se 2 lotes, .situados na Rua .São José,

(proximidades do Hospital Santa Cruz'), sendo: um
com 800 m2 e outro com 450 m2 (esquina).

\

Terreno
Medindo 2.400 rn2, localizado na Rua Emílio

Scholtz esquiria com Rua Bernardo Olsen ,

Ver e tratar com BRUDA pelo telefone 22:"0936.

Tratar na Rua São José n.? 409, com o sr,

Francisco Klaholdt, <ou em Sereia,' com o sr. João
Klaholdt.

I .
.

.: f. ,ii :� t?i�..

, t:� ���. �.��.;.� r- , .\ 1 I2 x
:
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AAristidesMallon
.

ê como casadeparerae,Você chegasemavisar,

e ê semprebem recebido..

'

\

, .

,

,

�
•

p I �

Nós sempre temos tempo para' você, funilaria e pintura E todos juntos formam
porque nós fazemos o tempo render. uma equipe rnuito. muno eficiente. \

E não podia ser de outro Jeito: o tempo para Você pára, mas não pára em vão,
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 terrarnental
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 técnica
Não deixa parafuse-frouxo. para certos tipos de trabalho que exigiriam

.: Não deixa desregulado o que é para investimentos em pessoal e equipamentos
regular.' .

que, nas suas próprias oficinas, seriám 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.

.

.

. Nosso pessoal foi treinado na fábrica e Da recepção à despedida 'você tem a

, periodicamente voltalá. para garantir 'que mesma sensação de que não perdeu tempo.
vai sempre fazer um serviço bem-feito. '

.

Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz
Um por L!flJt todos são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho.

freios. Em motor. Em transmissão. Em �_l;:L._
Conselho de ,parente: faça uma visita

às nossas oficinas de vez. em quando, ,\, "

Como. parte ,dá família Mercedes-Benz.'
nós nos sentimos muito honrados-de reen
contrar você. Sempre.

E honrados de ver que, com o Mercedes
Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí o bom nome da família.

®
COllcessioná�io Mcrec'des-B�t1z
AristidesMallon

Rua Vidal Ramos. 103tl
, Cenoinhás - se

._. ,:_.... _�, ..L,

! '

\ I
'.. "

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

•

" -
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C8RREIO DO NOR'TE 10 de novembro de 1919
--------------------------�--------�------------��---------------------------------------------------------- '==-------------

\.

Prefeitu ra
I

Municipal de C noinhas
Portaria "D.'O 66/79

Dr. BENEDITO THE�ÊZIO UE ÇA,RVALHO NETTO, Prefeito Municipal de Canoínhas, E�,tadv
de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, e .

"
.

,

Considerando, que o Conselho de Trânsito, Transporte e Sinalização, autorizou o aumento na "ta-

bela de preços para Taxis ..em reunião realizada em . LAjl0j...7.9'; como segue, resolve, aprová-Ia:
'. ""

, ,

TABELA PARA TAXIS
\

Locais de referências e imediações
LOCAL Cr$

r _. Corrida mínima . .

-.: c .

II _" Hospital Santa Cruz '.. ..

III - Quartel da Polícia Militar
IV - Grupo Escolar João José de Souza Cabral ..
V _ Super Mercado Goestmeyer
VI - Ginásio Santa Cruz

.

VII - Início Aterro Charqueada .

VIII - Esquadrias Santa Cruz .

IX - Concessionários Massey Ferguson
X .'� Colégio Sagrado Coração de JêSUS

. .
'

.

,
30,00
30,00
<)0 OI"U , t:

30,00
30,0(1
30.00
30;00

I

30,00
30,00.
3Ü,OO

. '. . ..
, (

. .

,

.'. .. -;;.

I - Caixa d'Água (atrás do Hospital e arredores)
II - Caixa d'Água (Alto das Palmeiras) .

III _ Cemitério e imediações .. .. '.. .. :. .. ..

IV - Jardim Esperança e Cruzamento Marcilio Dias (Parado) .

V - Antena de Televisão e imediações .. .. ..

VI - BolãoCampo d'Água Verde " .

VII - Grupo' Escolar Rodolfo Zipperer .. .. .. .. . . ...

VIII - Igreja 'dos Ucranianos até a Serraria Paul .. .. .. . 'fi' • • .' ••

IX - Fim do Aterro' Charqueada .-' Descascador de Arfoz Ouro Verde .. .. .. .. .. ..

40,00
40,00

i

40,00
.

40,0(J
40,00
40,OU
40,00
40,00
40,00

'..

.".

I - Igreja São Cristóvão �.
II - Churrascaria Pampas, saída para Mafra' ..
III _ Loteamento Salomão (Alto das Palmeiras)
IV _ Praça João XXIII até o Padeiro Voigt '.. ..

V _. Parque Industrial Zugman e COHAB .. ..

VI _ Igreja São Francisco .. ..... .. . '. .. :. ..

VII - Casa Comercial Michel (.água Verde e Sonda) ..

','
• '1 ••

45,00
45,00
45,Oíl
45,00
45,00
45,00
45,00

-,

.. - ..

1,- Esquadrias e Laminados Fuck .

II - Igreja N, S. Aparecida' (Alto das Palmeiras)
----------��---------��__...-------------------------------------------------------------------------------------------

50,OG
50,00

I ,.

I - Frigorífico Canoínhas e imediações .. .. '.

, II - Indústria de Madeiras Mussi (Charqueada)
III - Indústria de Madeiras Zaniclo e arredores

. IV -- Saída para Major Vieira (Ervino TremeI) .. . ...

V -.Vila'Operária - Empresa .Fuck (Transamazon ica) , , .

VI - Armazém Pontarolo (Campo d'Água Verde) "
.

VII - Sub-Estação da CELESC e arledores ..

. . ,... .. .. 60,00
60,OD
'60,00
60,00
60,00.
60,00
60,00

, .

. .

. .

I - Clube de Bolão' Democrata .. .. .. .. ..

II _. Ponte sobre o Rio Canoinhas (CASAN) .. \..

.' . 70,00
70,00.

'

... , .

I - Granja de suínos do Frigorífico .. .. .. .. .. .. . .
.

85,00
II - Marcilio Dias .. �'. '.. .. .. .. .. .. ..

' -,

85,00
,.

---------
----------------------:.:-_--------

100,00I _. Boites, Dancings e similares ..

-_
• •

__

o

..; �,

/

KILõMETROS RODADOS IDA E VOLTA:

a) Estrada de terra e saibro .. por Km
b) Estrada de Colonia .. .. .. ,por Km
c) Estrada asfaltada .. .. .. ..... por Knl
Hora Co'merciaÍ' (centro) ..

Hora Parada .. .. .. .. .. ..... .. ','
' ..

Hora Parada para casamento' . . '.. ..
. \.

-'
'"

Corrida com horamarcada 30% de acréscimo. Em caso de tempo chuvoso-e estradas em mau esta

do, o preço é a combinar com o,motorista .

....

,

6,00
700,

5,00
120,00
75,00
120,00

,,' .

A validade da presente tabela é por 12 (doze) meses, sujeita a alteraçã�? mediante autorização do

Conselho Municipal de Trânsito. ,

Aprovado pelo Conselho Municipal de 'I'rà nsito em 1.°/10/1979,'
"

. (Ass) Dr.' Fábio Nabor Fuck, Dr. Paulo Eduardo R. Faria, Dr. Adilson Medeiros, Agenor Chris-
tufoHi, Levi Rosa Perez), Emílio Dams e Eriel Ivo Banhuck.'

'

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoi nhas, 06 de novembro de 1979.

Dl', BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO N:E'ifTO - �re�eito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada no Departamento Administrativo, na data supra:

FAino N�ÉOR FUC1{ -- Vice Prefeito�Municipal
---:Iiiio···

.... , ......
. ._. "'

.

_-�-... -"-... ·B. ri "" ........_ ....... 1M ,. 'u. �1!IIIElNt��

Portaria 0.0'
..65/79

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHQ parcela à Previdência Social.

NETTO; Prefeit� '.MunÍcipaI .de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, no uso de suas atribui

ç<ies legais, resolve:

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
1.0 de novembro de 1979 .

I
\

;'
Dr. Benedito Therézío -de Carvalho Netto

Prefeito IVIuriicipalCONCEDER GRATIF1CA'ÇÃO.

'. " .�, j .

. : ,I , '.
::I,

5 .' Ao S.r. Fld�lle Lou,:,atel, a Ílnport�ncja" ,de �r;.000,00 . (Cmco. lnll CruzeIros) 'por serVIços tecnlcçb
�'a 1 b

' " .

t'.t

•.
e �. oração do, Concurso para ingresso no .magIs>t

-

r!O Publico !1n/unicipal correção das p.favas 111Cluslve
"(}"".e ""
'-

x:Ul:e,ão das mesmas.
.

Do quantum devido, deverá sef descontada a

� Esta Portaria foi registrada e publicada no De-
pa:t'b:unento Adrninistrativo, na datÇl supra.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor ,Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Decreto 52/79jj.O
REGULAMENTA DISPOSITIVOS DE LEIS

I

Dr. B.ENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO
NETTO, Prefeito Municipal de Caueinhas, Es
tado de Santa Catarina, de conformidade com

o; artigo 42 da Lei n," 4.�20, de 11/3/64,
.. � ...

DECRETA
� f

� .. r

Artigo 1.° - Ficam regularnentadas as Leis
infra relacionadas, como segue:

, Artigo 2.0 - Fica aberto C> crédito especial na
importância de Cr$ 54.076,80 (Cinquenta e quatro
mil e setenta e seis cruzeiros e oitenta centavosj ,
constante do artigo 2.° da lei n.? 1424, de 23/03/78, a

fim de fazer face as despesas decorrentes desta lei,
.

Artigo 3.° - Fica aberto por conta do exces::;_o
de arrecadação verificado nos ITleSe3 de março e abri)
de 1978, o crédito no -valor de Cr$ 100.000,00 (Cem
mil Cruzeiros) constantes dos artigos 1.0 e 2.° da lei
n.? 1440 de 03/7/78, para fazer face as �espesas- relo- (

Uvas a citada lei. I
,

'
.

Artigo 4.° - Fica aberto por conta da suple-
mentação' constante do art. 2.° da lei, n.? 1.449 de

....
23/09/78, o crédito de Cr$ 150.000,00 (Cento e CIn

quenta mil cruzeiros), para custeio das despesas re-

feridas nesta lei. \

Artigo 5.° - Fica aberto por conta da suple
mentação constante do art. 2.° da lei n.? 1457, de .. '

23,/11,11978, o crédito de Cr$ 3.312.533,09 (Três mi

lhões, trezentos e doze mil e quinhentos e trinta e

três cruzeiros e nove centavos)', para .cobertura das

despesas' referidas na lei em questão.'
Artigo 6.'°" _'. Fica aberto pai,' conta da suple

Dlenta1ão constante do artigo 2.° da lei n.? 1463 d.E:
26/01/1979, o crédito de Cr$ 1.906.645,13 (Hum n11-

ihão e novecentos e seis mil, seiscentos e quarenta e

cinco cruzeiros e treze centavos), para fazer ,face as

'despesas desta lei.

Artigo 7.°' - Este decreto entrará em. vigor na
data doe sua publicação, retroagindo seus efeitos a

contar das datas das leis mencionadas nos artigos, an
teriores.

Artigo 8.° - Revogr/m-se as disposições em

contrário.

Canoinhas, 31 de outubro de 1979.

Dr. Benedito T,herézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

, Este Decreto foi registrado e publicado no De-
partamento Administrativo, na data supra.

-

.

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

Decreto 0.0 53/7.9
DISCIPLINA A CONCESSÃO DE DIARIAS
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE canvALHO
NETTO, Prefeito Municipal de Canoinhas, Esu
tado de Santa Catarina, no uso de suas arri

buições e de acordo com o artigo 175 da Lei
n.? 1.149, de 25/04/74,

DECRETA:

Artigo LOI - Fica estabelecida a tabela de díá
rias à funcionários municipais, na forma seguinte:

FORA DO MUNICíPIO
Vencimento até Cr$ 3. 430;00 Cr� 42Ú,{l0
Vencimento até Cr$ 5.760,00 Cr$, 46C,OO
Vencimento até Cr$ 7.556,00 ." Cr$ 520,OC
Vecinmento até Cr$ 9.100,00 Cr$ 600,00
Vencimento até Cr$ 11.900,00 Cr$ 680,00
Vct.? acima de Cr$ 14.840,00 Cr$ 750,00

I

Artigo 2.° - As diárias serão calculadas por
período de vinte e quatro horas contado no momen

to da partida do fun-cionário.
§ 1.0 - As frações de período serão contadas

como meia diária, não havendo abono quando infe-
riores a quatro horas.

.

.

Artigo 3.° - As diárias de que tratam os arti
. gos supras serão pagas após o visto aos Diretores dos
Departamentos respectivos e destinam-se a 'indeniza-·
cão das despesas de alimentação e pernoite.

§ 1.0 - A nenhum servidor é permitido quando
"cm viagem de serviço, computar horas extras.

Artigo 4:° - As disposições de que tratam O:�

artigos anteriores, também aplicam-se él qualquer ou
,
tro servidor que viaje a serviço da municipalidade.

'

Artigo 5.° - Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrúr'io .

Canoinhas, 1.0 de novembro de '1979.
Dr. Benedito- 'I'herézio de -Carvalho Netto

Prefeito JVrunicipal
Este Decreto foi registrado' e publicado 110 De

partan1ento Administrativo, na data supra.
Fáhio Nabor Fuck

Diretor Administrativo' (

Vice Prefeito Municipal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORRF..JO DO rtroRTE 10 de'no'Velllbro de 1979
,

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

Prefeitura Municipal de Canoinhas
Delfino 'Koch
Dercí Franco
Deuclides Guerres
Dimas Milcheski
Diria Francisca 'Kohler '

Dirceu Oliveira
Dirceu Mario da Cruz
Dolino Pereira
Dolores A. Artner
Donária de O. Gonçalves
Doracy Barbosa da Silva
Dorival Massaneiro
Dorival Alves Martins
Durvalina S. de O. Adur
Durval Machado
Edeltrud Ficher ,Klosterhaff
Eder Luiz Bolson
Ediba Eletro Batistella

Edith Linzmeyer -

Edite Morreti
.Edith Nader Davet
Edson G. Padilha
Eduardo Bergmann
Eduardo D. Miranda
Eduardo Lis Sobrinho
Eleodoro Gomes dos Santos
Elfrida Bauer Fuck
Elias Salin Zattar

Eligio Czerniak
Elite Tenis Club
Eliza Neves de Oliveira
Elizabeth Tischler
Elza Souza

,
\ En1ilia Correa de Souza
Emiliano Castilho.
,Emilio Melechenco

Elizabeth Fontan Martin
Emilio Teodorovicz Rudey
Emilio Vizinieski

Emplaco
Emp. Jornalistica Barriga Verde

Empreit. de' Mão de Obra Rosa

Encipar - Eng. Civil do Paraná
Enedina Schumann Karvat
Eraldo Assis Ferreira,
Ercilia dos Santos
Ercilio Moraes
Ernestina Lourenço dos Anj os
Erwin Schwarts (Dr.)
1i:sio Koggi
Espólio Agenor Fábio Gomes

Espólio Alfredo Baukát
Espólio Antónia V. Hartvig
Espólio Antonio Liller

'

Espólio Celina de Oliveira Silva

Espólio de Guilherme Meiners

Espólio de Mauricio. Fuck

Espólio de Nivaldo Moreschi

Espólio de Simão Seleme
Estaciana Augusta dos Santos
Estanislau Dranka
Estefano Demchulk
]i;stefano Schikolski
Ester Regina Dequech
Eugenio M. Ferreira
Eugênio Karpen
Eurides Bueno de Oliveira

\ Eurides de Liina
Eurides G. dos Santos

E:valdir de Lima
:E;'waldo Knuppel
Evaldo Vitt
Evaldo Zipperer,

, Expresso Rápido Silvana

Eziquiel Bueno
J?'edalto Ltda. '

}I'elipe Guchinskj
_

'

Felix Mariano Muck
FE:�nandes & Bilinski Ltda .

Fernando Kregnscki
Fernando Belinski
Fernando de Lima
Fernando Afonso de Lima

Ferro & Silva
Floriano Novalski ,

Formasa Fornec. Mad. S.A.
Francisca Rumpf
Francisco Lazinski
Francisco Zavadrúack

,

Francisco' Leite
Francisco Fegger
Francisco' de Lima

Francisco Abuda
'

Francisco R. Segundo, 1

'

, Francisco Ribeiro Simões
Francisco Adülfo '\Vipieski
Francisco Ai"tner Neto
Francisco" de Assis M,. da Silva

FranCisco Leal de Barros
,

Fumipalhicultura
-

Tira' Fogo
Gabriel Raldi
Galdino Fuck

Solicitação
SOLICITAD![OS o' COMPARECIMENTO DOS ABAI

XO RELA0IONADOS:J ATÉ O DIA 30/11/79, A FIM DE THATA

REM DE ASSUNTOS DE SEUS LEGíTIMOS INTERESSES.

Canoinhas, 31 de outubro de 1979.

REINALDO CRES1�NI - Diretor da Fazenda

'Canoinhas
'

Adão Conceição Corr�a J�'
Adauto Ferreira Seguinelli li. i

Adelia de Oliveira d_'

Adelmo Domingos Maciel ._',

Ademar Bollauf ,I', ,

Adernar Carvalho I 'f,

Ademar de O. Godoi"�"
'_-

.h. d�lson Brehmer f\-'lAdir dos Santos i'�.P r • L

Adj alma de Andrade � ,:;
Adolfo Roever � �;,
Adolfo Trein " ,

.r.

Afonso Boge
Afonso C. 'Kohler
L f'onso Roherbach
ldonso Soupinski
l..genor Pereira
J\kio Takamaski
Alaide de Lurdes Cubas Souza
Alaide Vieira

Alberto Koggi Neto I.:,_, 'L"
Albina A. C. Ispfair � �: '

Altamira Drachinski 7· i' P -: i

Alberto Alambeck I"

Alceu Calistro Possanski t'
'.

"

':" . 1I1,·i
Alcides Cararo J;: I J" I, I

...OI.
•
_ I. � .' _J

Alcides Cubas
Alcides Tomporoski
Alcides Tavares '�J
Alcides 'Woitexen e outros 1':":

Alcyr Antonio Rosa
Alda Jurgensen Gevieski
Aleixo Castro
Alfredo Baukat
Alfredo H. Sorg
Alfredo de Oliveira Garcindo
Aldo Pedro Dietrich (Dr.)

1

, ,

, I �

Alinor Gaspar
,

Alinor Granza
Alinor Jungles
fJ.lípio Kieski
Alair T. dos Santos
Aloizio Bento da Silva

Aloysio Soares de Carvalho
Alvino Domenick
Alvino Fedelman
AIvino Rodrigues
Alvino Mendes Camargo
Alzira Bueno Pereira
Amandio Scholtz
Amauri João Sacavem
'Ambro:sio Galeski

Amalia Goestmeier
Amelia V. Hatschbach
Amelia G. dos Santos
Ana Humenhuk
Ana Francisca de A. Leão
Ana lVIaria Waldmann
Ana Maria Miguel e outros
Anatália Rodrigues Marafigo
I\nastácia Gevieski
Ancora Tratores Ltda.
André Dorival Sptzner
Anselmo Chagas.
Antenor Damas
Antenor Pires
Antenar Xavier Leite
Antonio Veiga
Antonio Pires
Antonio Paulo
Antonio Nogatz
.�·\ntonio Moura
Antonio ]\1elo
Antonio l\/[arques
Antonio Kohler
Antonio E;erreira
Antonio Alves
Antonio Rodrigues (II)
Antonio de Jesus Barros
Antonio E. de Oliveira
Antcnto dosS. Padilha e outros

Antonjo P. dos Santüs e outros
/\ntonio Paulo Novac
A.ntonio e Andira Andrade
A.ntonio Jair Arabar
Antonio Jacob de Souza
Antonio Goncalves Pereira

"

Antonio Dario. Hostin
Antonio Carlos Bueno

.-,

Antonio Cararo Neto
Antonio Berdum Simas
Antonio Luiz Seleme
Antonio Aloisio Afonso
Antonio A. Figura
Apolinárto Rujanovski
Ari José Vieira
Arilda de Lima
A. Rohrbacher & Filho Ltda:
Arilio P. de, A1meida e outros'
Aristides Fioravante
Armários Embutidos Comodoro
Ltda.
i-)_) .naldo Schroeder
Ascelina dos Santos
Ass. Culto Esp. Reere. Atlética
A í

anazio Klutchkouski
Amadeu Oliveira .l

Augusto Klodmeyer
Augusto Pappe
Augusto Silva
"'-:1.velino Lisboa

Azemiro Mínicosvski
'Balbina Dranka
Bazar Canoinhense
Beatriz Auerbach e outros
Beatriz Padilha
Benedito Antonio M. de Lima
Benoni Coelho
Benvinda Pacheco Teodorovicz
Bernardino Belli Ide Souza
Benedito ,Kubiak
Benedito Oliscovics
Bento José Gonçalves
Benvinda Pacheco Costa
Bertha Trernl
Braz Christolo
Brito E. Silva Ltda

Bruno Kriek
Bruno Ostroski
Bruno Schroeder

Bogodar Kuczinski
Candido Alves
Candído A. Ferreira

Carlito 'Engel
Carlos' Leal de Barros
'Carvalho e Gomes Ltda.
C8Tlá e Marizela Sachwech
Carlos A. e Josiane S.F. da Silva
Carlos Alves de Oliveira
Carlos Dranca
Carlos Schwarz, Irmãos
Catarina da Cruz Standnick
Cecilia Con�'êa
Cecilia Fernandes dos Santos

Cerly Maria Muller
Cerival da Cruz
Celso Buch
Celso Olivio dos Santos
Celso Morais
Ceréalista Vesaro Ltda.
Cezario Piokivieski
Cicero Scherbauer
Cirineu Schaschek
Ciro Ehlke (Dr.)
Claudio José Kraus
Clau,dio Muller
Claudete 1. 'Werka,

,Clecio Rodrigues
Cleide Regina Cuck e outros

Clemente Karvat
Cleison Fuck
Clóvis Paulart
Cd.stina 'Wagner Fimbom
Cristovão Fuck
Clube Caça Pesca 1\laj. Vieira
Conceição Soares
Coverna - Ind Madeira Ltda.
Comércio e Bar Rodov. Ltda.

, Consultag
I

Constante Matias
Corresul I

Construtora Pareat Ltda.

Coral En1preendirnentos Parti·,.
dp. 'Ltda.
Construtec - Consto Téc. Ltda,
Da.niel Corado e outros
Darci Dedecki
Darci Bedretehuck
Dauto Ferreira SequinEtli
Décio José Pereira

\)

)

"

'Galileu Pizarro Marim . João M. Gonçalves II ,

'Gallotti & Szczygiel Ltda .
João M. Gonçalves do Rosário

Gracia de Almeida �I oão Maria. de Jesus Santos
1

Jcão Maria JunglesGastão Dias 1_:

Georges Winkerlried Wildi oi" ,".; -"J"üão Maria Miguel
Germano Kravos

' João Maiochi e Cia. Ltda.

Geronimo e Elizeu Mikus João Massaneíro

Getulio Damaso da Silveira João Pacheco Sobrinho

Gervasio 'Francisco Vipich João Pedro Goiss

Gervasio Groth João Rodrigues
Gilberto Mayer .;üão Rosa da Silva
Gilmar Hertson Schultz .Ioão Sabatke

Gregorio Melechenko �1dão S. Correa Sobrinho

Greipel & Schumacher Ltda . i João Chidolski
Guaderly Fernandes .:oão Seleme
Guilherme Goertemeier Sb.? João Slinke
Guilherme K.uziol Joarez Manoel-Souza
Guilherme Taborda .Iocelino Thibes Alves,
Gustavo Thien .)oia Com. Representações Ltda
H. Fischer & Cia. Jorge Santos Ribas
Hamilton Gomes da Vale José Alceu Fidelis
Hamilton S. Oliveira José Antonio Matosso Netto
Heinz Blosfed e outros ..;osé Luiz de O. Petres
Helena F. Mussi \ 'José Aramis Argerích Rocha
Helio de Paula e Silva :;osé Ballutta
Helio Soares Correa José Benedito Vieira
Hermenegildo Munhoz dê Lima José Ernesto da Silva
Helmi Bernardo Wendt) José G. e Antonio Santos
Helmuth Bodendick José Gonçalo Gonçalves
Henrique Fernandes Kelock José Hamilton Kwecien

Henrique José Godoy José Irineu O. Petres
Henrique Ro:skamp José Jair Pereira
Henrique Voigt & Filho José Juramir M. Telles
Hercilio Sabatke ,.José Kalinoski
Herdeiros de João Pionkievicz José C. da Costa e outro
Herta Vogt ..Iosé Luiz Gonzaga Tavares

.
.

.

'

Hilário Ferreira Duarte José Mínitzki
Hilário Ruthes José Miranda
Hilda Cordeiro Matano José Murilo Calixto
Hilda Souza Taborda ._;osé do Nascimento
Hílda Nitt José Niedzielski
Horacio 'Tavares José Olivar F'ídêncío
Homero dos Santos José Pacheco. Sobrinho
Hortencio Kieski José Rosa; do, Nascimento. '

Hubertus Bodendick José Sampaio Filho
leal - Ind. Com. Acumuladores José San Avelida Hunk
Igreja Perpétuo Socorro José Stoer Sobrinho.
Ilex - Org. Contábeis Ltda. .tosé 'I'ischler
Ilza Wolkmann e outros José Vaz'
Ind. e Com: Abrão 1\1ussi SIA. .

Jovino -Correa Tavares
Ind. e Com. Agropecuária .Tovino de Lima
Ind-Com. Madipam Ltda , .Iovino PereíraIl -, .

Ind. Fotomecânica Palmar Ltda. Julio Andrade
Ingrid Siems Schultz -Iulio Castilho Venâncio
Iolanda Tibes Alves Julio de Deus .Bueno 'Sobrínhc

\ Irene, Maria, Paulino € Augus- Julio, de Oliveira
tínho Lechinheski Julio Erhardt
Irene Muchinski Julio. José de Oliveira
Irineu Gonzaga Julio Xzolt
Irineu de Oliveira Julio Zorek
Irineu Witt �ulia de Souza
Irm.ãos Back, Ltda.; ,lulia Taborda de Oliveira
Irn1ãos Fuck Ltda:"

, Julíano DoÍningues Ma�cíel
Isaura Borges de Lima .Tustilino de Souza'
Ismael Roberto dos Santos .Juvenal Vicente, de Líiná
Ivan Jesus Ferreira Juvino Afonso 'Sampaio

'

Ivo F. Barbosa e outros Ladislau Dóminskí '

Izabel B. Oliveira Laudelino An,dré Pereir-a'
,

Izidoro l\1atos Ribas Laudelíno Gomas
Jacy Antonio Martins Laudelino Jungl<?!s '

.

Jaime Budant e outros Laurindü Barbosa
-

Janete Santos Pereira' Lquro Stelupinhack
SDcób Werka Lauro Batista
Joana Maria l\ileíners L�náo .s. de Lima
Joaquim Rddrigues Lealdo de Mello
.Toão A. Seleme e Cia. Lealcino Mattesen
João Alves

_ :Leão JUhio� & eia: Ltda.
João Batista de Moraes L€'l1,y, Waldemiro Schroeder
,;óão CaLQargo _Leone5 Greipel
3 oão, Celestino da Silva Leonardo Becov
João Ciginski Leonardo Brandel Meless
:roão Cordeiro de Oliveira I d B 'tJeonar o. UI ey
João Cruz dos s.antos .

Leonardo Endler
.João Czenchuk Leonel Geviesk.i
J'oão Rocha Ferreira Leonidas Greipel

'

,
.João de l\lIattos' :""eonina Alves 'da Silva
João. de Oliveira I

.

A t'Jeonlr r ner
,

.loão Dubiela Leovaldo Zihhsdorff

.João Ezidio Nascimento Leopoldo, Loefller
, João Feclalto e outros �eopoldo Wojcichovisk(
João Ferreira dos Santos Lieselot Boden�ick
João Gergont '

Lidia P. Teodor'Oviez
João Gonçalves Net,to Lidia Rosa de Limà ,',

.1oão Gregório dos Santos '�idio'Iglicoski

.Ioão Henrique Schaikoski Lindamir Maria da Silva
, 1oão Kresezinski Filho Lind0lfó Plaschek
,João Kuiva Lourival Bonetti Jungles'

/

tToão Luiz Moreira \

.

L"ucas' R-odriglles' '
. -,:_-

,João Maria Bueno da Silva .

Luci Nazirà Mussi '

'

\ '

João Maria/de Campos Luc' R' .- '
..

R '.
-.,

"

';','" la 't.auen ';om�ts···
.

, ,

, ,) oão Maria Lima" Frogg�.l "
,

João Maria de Mello
'

(C.�'ntil1�� na. páglDà ��g,tÔnte)
,

'

,
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(Continuação')
.

.

Luiz Alberto Dias

Luiz Aíves Ferre�ra f
Luiz Antunes
Luiz Artner Leandro
Luiz Augusto .Moreira ,

Luiz Car los Allage '

Luiz Carlos Werka e outros

Luiz 'Níss
Madeireira G. Fuck Ltda.

Mamãe Anália
Manoel de Almeida Lima

Manoel 'Simões Medeiros

Maquíbras '

MarcelinQ Batista

Marcia de Fatima Kwicien

Marcilio Silvestre
Marcilio Fernandes

,

Maria Pires
Maria Cecilia Maciel

Maria A. Cornelsen e outros

Maria Augusta Fioravanti

Maria de Jesus Muller

Maria Elizabeth/de 'Lima
Maria Fagundes dos Reis
Maria F. Thibes Rodrigues
Maria Izabel dos Santos Nunes

Maria Izabel Furtado de Souza
Maria Joeseli M. Ribeiro
Maria José dos' Santos

.

Maria Luiza França
Maria Margarida Mayer

, Maria Odete Karvat

Maria Rosa de Jesus Veiga
Maria Rosa de Lima
Maria Rosa dos Santos
Maria Rosa Silveira Pacheco
Maria Rosí Lopes e outra.
Maria Stela, Adilson e Mauro
Comite Fuck "

Maria S: F. da Silva
Maria Soares de Lima
Mario Morsch
Mario Gungel
Mário,Raabe '

Mário Teodorovicz
Mario Sprotte Filho
Mario Licyr Ferreira e Cia Ltda.
Marilda T. Gonçalves e outros
Maris Stela Schumacher

'

Marlene Terezínha Gonçalves
Marta Schicolski F. da Silva
Martin Winteo

'

Mauro D'Aquino Fonseca'
Maximiliano Watzko· .

Miguel Correa da Silva
Miguel de Lima.
M�gu�IJ. J.,P. J. Sachinski
Mlguel Lisboa

' .',.

Miguel Markiv
Miguel Ribeiro
Milton Àlv�,s Pereira.

/

Milton Ferreira de Lima
Miltoil�,Mendes'

'

Mírocem G. de Mello
.

M�tra Diocesana de Lages
lvh�ra .Diocesana de'Caçador
Moacyr Budant ' '.

Móacyr Fedalto P. Silva

Mo�eski & F'ilho Ltda.'

M?lS�S .José da Silva

�UdSSl Transp. Com. e Repr.a. (

�U8�er Construções. e Empr.abír João
-

Nader
Nadir Vieira' de Lima

�arc.iso Roque Schiessl'
.elsIa Colaço ' .

.

.

1\elson Carlos Ranck

�elsoti Carvalho '

li
elson .. Cornelsen e outros
elson.Bayestorff'

Nelson, Cor'nelseri
Nelza Hub'.

' ner

�e.stor Lazzarotoestor No�ack
N: Burgardt
N�colau Búrgardt
�:lo Rio Bastos
llton Back .'

Nilton J '

B
l'f

ose
' ayestorff

N�valdo Moreski FilhoN��aldo .Oliskovicz
'

No z� .ElIana ,Kurz-

à [l�lTO MOTiyana

O�d�Ir C.arlos �ilv�ira
OleIemal. Muss�' .

OId
mar MUSSl JunIor

OI,
e.trnar Schroeder

,

61'��Odeté Auerbách
lVlO PintO"

'

Orga' - .

I' ,.nIzaçao Matecap Ltda
I:.Jrga .

.

6rlalll�ação'Regente Ltda.
Orl

ndlno dos Santos

Orlando Carlos Fleith
ando1 de· Oliveira

Orlando de Oliveira Braz
Orlando Lancoski

Silvana Seleme Siqueira

Orlando Mueller
Silvete Darci Paul

Orlando Paulart
Sílvíno Voigt

, Silvio Alves
Orlando Vieira
Ori I

Silvio G. de'França
'nva José Pilatti e outros Simplicio da Silveira
Orlando Lancoski Sirlete Dombroski
Orvandi A. Quadros Sizenando Justino Santos
Orti Pedro de Paula Sociedade Tiro ao Alvo
Oscar Kava

\ Solimpar Ltda .

Oscar Lemos " Sueli Streit
Oshito Ind. derv. Cimento Etda.· � lferí AI :n

'

Osmar M. Grubba
eu ermo vesPereira .c.

Thalia F. Batista'
.

/�- Osmar Teixeira Tarcisio Bonifácio Fuck
Osni de Souza' 'I'asa Ltda.
Osni Fernandes dos Santos Thelma D. de Borba
Osni Mendes Teodoro Szenczuck
Osório Preto de Lima Terezinha Becker
Osvaldo Borges de Lima & Cia. Terezinha de Lourdes Dunke
Ltda. Terezinha Gonçalves
Osvaldo Lopes de Souza Terezinha Munhoz
OsvaldoPrust, Teseu Aristides Batista
Osvaldo Xavier Terezio de Mattos
Ottmar, Frederico, Fr. e outros -Tomaz Dideck Filho

\ Ottar Haag e outros' Trans Fuck Ltda.
Ottar, Waldemar A. Blume Transglobo Ltda.
Otavio Soares 'I'ransportadoraPavão Ltda.
Otávio Zap Transporte Tur. Canoinhenso
Otília Danemann Valdevino Loreno de Carvalho
Otília de Luca Valdico Brhemer
Otília Filte Valência Machado
Otto Klosterhoff Valeria Vachinski
Ovídio Delson Padilha Valter Maerchner
Palácio do� 'Esportes Vestes Martre Ltda.

Panificadora Sto. Antonio Ltda. Vicente Kotinski
Paula e Helmuth Ranck e Vicente S.afanelli
outros Vicente Schicoski
Paulo Mariano Maria Ondina Lemos - viúva

P�ulo Wipieski Vva. Oribes Marques & Cia.
Paulo Wosgrau Vacilina dos Santos Lima

.

Pavitenco Ltda. Waldemar Artner Welmuth
Painco Dubinski Waldemar Colombo
Pedro Balon ,Waldemar Erhardt
Pedro Merhy Seleme . Waldemar Frantz
Pedro Segundo Seleme Waldemar Grosscopf
Pedro Burgardt VIaldomiro A. Werka

Pedro dos Santos II Waldomiro Andrade
Pedro Gomes Ferreira Waldomíro Bubníack

Pedro Komochena Waldomiro Oliveira Godoy
Pedro Lemos ,

Waldemiro F. de Jesus

Pedro Massaneíro Waldemiro Kuchler e outros

Pedro Perucci '

Waldemiro Paulo Kohler
'

\
Pedro Ribeiro - Waldemíro Schumacher
Pedro Sauchuck I' Walfrido Gomes e outros

Pedro Teodoro Fontoni Wanderlei Moises de Andrade

Pedro 'I'íschner .

Wenceslau José Duárte
Pedro Wipieski Wenceslau Schipanski
Peixaria Tutu Barão Ltda. Werlaney Golanovski

Placedina Moreira Wígando Baluta

Plácido Simões da Cruz Wiegando Hauffe

Prestes & Moreira Ltda. Wildi.& Rau Ltda.
·

. Prodave Ltda. Wilmar Lemos

Q Fruta Carioinhas Ltda.. Wilson Maas
·

, Rafael Bossi 'Vilson Naconhetni ,

-Ó, Rafael Nogath .

Willy Ernesto Haag
· 'Ha;ytmundo Endler Willy Haag e outros

,

' Raul Rauterrrberg
Yara e Maristella Schumacher

Raul Roeder
Yoshiharu Nagano

, Rede Ferrov. Federal S.A.
Zacarias Diniz

Reinaldo Trein
Zackei Seleme

Reinaldo Voigt
Zallin Zattar

Renê Machado
t' Zélia de Almeida

Reneau Back Zilda Stefunko

Renovadora Pneus 3 Estrel. Zorthea Se Cia. Ltda.

Ricardo Stockle'r
Zué Inês Watzko

Rizio Wachowícz
Rodolfo Bollauf
RO'dolfO' E. Schumacher
Roeder Selerne Ltda .

Romão dos Santos

RpJnilda Anuis Ziemann
Rosa Augusta,'.Barbosa
Rosa Trindade
Rosi Maria, João A. Marques
Roz;endo Cubas
Rubens Elias
Rubens Kohler
Ruth Emilia Haag
SteUa Cherein
Sabatke & Cia. Ltda.
Sadi dos Santos
Salvador Munhoz de LimÇl

Marcilio

Salvador Tavares Camargo
Salvador To.masczecki
Sebastião Alves' Oliveira
Sebastião Carlos Quinis
Sebastião Costa
Sebastião Loureno Gomes
Sebastião Manuel de Souza

Senff e Tedeschi Cia. Ltda.

Afonso Randun
Adir Loth
Alcides Ferreira Barbosa

, Alfredo Gassner
.

Alfredo João Haensch
Alvino Moreira

Car16s Blanck
Catarina Burzi
Dirceu Ferreira Dias \

Elpidio de Lima Lader
'Erlino Osvaldo Voss
Erwin Funka e outr,os
Estaciana Lafleck
�uzé111'0 José Piermann
Filom,ena Schi\mbolski
Francisco Moreira de Lima
Fuad Seleme
Helena Felicio de Oliveira
Helmuth Ristow

Henriqu'e Goestmeyel�
Herdeiros de, Alfredo Radatz
Isaltino de Paula Padilha
João Scudelarck
Libio Martins
Lídia Pereira Theodorovícz
Lucas Maros
Maria Kocian,

.

IVIario A thanázio

�.:. Serafim Veiga
'+Serraria Santista, Ltda.

.

,

'Serli Maria Mueller
5iegfriede "Afonso Jantsch

Siegberto Ling "

,

Siegfried Wittlich,

Mario .Denke
Meta Groth Apoloni
Nicolau Vons
Osvaldo Rodrigues Aguiar
Pedro de Castro
'Ramiro Líno
Relindo Haensch
Renato Aguiar Moreira
Silvestre Teodorovicz
Tereza Pangratz
-Valdemirc Batista Ribeiro
Valentín Salai

�-. -.,
,

.. Felipe Schmldt
"

A. Crestani &, Filhos '

Albano Heinck
Alberto Baggenstoss
Alfredo Jureck '

Ana Petrick
Antonio Fernandes
Albino Dranka
Antonio Nadolni
Ari Piotrowskí e Irmãos
Candido J. A. Corre�
Catarina Pavarin
Edmundo Weber
Eduardo Pechibella
Ervino Fleith
Eugenio Weber
Eugenio Beira Kalinoski
Germano Mueller

I Helena Pavarin Fernandes
Jacob Demeterco
João Maria da Silva

.

João Francisco de Souza
.João de Lima' Franco

'

.José Serednick
José Nadorno
José Soares da Silva .

José Lupack Junior
José Tiradentes Schpek
Kurt Holzappel
Lucinda Ribeiro Pinto
Viuva Marieta Monti '

Miguel Berezaski
Miguel Figura
Nicolau Petrick '

Nicolau Scheuchuck
Or lando Fleith e outros
Paulo Dolinskí
Soco Rec. 7 de Setembro
Teodoro Kruegger

'

'

,

Vicente Fudal
Waldemiro Schabatoski

Ltda.

8e'la Vista'
do Told·Q

Adinacir Massaneiro
Alfredo Ludka Junior
Antonio de Paula
Ind. Ma'deiras Madra SIA
José Babireski .

Julia de Oliveira Ferreira
Lidio Jankoski
Miguel Ribeiro Vengue
Otto Milke '

Osvaldo Vieira de Medeiros
Pedro Soares Ferraz,

Pinheiros
'\

AdeLmo Domingues Macial
, Ana Dobrichop

.

Antonio Nogath
Demetrio Sergio Marco
Francisco Ivan Pazdiora
Jair Back
Sidilon Reinert

Paula Pereira

COHAB
Albino Granza
Alcides da Silva
Alcides de Goiss
Alfredo Bento Simões
Alfredo Kazuck
Alfredo Kotenski
Alfredo Víertel
Anastácia Oxulk. -:

Amauri 'José Graciano Vaz

Antonio Santana Borges
Antonio Lopes Vieira
Aracides Alves Almeida
Aristeu Neudorf
Avelino Cavalet
Car los Tischler
Carlos Francisco Furtado
Ceulete de Lima

Clovis Paulart

COHAB
Dorival Gonçalves Padilha

Eduardo Franco

Etelvina Santos Lima

Ervino Demétrio Recio

Euclides Dallo

Euclides Sebastião Rosa

Euclides Vieira

Euzita Tereza Lopes
Francisco Bonetes

Francisco de Souza'
Iolanda do Valle
lrineu Stueber

, Ivo Brandão
Jair Sabino .

,

Jairo Silviera
João Alves de Lima

João Maria Alves da Maia

João Maria Chagas
João Miers
.Toão Padilha Ferreira

João Vicente
José Alves dos Santos

José Augusto de .Líma
José Batista Carazan dos Santos

José Carvalho
José de Mattos

José Moreira 'da Silva

•.1osé Pedro Sabino
,1osias Alves Liz

J uvencio de Lara

Leonides Gomes'

Leonina Alves de Lima

Luiz Castanho de Araujo,
Luiz Firmino Rodrigues
Manoel Gomes
Maria Candido Prestes

'

Maria da Luz Fernandes
Maria Matos Martins

Marina Medeiros

lv,raxüniliano Watzko
Norberto F. 'Amaral
Orlando Oliveira

Orlando Paulart
Osmar de Lima

Osni Antonio da Silva,
Osvaldo Barbosa
'Osvaldo Fernandes de Lima

Otavio Mayer
Paulo Bilinski
Paulo Goulart da Silva

I-'edro Alves da Maia

Pedro Alves Lima

Plácido Ferreira da SilVél
neinàldo Lisboa
Reinaldo Ricardo de Jesus

Rubens Gracqiano de Araujo
Salvador de Lima

-

Sebastião Rodrigues da Silva
Silvio 'Watzko
Terezinha Santana Torquato
Vasilio Boiko

'Waldemir6 Mayer
Waldir Cândido '.

'Waldomiro Machado

Waldomiro Maia

Walter Vieira
Wiegando Putkamer

, I

Alfredo Wossgrau
Antonio Cordeiro e outros
Antonio Kauva

.

Carlito Krautchychin
Dorvalino DonlÍngues Barbosa
\[oão Busko
João Rotdkivicz
José Berruci

José Ferreira dos Santos
Lucio Guiz

Ludgero de Paula Pereira
1\1aria de Lotirdes Trínoskf
IVIatias Maus\i
Paulo Tencheszen
Pedro Soares de Oliveira
SetembrinO' de Lima
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Prefeitura M
,

•

I

DECRETO N.o 54/79

FIXA o VALOR PARA O REGIME DÊ DIARIAS
DO PREfEITO MUNICIPAL .

Dr. BENEDiTO' THER,Ézío DE 'CARVALHO
, �.;.. i. "..

NETT-O, Prefeito Municipal de Canoinhas, Es-'
, tado de Santa Catarina, no uso de suas atribui.
çôes legais e de conformidade com o Üem 2 do
parágrafo 1.0 do artigo 67 da Lei Complemen
tar n," 5 de 26 de novembro de 1975,

DECRETA:

Artigo 1.° _ Fica fixado o valor para o regime
de diárias do Prefeito Municipal, como segue:
- Diária' completa, incluido pernoite Cr$ 1.500,00
- Meia diária .. .. .. .. . -. .. .. Cr$, 750,00

Artigo 2.° - Fica ressalvado ao Chefe do Po
der Executivo a faculdade de' arbitrar em, maior
quantia, o quantum da diária, em casos considerados
sspeciaís. '

,

Artigo 3.0 _ Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Canoinhas, 1.'0 de novembro de 1979.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito lVIunicipal

-,

Este Decreto foi registrado e publicado no De-
partamento Administrativo, na data supra.

'

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.tO '55/79

SUSPENDE REGIME DE TEMPO INTEGRAL

Dr. BENEDITO THElffiZIO DE CARVALHO
'." ,101ÉTTO, Prefeito MUQicipal de Canoinhas, Es
.�.

tado de Santa Catarina, no uso de' suas atribui
ções legais,

DECRETA
Artigo 1.'0 _ Fica suspenso o regime de tempo

integral concedido ao cargo de Chefe. do Setor de,Ex
pediente _ conforme decreto 41/78, a contar desta
data.

'

. �

Artigo 2 ..° _ Este decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em ,

contrário, especialménte o decreto n.? 41/78 de .".

21/09/78.
'

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
J.O de novembro de 1979.

Dr, Benedito Therézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no De

partamento Administrativo, na data supra.
f Dr. Fábio Nabor Fuek
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o, 56/79

APROVA S'UBDIVISAO DE UMA AREA
DE TERRA

I

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Nettd, Pre-
feito Municipal de Canoinhas. Estado de, San
ta Catarina, no uso de suas atzihuiçóes legais e

de conformidade com a Lei n." 830 de 04/06/6-8,

DECRETA;

Art. 1.0 - De cônformidadk com o despacho
do sr. Engenheiro da Prefeitura, exarado no requeri
mento protocolado sob, n.? 1.552 de 04/09/79 e nas
respectivas plantas, fica aprovada a subdivisão pro
cedida pelo sr. COLATINO FERREIRA BARBOSA,
de um terreno urbano situado a' rua Paul Barris, do
lote D.O 04 do Loteamento dj2 João Querino Siqueira,
com a área de 800,00, distribuido em dois lotes.

Art. 2.° _ Este Decreto' entrará em vigor na

data' de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
ern L° /11/79 �

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvi&!ho Netto
Prefeito Municipal.

,

Este Decret·o· foi registrado e publicadono De

partamento Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabo!' Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

umcipa Canoinhas
DECRETO N.o 57/79

REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI N.o 1.495

DEI26 DE AGOSTO DE ,1979 E pA OUTR.t;,S
,

PROVIDENCIAS."

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO
NETTO, Prefeito Municipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, usando da competên
-cia privativa que ,lhe confere o artigo 70, item
II da LeI Complementar TI.O 5 de 26/11/19'15

DECRETA:

Art. 1.0 _ O tempo de serviço público exe'

cido por funcionário, até 15 de março de 1967, será
computado para os efeitos de aposentadoria, 'na se
guinte proporção:

,

I _ Se o 'funcionário estava sujeito ao inters-
tício de 30 anos e o teve alterado para 35 anos, o tem

po de serviço exercido até 15 de março de 1967, será
'contado, proporcionalmente, a uma fração ordinária
de 35/30 (trinta e cinco, trinta avos);

, II _ Se o funcionário estava sujeito ao inters
,

tido de 25 anos e o teve alterado para �O anos, o terr.-
'

po' de serviço exercido até 15 de março de 1967, será
contado, proporcionalmente, a uma fração

.

ordiná-
.

ria de 30/25 (trinta, vinte ecinco avos) .

Parágrafo Único _' . A tabela anexa, dec'orren.·
te da aplicação do cálculo previsto no "caput" deste

artigo, é parte integrante do presente decreto.
I

Art. 2.° - O acréscimo de tempo de serviço
que resultar da aplicação da fórmula prevista no ar
tigo anterior, será automaticamente computado, no,

ato' da aposentadoria do beneficiário.
/'

\ .

Art. 3.° _ Este decreto entra em vigor na da-
te. de sua publicação.

Canoinhas, 01 de novembro de 1979.
f

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

Acréscimo do Tempo de Serviço _ Lei n.e

I .495 de 26 de agosto de 1979. . .

'

Anos
.

35/30 I. 30/25

2;'ml
4m

6m

8m

10m

la

la + 21n

la + 4m

la + 61TI
la + -Brn
la + 10m

_2a

2a' + 2m

2a + 4m

2a + fim

2a + 81n

2a + 10m

3a

2m + 12d�

4m + 24d
7m + ,6d

9m +- lSd
, la

la + 2m.+ 12d

la + 4n1 + 24d

la + 7m + 6d

la -\- 9m + 18d
2a

2a: + 2m + ,12d
,2a + 41n + 24d,
2a + 7m + (jcl
2a + 9m + lSd
3a

38, + 2m. + 12rl

3a + 4m + 24d

3a + 7m + 6d

3a + 9m + 182
4a

4a + 2n1 + 12cl
\

'4a + 4m + 24d

4a + 7m ,+, 6d

-la + 9m + 1Bd

5a í"

1

2

3

4

5

,6
7

i
8

91

10

11

12

13

14

15

16

17

18
19

20

,21

22

23
.

24

25

3a +
3a +
3a +

2m
-lm'

6m

3a + �'11
/

39- + 10m

4a

4a + 2m

Mês 35/30 30/25
-----_._�._---

,6d

.12d
18d
24d

1 5d

10eI
15d
20d
25d,
1m

1111 + 5d

1m + 10d

1m + 15d

1m + 20d

1m + 25d

2m

,,2
I

3

4
,

5

6 \

7
8

1111

1m +, 6d

1m + 128
lm + 18d
1n1 + 24d

2n1

2m + 6d

2m + 12d

9

10

11

12

I,
,<

Dias 35/30 30/25 ,

DECRETO N.o 58/79
HOMOLOGA TERMO DE AVALIAÇÃO'
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:
. Art.' 1.0 _', Fica homologado o Termo' de Ava ..

liação elaborado pela: Comissão constituída' pela por
taria n,? 57/79 de 28/09/79, referente ao imóvel com

a área de 11 }134,00 ro2 de propriedade dosr , ERNES-
,

�O GREIPPEL. '

, �
.

Art. 2.° _> Este Decreto entrará em vigor, na
data de sua publicação, revogadas, as disposições em

contrário.
.

Canoinhas, 06 de novembro de 1979.·

-Dr, Benedito Therézio de Carvalho Netto

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

..

parta�ento Administrativo, na data .supra.:
'

Dr: Fábio Nabor Fuc:k
Diretor Administrativo
,Vice Prefeito Municipal

/
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Este Decreto foi registrado.a publicado no De;
partamento Administrativo, na data supra,.,

f'
,

Fábio Nabor 'Fuck
Vice Prefeito.Municípal

---------------------,-----------------------

,

Prefeitura Moo. de Maior fieira
\.

Aviso de Licitação
I

,A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR
VIEIRA, 'Estado de Santa I Catarina leva ao conheci-

, 'Amente dos interessados que se acha aberta .a "TOM.,-
DA DE PREÇOS" - Edital n.? 03/79, para Constru
ção de u�a Unidade Escolar, em alvenaria, medindo
G8,04 m2 _ incluindo Mão de Obra e Materiais ��':

.

constituída de uma Sala de Aula dois' sanitários, urnf;
cozinha e uma área coberta de r�creação.· ,

" .:

.'. r

O prazo para entrega das Propostas será ate Q
,

dia 13 de novembro do corrente ano' as 10:.00 hOr9.�,
na secretaria Municipal. Cópias 'do Edital" plànta da,
Construção e demais' esclarecimentos' 'serão." prest�,;
dos na Secretaria 'da Prefeitura, no horário de Expe",
diente .

' ' ,
'

Prefeitura Municipal de Major Vié'ira,' ·\�2 tlEi'
outubro de 1979. .

I'

CLAUDIO GADOTT� - Prefeito 'Municipal
/

•

,

'_

, "
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SERV'ICOS
,

I
" '

.'
. � •

, �
Rua Getúlio Vargas, 527 ;_ Fone: 22-'0971

FARMACIA �E PLANTÃ�: de Sáb,�9:4� ���?""1l'-&xta-feira' (16)
'. ). , � �'( �

ALLAGE ..!_ Rua Vidal Ramos, 684 �

Fone 22-0614.

I ..
MÉDIC.OS DE PLANTÃO: Sábado (In) Dr. Antonio Merhy Sele�e

I Fene 22-0033

Domingo (11) Dr. Helio E.r'ly 'M' d'. lran ,a

Fone: 22-0633

. , .

RADJO PATRULHA: Fone: 190�
/

.

, ,RONTÓ SOCORRO: Fone: 192

ESTA,ÇAO RODOVIARIA: Fone: 2z-D179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490
'.

r. '

.. , ri •

�

.

,

.

.

,

RÁpIOi SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas,

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

.Ancora Tratores
"

.

"ENDEREÇO
,

'CEI riMO. '

,

. 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,

f) 05 silos metálicos Silogranel, tem realmente uni endereço certo ...
A Ancora Tratares.

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

fVl',' '. ,�l
� .nc:ora. :kíhl'rJ .2ltlu.
� EXCLVStVO I:MCUAmOA..l1STE 00 PARANA. EN()R'TTDE SANTA C,.TAfI,/!NA.

Malfiz em Curitiba, flR 116, Km 88· Fone 52-4821
Canoinkll!<.T� 7. rl9 Setembro, 248· Fon" 22-0548 _Lapa, RlJa-l3arãodo Rio B'2n<:o, 1800· Fone .22-1263

___
.

.......__.._ ....__._-__.........x-n .,...c ...........I.t _
,<

•

I ;C

� I

Acontece
.

Responsabilidade:
'. J . e C,';:''",à .•

1t""7--""';.....-.-.,-----.....)
-

�,Peça ao cair, um pouco de silên- ,.. Godoy, um grande amigo,' pontí-
,

cio e procure conversar com a �lcando' nos acontecimentos da ci-
noite. ty .

r:,ç� ,�,:pi���;��!�e�m�p··�.�}:;?�r
.

� -PauloMarkiv E: Débora entrando
'num' astral muito apaixonado

"Que tudo passou porque passou'.'.' Vai nessa.
Lá fora o ar pode est'ar pesado, � Adriana M, esteve entre nós se-

· mas se o desej I) é seguir, é respi- mana passada, deixando' muitos
rar, liberte-se dos preconceitos e

. felizes com; isso.
saia por aí. Vá passear, ..
Ironize esta amargura e faça de
la uma sombra fútil, tanto que
não valha' a pena pensar.
Não sinta receio 'de nada, a vida
é assim mesmo, tudo acaba.
Mas existe um' consolo do vício,
da saída, da chegada ...
'4Há sempre um amanhã para um

hoje",
.

Saboreie os ruídos de uma gar
galhada! . E fique feliz, porque
você ainda pode sorrir ...
Vá, levante a cabeça, imponha ao

rosto uma expressão feliz!
Tudo é, fácil, você é que dif'icul
ta ...
Lembre-se de um sonho bom."
de uma poesia:', .

HE sinta: como é fácil ser feliz".

.=l' Nesta noite no Ciub Canoinhense
mais uma boate. Gente. amiga
marcando presença la.

* Paulo' trazendo muitas - alegrias
para nós semana p. p ., principal
mente para a Lorena. ' I

;;. Sônia Pazda no dia 31 último co

memorou seu aniversário. Tudo
de bom à você.

'

>I' Também Calica contando
.

com

idade nova desde o dia 29. : Feli-
·

cidades.
* farzinho fofo que circula num

ótimo astral sntre nós: Marli e

Zé Bom Dia, Muito bem.
_, E 6 vestibular está se. aproximan
do, . É; o momento da decisão.
Muita batalha, muito estudo e

pensamento positivo,
'k Si lvinha esteve entre nós semana

p. p. matando as saudades.'
'

* Lélia, Soninha e Lú deram t..m

toque todo especial por aqui.
... Viviane e. Herbinhq parzinho tri

.. que faz inveja 3! muitos. Sempre
assim.

* Também Cristina e Beto, Tani
nha e Júnior circulam por!' aí.
Altos "loves' hein!

:« Menininhos canoirihenses entra ..

ram numa' de acampamento
· quinta-feira retrazada . Boa pe
dida.

�, ,Bolha, sempre muito querido· e'

fofo, balançando o cor,eto' de
muita mina.

.

.

.'
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Comercial Hi.rt Ltd
/

a.
..

DORI�IT()RIOS PARA CASAL E INFANTl�, CONJUNTOS ESTO-

FADOS,. COPAS, COZINlIAS Al\IERICANAS� TV A CORES E PRE

TO E BRANCO, FOGÕES A LENJiA I� A 'G.AS, R,EFIUG'E�ADO·I
RES, ,ARMARIOS COM PIAS, r?IC:[,C�ETAS, ENCERADEIRAS, IVIA·

COSTURA, COLCHÕES, V!OLtH�S, \ CAl�IUNHOS EDE

I BERÇOS, RELóGios :�E PAREDE, R,ADIOS,' TOCAFITAS

E UMA INFINIDI\DE J?E AJ.l/rIGOS.

.,

( ,

ANTECIPE O'SEU NATAI.l, AI)QUIRINDO, OS lVIÓVEIS UE SEUS, �o.,

NUOS" NA Cq:MERCI�L HI�RT, QUE T'EM OS �:ELHORJES l�llóVE!S

OS MEJ...HOR�S PRE'ÇOS - E CONDI'çõES na REGIÃO.

Faça-nos uma visita e comprove musoS preços e facilidades de pigamento

h�()ra

, '.

1', •

,
.

proprl;O e· entr{�ga na

RUA CAETANO COSTA, 495 _ FONE 22-0555 _.'. CANOINHAS - se.
,

. ,\. .' :.

\

já eram muitas;
,� Arlete, urna garota super legal

l

que, contagia à todos onde se en-

cOl/ltra:;'.
'

>;" .'
", <Ó. .,1' (

",* Silvana Tabalipa completou mais
um niver no 'último dia 6. Para
béns,

* Tomando chá de sumiço, Regina
e Nino. Apareçam mais.

*' George G. deu um toque entre
.

'co fi\\.;'nos semana p .»: �_. como nao .po-
der ia deixar de ser, animando a

gente.
,'" Também .Ianice esteve conosco,

trazendo novidades e acabando
um pouco com as saudades que

- .

'" Muitas garotas'· .aproveitando o

gostoso sol para pegar uma cerzi
nha. Muito bronzeado aparecen-
,
". I

ao.
.'

"

* Juceres pontificou por aqui, se

mana p. p . Neto Que é' só sorri-
sos. Não' é para rb.eno�.· ,

=I' 'wreu amigo, tem um amigo' e o

amigo do teu amigo tem outro
amigo, aprende a ser discreto ... "

,

Tchaú!!!

C A R E, '5 C
,

Precisa- 'de. -

moça
PARA PREENCBER VAGÁ DE AUXILIAR

DE ESCRITúRJO.

1, Condições ·par:a a inscrição:
Ter acima de 17 anos.

Ter 1.-0 Grau Completo (Curso Ginasial) ..
Ter bom' conhecimento-de Datilografia.

2. Período: , ,

Realização das inscrições: até 14 de novembro -de 1979, .,'

3.' lLQcal:

I '.
- Rua Paula Pereira, 1.565 .: Horário Comercial.

I
,,��A5õ't)� """'_""'_"""""__�� :-_,""'.p_""'--_L"'�

!

...�·/""".í-

1·-Tiiff1l:-�1jí·nr'liTii''tftF�'''irli'·li:n=II·'i!1trl)i1f1ilnri'Vlli1li'rF1fíniifi'nITT�Il-cnrl!lT�·llfllnji1T"rri..Ij''iTT1finfl�na(
Restaurante, '- Sorveteri,a e' Churras(aria . Pinguim �j

Sa:;,b nova direção: ARNO RECKZIEGEL JR.
;-, ';: �

Agora oferece, Re�t�urante La Carte, ESI?,e'(Co Ccrrido, Espeto, ��, Individual, Sorvetes e Lanches.
- .

'

Aceita-se encomendas de carnes, saladas e outros .pelo .Fone, 22-0:236 .

;.

Aberto Diariamente das 8,00 às 24,00' horas.
.

"O PONTO DE ENCONTRO DE NOSSA CIDADE" -,

li 'RlIa Paula Pereira, 430 (Ao lado do Correio) �
C A N O I N H ASi' -:-. ,SANTA CATAltrN';A 3(

!dLlI!..PJ.!_JL�IlLiLIl..ll�_tl.-=�'ILI.1I.u;_1i'.1! ... I!l II �mm..LHJUl�UJ1UlJ!:.k'Jl'.. IUULIl Il I:! I! li II II !l !II II • I' II g�:
......
======

,I r

. \. .

. ,.'

.. pR.. ZENO AMARAL FILHO>
._ CIRURGIAO DENTISTA --

r , .

,

CONSULTÓRIO: Rua 12, de Setembro' - esquina com tra
vessa 15 de Novembro, (próxhno à Igrej,a
Matriz, ao' lado da Apsociação Comercial) �

- Fone '22-0960 __:.

-=-_.�,�-_-__ ��,_..-�-_"'-.. , �,"__._'__'__"�. �============R_===·=.=::::::',=' ',�_,

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

'

Dra'l' Zoé·Walkyria Natividade .Seleme,
•
'I .• "', ;:'.:'

-, CIRURGIÃ DENTISTA
- Cle 005589159/DEP ._..

/,

Clínica dentária de senhoras e �rianças.
.

I

.

- Especialização ,e� Odontopediatria -
HORA lVíARCADA - Pça. Lauro ]\'[üller, 494 - Fone 22�0461.

�

Clínica Geral Raios X;'

CRO 1284

==\'===(=====--='-::ua_::::c=

,.

DRA. ·HE·lOISA S.'BERTO��(IHI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

.
'

Consultór'io: Rua Major Vieira, 5'05 - 1.<>
(ao làdo do Edifício Mussi)'

Fone 22-0439

andar:
: ;

.

'
.. :

...
,

L/O
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Flamengo quer realizar
torneio j'ntern8cionol

ii.' "em: 80

Anuidade pode .subir
ainda

•
. ,.

mais
/

este, .�;·,ano "

,+

bel' uma contra-proposta que
considerou ridícula, o ponta as
Ciuerda Zezé, da seleção brasi
leira, decidiu afastar-se do Flu
minense e não atuará, enquanto
não acertar a renovação. Zezé
pediu 800 mil cruzeiros de lu
vas e salários. de 100 mil, por
um ano, enquanto o Fluminense
contra-propôs exatamente a me'.

tade: 400 mil de luvas e 50 mil
mensais.

RIO - O presidente Már ..

cio Braga, do Flamengo, iniciou
Esta semana entendimentos com

(I empresário Elias Zacour no

sentido de realizar, era julho de
.

80, um grande torneio octogonal
internacional Rio-São' Paulo,/ .

,

com a presença de Flamengo,
Vasco Coríntians, um outro

,
.

clube paulista (entre Palmeiras,
Santos e. São Paulo) e ruais'

quatro' clubes estrangeiros a sP

rem ·escolhidos entre Boca Ju
'niors, River Plate, Benfica, POl'
to, Notinghan Forest, Ajax,
Bayerrr .Munich, Real Madri e

Barcelona.

Zacour considera perfeita
mente realizável este projeto
desde que sejam reservadas da
tas favoráveis e que no Rio e

.

em São Paulo não se realiz-em

competições oficiais no mesmo

período. O assunto deve evoluir
nos próximos dias, com consul
tas aos clubes estrangeiros, que
sstarào em julho livres dos seus

campeonatos, e com a elabora

ção de um plano financeiro .

Márcio está certo de que com o

prestígio dos quatro .clubes bra
sileiros envolvidos na competi
ção o lucro financeiro será ga
rantido.

cie apenas um índice de aumen
to de anuidades, ele será fatal
mente bem maior do que se

houver dois .aurnentos por se

mestre.

Por força da lei salarial) há
proibição de repasse para as

anuidades apenas dos quantita
tivos de aumento salarial, deci
didos em dissídios coletivos. O
que vai ocorrer de seis em seis
meses, segundo as observações
do 'presidente da Comissão de
Encargos Educacionais, conse

lheira Ana Bernardes da Silvei-
� ra Rocha, não é aumento, mas
(\ correção do valor monetário do
salário. Assim, as escolas que
quiserem poderão repassar essa

correção para as anuidades.

O Conselho Federal de Edu
cação adiou para a reunião de
àezembro a votação do parecer
da Comissão de Encargos que
fixa os índices de aumento das
anuidades escolares para 1980, o
que geralmente é feito em no
vembro . O adiamento deve-se
ao fato de que ,é preciso esperar
instruções do Conselho Interrni
nisterial de Preços quanto à fi
xação de índices semestrais ou

_

rnuais para aumento de anuida
des. Se for decidida a fixacão

"

As escolas particulares po
derão lançar sobre as atuais
anuidades um índice de aumen-

I

to de 9,1% em relação a estes
dois últimos meses do ano, des
de que os salários de seus pro
fessores e funcionários sej am
acrescidos. da correção de 22%
permitida pela nova lei salarial.
Esse reajuste salarial, dividido
pelos 12 meses do ano, resulta
no percentual de repasse para
as anuidades, que fica a critério
de cada escola.

A Comissão de Encargos
Educacionais do Conselho Fc-le
ral de Educação não baixará
normas expressas sobre esse

aumento no final de 1979, por
dois motivos: os pareceres só.
têm valor após a sua publicação
no Diário Oficial, o que ocor te

ria quando o ano letivo' já ti
vesse terminado; e aIei é muito
clara quanto ao' problema do
repasse e pode ser aplicada ime-

.

diatamente, sem haver necessi
dade de parecer regulamenta
dor ,

Apuração
de

fraudes
,

chega' a SP

Zezé ficou aborrecido e ad
mitiu que talvez a solução seja
o Fluminense negociar o seu

passe com o Vasco, que lhe of€
rece condições excepcionais,
mas a diretoria do clube afastou
completamente esta hipótese e

considerou o jogador' inegociá
vel.

BOTAFOGO
A partir da próxima serna

na os fiscais do INPS começa
rão a apurar as fraudes contra o

setor de benefícios. praticadas ]
em São Paulo, Estado que con-

.

centra 50% das arrecadações
previdenciárias. Por esse meti
\'0 já está sendo apontado como

o maior responsável pelos pre
juízos causados à Previdência
Social na concessão irregular de,
aposentadorias: auxílios diver
sos e pecúlios, que até'o final do
ano 'alcançarão entre Cr$ 10 a

15 bilhões.

-EIU balanço parcial das
fraudes, divulgado pela Previ
c1ência Social na semana passa
da, o total de prejuízos causados
ao INPS em 13 Estados atingia
a Cr$ 54,5 milhões) em mais de
20 tipos de irregularidades.

Técnicos do INPS e da Em
pre-sa de Processamento de Da
dos _. Dataprev - prevêem
um aumento substancial no

montante geral das' fraudes,
quando com-eçar a apuração das
irregularidades nos nove outros
Estados que faltam, principal
mente em São Paulo, onde, se
gundo afirmaram, se concentra
o maior volume de pagamentos
de benefícios ilícitos.

Paralelamente ao levanta
mento nacional, iniciado em

março passado por determina
ção do ministro .Tair Soares, a

Polícia Federal está realizando
inquéritos em todos os Estados
para responsabilizar Judicial- I

mente os envolvidos por crime
de falsificação.

Depois de admitir a volta
de Zagalo, que retornou recen

temente da 'Arábia Saudita, o

presidente Charles Borer, do
Botafogo, afastou esta possíbilí
dade, por considerar o treinador
muito caro, embora não tenha
revelado quanto ele pediu para
dirigir a equipe alvinegra em

substituição a Jorge Vieira. Bo
rer 'pretende estudar vários no

mes/ e enquanto não acontece
Ulna definição, Dj alma Caval

cante, preparador físico, ficará
como técnico.

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

Prefeitura Mun. de Três Barras
LEI N�o 525 DE 23 DE OUTUBRÓ DE 1979

ZEZÉ
. Depois de ter sua proposta

para renovação de contrato re

jeitada pela diretoria e de .rece-

.

Ele17a padrões de vencimento dos professores do quadro efetivo, e

de Direção Escolar do quadro comissionado do Munieípio.
\

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de' Três Barras,
-

. Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições) faz saber
'(!ue a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte:

L E I :
•• •

pnmeira
1980'

Fidel terá
·central

a sua
,

atômica em

Art. 1.0 - Ficam elevados os padrões de vencimentos
dos Professores do Quadro /Efetivo, e de Direção, Escolar do Qua
dro Comissionado do Município) como ségue:

\

BERLIM ORIENTAL - A
(-.eência oficial de notícias ADN,
da Alemanha Oriental, infor
mou dia 8 que Cuba construíra

e não disse se ela terá capacida
de para processar matérias-prí-

. mas para a fabricação de armas
atômicas, De acordo com li'

ADN, o projeto foi. elaborado
por "técnicos soviéticos' e . c��a·
nos". A agência iriformou tam
bém. que, "atualmente, há 1�
técnicos cubanos estudando FI-

'��kô. nuclear em universidades
roviétícas'', 'e qus "técnicos so-

viéticos e cubanos estão cons

truindo .

uma escola especial
com capacidade para reéebet
600 alunos, para treinar o peso
soal que trabalhará na usin�t,

DEPARTAMENTO DE EDUCACAO E CULTURA"

) .

. QuadrD Efetivo _.. Professores .1 Padrão

Atual Proposto
PE 1.01 'PE 1.03
PE 1.03 PE 1.05
PE 1.04 PE 1.06
PE 1.06 PE 1.08

Vagas
�1
01

, . .. ..

, no próximo ano a sua primeira.

usina atômica perto da cidade
industrial de . Cienfuegos, na

ponta Sul da Ilha, onde existe
também um porto para subma
rinos que está sendo ampliado
atualmente para ser capacitado
a receber os maiores submari ..
r-os nucleares soviéticos.

Não Titulada. com habilitação
Ginasiano .

'Regionalista .. .. .. .. .. ..

Normalista .. .. .. ., .. .. ..

Quadro em Comissão - Diretor
Diretora Escolar .. .. .. .. ..•.. PC 1.01 PC·l.02

Art. 2.° _ Esta Lei entrará em vigor na data de sua

publíeação, prevalecendo seus efeitos a 1.0 de setembro de 1979,
revcgadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se), 23. out.1979.

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
.

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento
Administrativo desta Prefeitura na data supra e será publicado De,

Jornal "Correio do Norte".

PAULO ADÃO'FRANK _ Diretor Administrativo

A agência não divulgou ne·

nhuma especificação sobre o ti- ..

po de usina que será construída

.
.

O planejamento familiar é um

«direito» ·do menor r

G· o' advogado gaúcho Elyraca Carlos Petry afirmou 5. a feira,
� E.H1 palestra no, 1.°' Congresso

I d Nacional, de Direito do Menor, I
a elanca a que o planejamento fa::nHiar "é

, imprescindível na busca. de uma

.Pela NOVENA DAS HO- solução para o problema do me-
. Dor" e Clualificou de "aoríorísti-HAS)' para ser rezada cada ho-

. '1"
, .

ca, ilícita e inaceitável" a idéiara, durante NOVE HORAS COE-'
recutrvas: "Dulcíssímo . Menino �edaument::;.r o. índice de natali-.
Jesus de Praga que prometestes

a e �Ol':n0 meio
.

de povoar a
,

'
. Amazônia anra fins de seguran-a. Bem-Aventurada Margarida J' .l�. " ,�, ...... ::>. .

� S t', '.
S t I � ça e proo.utIvIdade.üO an lSSIffiO . acralnen o ou- -

.

vir favoravehi'Jente tudo quan-II ,. D�fende� a, ".censura peda-
to Vos for pedido em honra de goglca das hIstOrIaS E�1 quapri
Vossa Infância, concedei-me a r.:_?09 e �os programas ?-e televi
graça que ardente,mente desejo �·.ao�.o . aume:r:to do nurner9, de
dcancar durante esta novena". polICIaIs nas areas de' elevada
Dizer'" doze vezes a seglÍinte ja- d_elinqüê.ncia e u�<: "distribui
culatória: "Menino Jesus, eul ça? e.fehva. �a �:nd�, para ài
confio enl Vós". Pai�Noss(l, n�!nUll" a dehnqu�n�;a �, ,�onse-
Ave-lVlaria Glória aO Pai. .

quentemente, a VlOJ.enC.!a .

. , . .

Ely.Petri; que. é da Divisão
Agradec� A.H. a graç::t T�.cnica do Juizado de Menores

alcançada. de Porto Alegre, revelou que de

834 menores infratores, 640
atentaram contra o patrimônio,
126 contra a pessoa e 68 co�tr,a
os costumes, segundo estatlstl-
cas de sua divisão sobre um pe
ríodo entre julho de 1978 e se-
lembro de 1979. Desse total, 309
s ão . reincidentes, príncipalmv'"
te nas infrações contra o patrl-
mônio ..

Apresentou também llrI;a
tebela referente 8i escolarizaçao
de 978 n1enores examinados por
f,ua divisão' no mesmo período e

concluiu que "18% são analfa�
betos, 54,2o/c não foram além dp
,ta série do ensino de 1 o grau;•

I

11,1% atingiram as últünas SfY

ljes' do 1.a grau e 2,89(, che�8.'
, ra.m ao 2.° grau escolar. Dado�
daY'mi�rntes, tendo em vista _q��"
milhares de crianças ficam" �.
margem do, p:r:ocesso educacio�
nal sem per::m�etiva a.lgu:m� pa-
ra o mundo de amanhã"� ,.,.;

LEI N.O 526 DE 23 DE OUTUBRO DE 1979

recadação apurado nos meses de

março a junho de 1978.
Ilomologa Decreto Nr. 430 de 03

de julho de 1978

ODILON PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras, Es
tado de Santa Catarina, no uso

d€ suas atribuições, faz .saber
que a Câmara Municipal apre
\'OU e eu sancíono a seguinte:

Art. 2.° _ Esta Lei entrará
€lTI vigor lia data de sua publi
cação, . retroagindo . seus efeitos
�! 03 de julho de 1978, revogadas
as disposições ern contrário.

,

Prefeitura IVruniclp,al de'
Três Barras (SC), '23 out. 1979.

ODILON PAZDA
Prefeito lVIunieipRI

L E I:
'

Art. 1.'0 _. Fica homologa
êo o Decreto nr,. 430 elhitido pe
lo Poder Executivo em 03 de ju
lho de 1978, que' suplementou
diversas Dotações Orçamentá
rias no valor total de Cr$" ..
'930.000,00 (novecentos e trinta
!.mril cruzeiros), de acordo com Í)

itern LQ do Art 9.° da Lei Mu
rJcipal nr.. 419 de 27.10.1977,
çQm recursos do Excesso de Ar-

Esta Lei foi registrada c

publjçada nq Departa�ento Ad-·
ministrativo desta Prefeitura ha

a.ata supra e será publicada no

�) ornaI "Correio do Norte".'
\

PAULO ADÃO FRANK
Diretor Administrativo

I ,Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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"A- Supervísora 'Local de Ensíno, Sra. Juci Se..

� Je:ttlé� procedeu esta semana a entrega de um .checue
; nO vâlor .(ie Cr$ 54.910,00 ao Colégio Comercial"de
t

... .' .' I

; Canoinhas, quantia esta destinada ao pagamento das

,',bolsas de estudo aos alunos carentes: do Estahelee],
,
lD,cnto. A vE:!ba �; proveníents da; Secretaria de Edu-:

,

,ftàçãô do Estf:ldb�' ,qu� agora atendeu afl reivindícaçôss.

jl1SUts 00& alu� .�� dé�)ítb ,�óm � Colégio.
. �

lo;�
.

';'oPQlar
Chic··Ch,ic
e B·r.ux-inh I

A'na" Maria
Modas
Mod�s

ACABAM' DE RECEBER AS 'ÚLTIMAS
,

,

. C1;tIAÇX)ES PARA PRIMAVERA"VERAO.

6),mprey;e vDeê mesmo, O§ preços, a, qualidade
,

'

I
e 0, atendimento.

l .

.

, Fazendo parte .das comemorações da "Semana
, . ,

.:

da Cultura", foi realizado na noite de quinta-feira
:, última, o Concurso Intercolegial de Poesias; durante
I'
"i o qual, foram entregues os Troféus "Emílio Gotardo

.

'·Wend.f' aos vencedores do "Concurso Poética Canoi-

,nhense". Na oportunidade, o Conselho Municipal de
I. Cultura ,l;tpmenageou as Senhoras Alodia Wendt Ma

rtoBo, Leonira Westphalen Wendt e Leníra Wendt
,I Sehívinskí, além da Srta. Ivanita Schivinskí, neta
:', daquela .iluatre personalidade da' História de Canoi
,'l1has, qu� foi a pessoa do Sr. ErnilioGotardo Wendt.

••·ti.....

I

'A'n iversários
N:Ossa� felici�a�� aos aniv�rsariante:s (m'

selnana:

}l()jE::'����PJ��d.-P,�i�oto .�. �t� Paulo.

AMÀ1��JlÃ.: �Maria Iracema �edált(), Hel
� :)Vieaé" Càr}os Mülpa,uer, ArlEte Gr�skopf é
lrae.ema Ilibrant� .

'

,
J?IA 12: Ivani Terezinha Schuppel, Ha

toldo Mõ-h:r' e' Anuar Cador.

" ,

'1.'" "
.' ' ' .

DIA 13'; Eh)'ir� Voigt, Luiza Préissler e

'1'," '.' �ieolau BUl'gardt.,
).
\.

.(��,t!",,� I' ..: "
'. ), ,.' �

��
,

DIA 14: Elizabete Petrentchuk, Cánnern ..
't
i

�ü�i�' 'Carvalho P�dr()SO de Albuq��rque - re·

:,., sidente em Brasilia.; Elizabet GrÇ>sskopf, Juce-
; lyn' da P,enha Wiése e Sà:ndro Ce�'ar Pétrent-

"

, .' ,."'l.. ••.1,.
,'. ,l

:t '.�j.� •

. "

" '

/. "

DIA, 1:5.: !lY.I:��ià Trapp e ..rau.cUra Todt,
\J.;:, ,'_' t'

. : ;' J, DIA" 16� Wllrna Ziemt'tnl1 e TardIa 1\11.
;' �-

'

',. 's,:'
�)' ;!{ra.uss,:· .

'

.

. ,..-,., J ,;:: += - 4

, " � .

)'
"

,�1 !

'. '

�::, Ü=>l!�""",""_......._"""""__="_=-"""=",_""""""""",,,,,-=!--==-==_x,,,,,...........==;.�c ,��\
,.�1N__• 5 ..

�.,

I'
I

, .

Jhta' Fé'Jjpe Sehl1'1,idt, 3'92 _..:.. Fone: 22-0511

Organizações . Hecord
, d·s Luiz Milton 'Suchek

�
.

"

'SegUros em todos os ramos _ Fotocópias -- Auto

", Esc(}Aa...:.... Despachante' Oficial' de Detran - Emp}!i-
.� caJnmtos.....l. '.fi"ansferência de Veículos ,- (Jonfec'Vao
�; de Placas e Plaquetas' _. Carteira de Identidade
1, Carteira de. Motorista _ Taxas Estaduais _. Pre�n-

'

'A, 1 j 'cbimel'ltos:de, Notas PT9missórias e. Contratotíi.;

"������S:==;O=-�_::;c:::I_�;:r.:;;:�;O;;=::;;O:::;::_IIIII="=::;II<=-=��-.�' �.
.

I.··. .J.. .. .. - •. _.

CAMPOOES ,VA MARATONA.

Terminaram nesta. quinta-feira, as provas da
.1I Maratona Municipalista de Santa Catarina "VIsão
.lovem do Brasil". Em) Canoinhas, participaram dez
alunos de cada estabelecimento de ensino de 1.0 e 2.°

. I

graus previamente selecionados. Após a primeira
prova, os finalistasparticiparam da prova final, cujas
redações foram rigorosamente examinadas por Uln21

comissão julgadora, que aliás teve imensas dificulda
des em escolher as duas melhores, devido ao alto ní ..

.
'

vel apresentado nos trabalhos. Representando o 2}'

-Grau, saiu vencedor o aluno Paulo Adão Frank Ju-
. \ .

nior, filho de 110ss0 prezado' amigo Paulo Frank I_'"
estudante do Curso Científico do: Colégio Estadual
Santa: Cruz'. Do LO Grau, saiu vencedora a. aluna
Ivaria Bittencourt, filha do casal. Edmundo e Fléride
Bittencourt, _. estudante da 8. a' Série do Colégio Sa ..

grado Coração de Jesus.

Agora, 03 vencedores da Maratona Municipa
lista, preparam-se para particípàrem da Maratona

-, Estadual, a realizar-se no dia ,3 de dezembro na Ca
pita} do Estado. Será U1TI patroeíni� da Prefeitura

Municipal de Canoinhas, que deu ampla cobertura e

apoio na realização e êxito do evento local.
!

.,"\

HRUA DA ALEGRIA"

Os cumprimentos da coluna de hoje, ao Conse
lho Municipal de Cultura pela bela promoção da'
"Rua da Alegria" no último domingo na Praça Lauro
Müller. Cerca de trezentas crianças se deliciaram
com as brincadeiras dos palhaços, constituindo-se
Dum acontecimento inédito em nossa cidade.' Muito !

"Guaraná" foi distribuído gratuitamente pela Mer
cantil de Bebidas Catarinense, qus participou desta
bem sucedida inicíatíva do) C . M . C.

VENHA VER A COLEÇÃO PRIJ.\'lAVEKA•.

VE�() DA

PIN80 DE OE,ITE aOUTtOU!

"

,

.

-- .....,,_.. .p '. 4!
,:.I.

\ .

E COMPRE ,EM ATÉ 5 PAGAMEN'!,OS.

Rua Vídal Raillos, 921 - Fone: 22r0134.

c
ú

c i o

C': o .l c m b ()

Esto.u recebendo o boni,to e original copvite dê
('asamento dos jovens Mara Prust Knüppel e. Adelmo
Fuek, ela, filha do casal Alfredo Guilherm� (Erica

t

Prust) I{nüppel e ele, filho 9-0 casal, Silvino (Vere-
.

na Hoffmann) Fück. O elegante ;icontechnento social
está marcado para o dia 1� de dezembro vindouro:
cóm a cerimônia religiosa na Igreja lV[atriz Cristo Rei
e 'recepção aos convidados no Clube Canoinhense, O
colunista agradece o COllvite.

CONCURSO NO, BB

o Banco do Brasil abrirá concurso público:
dté o final 'do ano, para preenchimento de 900 vagas
de AgI:ônomos e Veterinários a serem empregados ele

:-:uas ,ag�ncias que efetuem operaçõe0 de crédito.

� ....uaa (.

'.:-

I
ii; L

Rotary Clube
de Vonoinhas

BasiU,o Humenbuk Com.! de Vef(ulos lLlã.
,

.

Departamento de ServiçOs· ..,
'.remos' alinbado.r de direção que gél.l"a,nte a' segurança do

��.u vel.culo, e a sUa. Se o s'eu carro
.
não for d� lihhm

FORD, não illlporta, at.enderemos da mesma tor'm..'l. Ligue
, para 22'�0024 e fale �;om VALCJYR, cm venha :p€Sl50a!menie

comprovàr l'1ossa eficiência,

R\Ja' Vidal Ramos, 203 -- CanoinhaS'oSC

Semana ,Rotaria de 3I/outubro a 6 t14l
novembro

\

. ANIVERSARIANTES:
Dia 31/10 _' Clarice, esposa .do cornp .

Edunei Nunes de.Abreu;
Dia 01/11 - Beatriz, filha do' cornp . AI-:

baro Dias de Moraes;
-

. ' .

Dia ,02/11 .- Wellington, filho do 'comp.
2e110 Amaral' e, Ana Rita, filha do comp. 03-

I.
waldo Segundo de Oliveira;

Dia 05/11·- Juliana, filha, do. co.mp;
,

I
Luiz Fernando Fuck.·

,

Reunião Dia 31 - Outubro .

IPRE$ENTES: 'lB compê,ll�heiros ,d0 Cl�be .. ':.' .

CONVIDADO:. Sr. Osmar Wendt, Dlre-
tor do J�rnal "A Gazeta de Canoinhas":

'

O Comp, Ruy de Basto, prontificou-se para,
dentro da Comissão de Serviços Profissionais,
proferir palestras \ nos estabelecimentos dê ensi-

. ':

.
no, a respeito de sua profissão e" classificação
'''Engeriharia Mecânica" . Os comp . Wa.lter _,

Isaac Narciso -e Ruy Armando de Basto, infor-
maram ter visitado o Rotary Clube' 'de Três'
Barras no último dia 25.

Na reunião do dia 31, o Conselho Diretor
do Rotary, tratou também das comemorações
do, 75.0 aniversário do Clube, para' o qual) será .'
preparada extensa programação. .,. -: .�.,' , .

,;

BAILE DO CHOPP

UM SUCESSO

;l '_

" .

.r �.
,-

.,'; ..:.: \;\\':,
,

.

'�-

., .

'

:\!.
-, \.�'_;�', .",�r

Está de parabéns a Diretoria da Sociedade Be-
.,

....

neficente Operária, com o prestígio do público .à sua

, promoção no. último' sábado, superlotando áH'.:d�p�?--,
'

-Iências desde as primeiras horas da noite .Muito. t�
Iiz, -o Presidente Marcos Süssembach . na. contratação
do conjunto. "Os Montfnari" -e O- gostoso C}1b:P.P da
Brahma, que foram os responsáveis pelo êxito da noí-
tada.

,.,.)...

CEGONHA . (. �.".
.

'

.. !

o casal Jair' Kühler (Rosane Maria),' ele, ge
rente .dos Supermercados 0uro Verde, aguarctapdo
eufórico a 'chegada da' cegonha dentro em breve.
Em andamento inclusiye, os preparativos d� bonito
quarto' com o enxoval do "Baby".;�

.. "

",.' �: ,,'

.: r·

NÁSCIMENTO '

. Ainda recehendo muitos cu'm,primen�os, o· ca-
sal Jairo, e Gerda '/Nass, pelo nasci1:rie:nto de '.um belo
!1aroto no dia 25 de outubro ria Maternidade de Joín-
-

I
" "

vHle. lV[uito felizes, a tia Marguit e a "vovó coruja". , '

gdeltraut Kellner com a chegada do,menino que re-
cebeu o bonito riome de Alexandre Cézar. Via �olu-

>'.'

na, seguem o.S parabéns ao radiante casal .

. �...
.

"
,

.

·GA·RDENI A";
,

'
.

ÚLTIM� LANÇAME�!8@;

Moda Rio ':
'

:,.

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira) ::
'/ .

'i
•
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'De Colores. De Colores, é a primavera,' florindo
J�amb.dlO$. Na próxima quinta-feira, dia 15, data '(Ía: Pr·ocra.
nl'tiç�O da República, Canoinhas estará prestigiando. o' 3.° En-:
centro de Cursilhistas . Reunir-se-ão aproximadamente 500
Cursilhistas, vindos de toda à Diocese de Caçador. Será um

encontro. de camaradagem, de amizade, e acima de 'tudo de
Fé e de crença, nas coisas de Cristo. Consta ,do programa, às
9 horas, recepção a todas às caravanas visitantes, seguida dE'
palestra no Cine Jubileu, pelo famoso Neimar de Barros; 12
horas. 'almoço festivo, na Sede Sodal,da Paróquia, acompa
nhado de brincadeiras, gincana, etc. e encerramento das fes
tividades do encontro, às 16 paras, com Santa Missa, na Ma
triz Cristo Rei. Sem dúvida, será um encontro de colores

/

p�i� de colores é o arco-íris, caminho de luz. .
.

PaI'1l nós cursílhistas o encontro de colores é para
,

aprofundar 9 amor entre os irmãos, colocando qualidades e.

.dsteitos, em seu devido lugar. É a amizade crescendo se fa
zendo roais genuína, atravessando muitos desertos. Venham
,tQd�, que este ,�, o caminho, cantemos louvores' ao Cristo na

.(;�ltt.
' ,

.

Por certo não ficaremos como muitos costumam
. ficar nas periferias, na superfície. Ser cursilhista é levar aos

outros aquilo que aprendemos; é enxugar lágrimas, não en

eçntrando tempo para chorar. Viva. Víd«. .Faz o mundo, ficar
mAis bonito, no teu coração.

Basta termos esperança e esta iluminará nossa vida e

as flores do coração, são canteiros que jamais morrerão. Os
movimentos cursilhistas, visam fomar uma comunidade mais

f,raterna. E para tanto, precisamos saber viver' em' grupo.
Viva. Vida. E desperta na fé ardorosa de ser bom cristão..

Podemos conquistar tudo, no entanto, nenhuma
conquista é maior que a nossa humildade de estarmos com

nosso próximo, sabendo que ele precisa de nós.
Hoje, muitas vezes, a maioria dos homens se fecha so

bre si mesmo: Procura dar as, costas a· Deus e 'ao próximo.
Infelizmente os que assim procedem, estão construindo as

grades de sua própria prisão. Todos juntos. De mãos dadas)
nas mesmas estradas somos todos irmãos.

\

SHALOM

lVANITA SCHIVINSI{I

Associação Profissional dos'
e'

Contabilistas de Canoinhas
Picam convidados, todos os Contabilistas de Canoinhas,

Três Barras e Major Vieira para se reunirem em Assembléia Ge
tal.Exttaordinária, às 15 horas do dia 17 de novembro próximo
vindouro, no Colégio Comercial de Canoinhas, a Rua CeI. Albu
·�uerqu€, n.() .560, para tratar da seguinteOrdem do Dia:

,1:°) .-' .Elaboração po Regjmento lntem?;

�2}Ó) .�.._ .Estudo pª-ta ilnplant�ção de Depar:tam.€.ntQP;
;' ,-'

-
' ..

,3;&)' � Qutros· �ssuntQs de interesse da class,e;

Çanoinhas, 03 de novembro qe 1979.

/

AFONSO SCHICK - Presidente

o

CARTóRIO PAULA s. CAR�
VALHO - 1.6 TABELIONATO

Duplicata n.? 10813-10 _. valar
Cr$ 1.447,00 (hu;n mil, quatrocen
tcs, e quarenta e: sete cruzeiros),

.

vencimento: 16.10,,79, emitida por
Denelar

'

Comércio de Eletro Do
-mésticos. Ltda. -. contra: MARlNO
DE BORBA HOSTIN.

.

Letras de Cã1rnh�.o � l.a (pri
nreira) _" valor Cr$ 2. 02�,23 (doÍs I
mil, Avinte e nov,'e crUZ.eir08.eT,vi�tj� I

'

o três centavos) - vencrmento: 1 I18 .io. 79 - �.a· (segunda) .:.- valor

I
'

Cr$ 4.769,13 (quatro mil, .setecen-
' I

tos. e sessenta e nove .cruzeiros e I. r '

t'··eze centavos), vencimento: ... t
lU .10.79, credor: Caixa, Econômica',

'

.

Federal - agência desta Cidade .-

.

devedor: LUIS CLAUDIO RODHI·· I· I

, ODES.

Canoinhas, 08 dé novembro cl"'�
:979.

r
2x

Por não terem sido ençontrades
nos endereços fornecidos, ou por I �flM'!rtm"""'iJliMij\lIll�m_ih!!i!lijWA;j_·M .i�
recusarem a tomar ciência, faço sa..:

.

. ..

ber aos que o presente, "EDITAL",
virem ou dele tiverem conhecimen
to que deram entrada neste "OFí
CIO", para serem protestados con

tra os responsáveis dentro do prazo'
legal os títulos com as seguintes
caracter-ísticas: .

'

Contrato n.o 7!:V0031877 presta
ção n,? 08/18 vencida em 07.10.79, ,

{lO valor de Cr$ 836,00, Emitido por
Eesc Financeira SIA., contra: DIL
CE BHAZ DA SILVElHA .

Edital' de Notrfrcacão
\

.•d de Protestos
:\�)ttil lI,'Il '.1 _I•

, .,'

,.\' _

i,'\'f' �., ''II�r-
,

,

. P().�, ,I;lao.' te!" sido . encontra-
. �p�d.��:p,e,Q;;;'��j'dereço�.J. fqrn�<;,id8fl.}m
,pdr recusarem: a tornar ciencia, fa
Ç0 saber .aos que o presente EDI'-,
TAL,"virénf ou dele tiverem conhe
cimento que deram entrada' 'neste
Ofíeio, para serem protestados con
tr� os responsáve-is dentro do pra-:
zo legal' os títulos com as seguintes
características:

PAULA S. CARVALHO
Oficial de Protestos

CPF n.? 246,975.329'-53
00'·. mroz' OI!l!!&bd"'"IIJIIlIQ............6mmw.....,..,_v....=r'''''-__.._

2.O Oíícto de Notas '

Edita', 'de Notificação
't

,

da Protestos

DP N.O 1699, vencida' em..

10,09.79; no· valor de Cr$' 387,00,
Emitida por Empresa Industrial e

Comercial Fuck SIA., contra MÁ-
I-LIO LOPES. I. I .

DP N.o 95679, vencida em ' . , .

J5.09,n}o, no valor de Cr$ 3'14,00,
emitida .por Basilio Humenhuk Co':'
mércio 'de Veículos Ltda., contra:
..:AIME GOMES DOS / SANTOS·.

DP N./O 2136, .vencida �m ...

} 5.0'9.79, no valo!' de Cr$ -N.175,OO,
Hnitida por Empresa Industrial e

Comerçial F"uck SIA" contra MA
HIA LUIZA FRANÇA;

I'

Canoinhas, 07 de novembro de
1979,'

'

.

)
ALCIDES SC.RUMACHER

Oficial Maior
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D:O C 'U'M)! N T ffS
s x r e av r xn e s

JAIR SADINO deelâ:rà Mi
�'!': devidos fins que 'cxtra'vi® t�
cs documentos de veiculo de _
vropried.ade, mares Rf>,oo.@tti, . .(!n.s.
sis 295, placa DA·U269. an� H�� ..

.� I
i

:
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o Cartório do Registro Civil de Nereidá.C. Côrte, �lU;, ;'

talado no Fórum, acaba de adquirir a,mais modernae ,8'0ftS.; .

tícada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil,' a' SECRE. ;

TARY II.
.'

-
'

.'

Faz cópias simples e .dupla face de qualquer t��.�nhG':
de.excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papef ,

vegetal .e papéis timbrados de firmas, criando .,um ,l10Y@. .s,erv,i. .

ço em Canoinhas, a' conf'ecçãe Ele circulares :para empresas _

'

�o DEPARTAl\IENTO' DE VEíCULOS USADOS -Ó: I,)E .

I\UGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO D� VEíCULOS LTDA."
. .

I"'"
- •

•

'VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:"

l\rJarca
.

,
Ano 'i·

1 Opala coupê .. .

,
..

1 Kombi VvV .. .. .. .. .. ..

.,'

..' 1976·

1.9"1''7 i t.,
"

1 Chevette SL ..

1 Veraneio ..

,
'

... rses
f,'.

1 VVV 1300 ..

1 VW 1300 ..

.. '.. 19-73

1.974
1 VW 1300 ;.

- ,
.......... 1.973

1976
.

.

1 Passat TE '. ' ..
"

......

.
'.
;

MieiUEl P�O(OPIAK (OM. DE V,fícU,LOS :L10:Â ..
Concessionário General Motors do' Bra,si1 5,. A.

'.' ,. ,\
.'

Rua Majer Vieira,' 2.89 -. CANé)INHA5·,-. Sta. fCatiü'i�.

.,

�������IX� IIIIII

Basilio Humenhuk Comérci'o
de Veículos Ltdn ,

..

:. I.

oi
- i __-

........�,;,;;;e;;;••ii..,.i_;.."'...�;iãii;;;;��.�.r .•....._-'*-_.��.:���"'�·F�
.

. L�_!_O�D J ....

1948 31 ·lNOS 19:79,'
Fazemos seulpre a melhor ofçrta em veiewoB nOV08 F.oRD

"

e usa�os de qualquer marca.
, .'.'Y. ,�

,

DISPONIBILIDADES DA SE.MANA:
197.:{'
19ft'6,'
197:B •

1 ,Chevette verde .

. ..
\ .

Volkswagen 1300-L - branec
Rural 4x4 - -azul e branct) ..

1, VWL' Bordaux ., ., .' .....

1

1 , I

. ',' ..
'

197$ .'. "'"

, Adf}uira seu veiculo com � l�ính'Jla' en'trada. .

, Veícui'os inteiramente revisadqs, de 'bo:a procêdé'ncía,', a!os
' I

•

,

"

melhores preços da região:..
"

.' ::'""
., I

.:.1 Visiteionós"sem compi·omj�o·" Eun .n�ss·a', .,�j� à," ..

'

,- ,
,',

Rua VidaI Ramos, '203�.,-:' Fb�es 22-0268 ,22�Ó468 e.22�0024',: '.
_! \ ". f ,�,\t.."."9'..."'....SM..._, iiíl'1" '

T'W•..._i*!b .... '.'4*
..

1 'p
..

' t,'

1"; ,
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10 de novembro de 1979

Estado de Santa Catarina
Secretaria da Educação
08 - Unidade de Coordenação Regional - Mafra'
Setor de Assistência ao Educando

'

05 - Supervisoria Local de Educação - Papanduva
COLÉGIO COMERCIAL PAPANDUVA

! ,.,.....
'''_ ik

Relação dos alunos bolsist-as

S.O de

Ordem Nome do Bolsista S'
.

Orle, Curso
Valor da
Balsa Cr!l}j

_____ , """__� mw ..m:ww...-r.J:I,acu e

Conto
Conto
Conto
Conto
Conto
Conto
Cont. I

Conto
Cont .

Conto
Cont. -'
Conto
Conto
Conto
Conto
Cont .

Conto
Conto
Conto
Cont.
Conto
Conto
Conto
Cont .

:3 .164,00
1.898,00
1.898,00
'3.164,m)
1. ess.co
1.898,00,
1.898,OU
1.898))(1
1.898.00
1.898,00
1. 898�OO
1.898,00
1.898JH)
1.8'98,00
3.164,00
2.531,00
1.898/DO
1.898,00
1.898,00
1.898,00
1.898,00
1.898,00
1.898,00
3 .164)0�

CWU ,w<aawa

IelaçãD de veí1c,ulos Dotifi,cados no mês de outubro de
, ,1918 'pelo Pelotão de Policiamento de Trânsito

, .,', ,

1

'CA-4680 _ TI-4660 - CA-2140 - CA-4222 - Il-1802 _ CA-4919
CA�1178 - YV -0185 _,. CA-0009 - CA'-4700 _' AG-9768 _ CA-363::;
CA-5849 - SC-0170 _. CA-1959 - CA-4618·_ GR-0187 - CA-4117
CA-3055 - AM�3929 _' DA-1955 - CA- 4687- JS-7'804 _ CA-187H
DA-OI00 - CA-3270 - KZ-0133 - CA-1837 - DA-0709 _ CA-124�
DA-OIOO _ CA-4346 _ CA-4480 - DA-0249 _ CA-1208 _ CA-185')
AD-6685 - CA-2632 - CA-1850 '_ UI-2723 _' CA·1365 _ CA-4429
AS-8107 - CA-2,774 _ DA-1796 - IJ-3604 _ CA 2489 _ CA-5297
CA-3389 _' CA-1951 _ CA-4348 _ CA-5120 _. CA-1199 _ CA-159'J
CA-4414 _' CA-0232 _ CA-1428 _ CA-2668 _ CA-2664 _ CA-0347
'rR-0470 -:- CA-1481 -, CA�2360 _ CA-5160 _ CA-4358 _ CA-0977
DO�0667 '_ CA-1000 - CA-5359 - CA-5430 - CA..I4003 - DA-187P
CA-5430 _ CA-4269 _ CA-3726 - GR-1535 _ CA-7500 _ CA-328<}·
CA-8888 -- DA-1614.,- CA-4589 - CA-6565 - CA-4918 - CA-5220
CA-3123 _. CA-1550 _ CA�127_9 � CA-2632 _' CA-3055 - CA-2982
CA-3970 - CA-4687 - CA-3149 - CA-3232 _ CA-4530 _ CA-4346
DA-15'32 - CA-0218 - DD-0608

'

,

ERIEL IVO BAHNIUK

M_
-

- nrtzo DE DIREITO DA COl\IJmCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

de Arrematac'ão, ,

(Extrato art. 686 CDe) ,

O Doutor Wilsc-n Augusio do Nascimento, Juiz' Subst.u
em exereíeie na 2�a Vara, Cível da CC)lnarca de CanOl

nhas) 'stado de .Santa Catarina, �a forma da Lei, etc.

1.0 LEILAO: Dia 04 de dezembro de 1979) às 10:00 horas
. .'

1tiO 'LEILA<j:' Dia 18 de dezembro de 1979, às 10:00 horas
LOCAL: Edifício do Fórum Desembargador Rubem Mo

ritz da Costa sito à Rua VidaI Ramos, s/n -
, ,

'

Canoinhas ,

Edital

PnOCESSO: Execução, n.? 555

EXEQUENTE: BARION & ClA. LTDA.
.. EXECUTADO: LAURO SCHELBAUER DE LIMA'

BENS A SEREM
ARllEMATADOS: "Um automóvel, Chevrolet Opala, cor verdo)

.
ano de fabricação 1973, placa C4�4749; c;tego�

rIB, particular, capacidade 05 'pessoas, ,8� HP, chassis N. . ..

�N69 CCB..I09454, sem reserva de domlnlO" êm reg�lar �stado. d,e
conservação, av�aliado em Cr'$ 38.00.0,00 (trInta e Olto 11'111 cruze�-

to<s) •
'.

!, Dd' d t 'dad' I!:> de Canol'nhas Estado d�
,

. .

. "�l a e passa ,o nes a CI ' ."",
"

"""', '
'.'

Santa Catarina hOS vinte e nove (29) días do me$. de outubro (10)

(;� r�i1, nov€ce�tos e setenta € nove (1979). Eu Zaiden E. Selerne,

�.Bc.nvão> Oi !subscrevi.·
"

'

,

'WILSON AUGUSTO DO NASCIM1;NTO
Juiz Su:bst.'o em' Exercíci:o

l�"
' , V

-" ".
,

I I 1\ •

un ns-' na
_.

assls encla ao rurf-�
Com o objetivo de rrielho

iar o nível de vida do homem
de campo, o INAMPS implan
tis· rá na área rural o Programa
de Educação para a Saúde, que'
visa a ensinar, à população nor

mas básicas de higiene, alimen
tacão e demais cuidados neces

sários à prevenção de 'doenças
Para desenvolver o Programa, G

INAMPS contará com a colabo
ração de pessoas das comunída
eles que trabalharão, no local
onde residem, como orientado
::_'éS .de 'saúde, estendendo suas

ações a regiões vizinhas que ca

reçam de recursos médicos.

A essas pessoas caberá
or-ientar a comunidade rural

, para as noções básicas de prote
ção e preservação da saúde, en-

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

Mareio
c8ndi-

Borta' laD�a
Braga, como
dato à p,residêocia

da cur
RIO - A CBF precisa de

um presidente jovem realiza
dor, inteligente e vencedor. E
,Márcio Braga tem todas estas

, qualidades. É um tricampeão,
título que no Rio 'só se conse-

gue de 40 em 40 anos. Por isto
ele terá todo o meu apoio SE:!

quiser ser presidente da CBF

Desta maneira, o ex-presi
ciente do Flu�nense, Francisco
Horta, _reafirmou declarações
concedidas em Brasília, quando
praticamente lançou a candida
tura de Márcio Braga, presiden
te do Flamengo, à presidência
da futura Confederação Brasi
Ieira de Futebol.

-,A CBF deve ser dirigida
por um presidente de clube,
que conheça profundamente' as
dificuldades por que passam
nossos grandes clubes. E não
vejo ninguém melhor que Már
cio Braga - disse Horta.

.Horta defende também a

pacificação e a união do futebol
brasileiro, por ser esta "a possí
bílidade de salvá-lo do caos que
se aproxima".

- Heleno Nunes, Giulitc
Coutinho) Márcio Braga, todos
estes homens são necessários ao

futebol brasileiro. Mas não em,

grupos antagônicos. Eles prec.
sam se unir e remar para um.

mesmo lado. Defendo a união ..
O futebol brasileiro precisa de
amor e não de guerra i--; disse
Horta.

'

Márcio Braga, que partici-
, pou do mesmo programa de, tevê
em Brasília, disse apenas que
exige dos responsáveis a com

pleta reformulação do nosso fu
tebol, em caráter de urgência.
Só isto:

_' Não estou' pleiteando
(;B.rgo algum. Pent:_o no Flamen-·
go, o meu clube,' eJ,. era todos 08

é\emais grande.., clubes do Bra-
5i1. Se as coü::as não mudarem
lapidamente ninguém salva-.}
futebol brasileiro da falência.
Nêm peus.

camínhar pacientes a localida
des que ofereçam o recurso lné·
dico necessário, minimizar a

procura de centros médicos na

medida em que a educação me

lhore o nível de saúde, esclare
cer a população sobre procedi ..
mentos relativos a seus direitos

previdenciários e incentivá-las
p.3ra a participação no desenvol
vimento de atividades educa
cionais. ,

� o desenvolvimento da cárie
dentária, que poderão ser evita":
das na medida em que for de

senvolvido o Programa de Ação,
Educativa.

01 Cezar Antonio Vieira La T.

,{)� Rosangela Ap. Ribeiro La T.

03 Marcia Regina Correia La T.

1)4 Arlete. T. G levinskí 1.a T .

05 Edson Luiz da Silva 1.a T.

06 José Leffeck , I La T.

07 Marilete M.a Mathioski 1.a T.

08 Cirlei T. Dírschnabel l.a T.

09
. Zelavir Marim 1.a T .

10 Rosita Prates l.a T.

II Ivanilde Souza 2.a T.

12 Marílene Teixeira Lisboa 2.a T.

13 José de Lima' 2.a T.

14 Hélio Ribeiro de. Lima 2.a T.
15 Sonia 'I'erezinha Mendes 2.a T.

.16.. José Carlos Massaneiro 2.a T.
17 Sílvia Riboski Sobrinha 2.8. T.

18' Enari do Rodo Sena 3.a T.
19 Silvio Mikalovicz 3.a T.
20 Marilza Gmach 3.a T .

21 . Neli Gos 3.8. T.

22 'Zelínda FaTkevicz 3:a T.
23 -Clarice Sonaglio 3.a T.
24 Nicolau José Popovicz 3.a T �

Papanduva, 10 de outubro de 1979.

WALMIR LUCIO SENNA � Diretor

PROGRAMA

.

Para facilitar o acesso do

homem do campo aos serviços
médicos, o IN.ç\MPS. pretende,
ainda, .implantar na área rural
o Cartão de Identificação do B0-
nef'icíário e expandir progressi
vamente o sistema de Subsídios

\' 'Distintos, (subsídios separados
para o hospital e para os médi
cos) . Entre outras vantagens,
esse sistema, já utilizado no Rio
Grande do Sul e Santa Catari
na' e, recentemente, introduzido
DO' Paraná, propiciará a racio

nalização dos custos e a perso·
'nalizaçâo do atendimento.

S e g ti n d o t é c nicas do
INAMPS, a ausência de medi
das simplificadas de assistência
e órientação de saúde tem per
mitido o aparecimento, na área

rural, de inúmeras doencas tais
_, "

como infecçõ-es e gastrenterites,

Colégio Comercia' de "Canoinhas
Bolsas de Estudo ,

(

Relação dos pais ou responsáveis pelos alunos contem

plados com Bolsas de, Estudo, concedidas pelo governo estadual
através da Secretaria da Educação (UNAS), num total de Cr$
109.820,00, no 2.° grau.
ANO: 1979
ESTABELECIMENTO: Colégio Comercial de Canoinhas
MUNICíPIO: Canoinhas ,

8.a Unidade �e Coordenação Regional de Educação.
..,... -�-=-==='="====%_====,=-===.=.. _=.........= ... - .. _ ... , �--======

Nome d� Pai ou Responsável N.tO Alunos
Beneficiados

Valor Recebido'
c-s-

=-:Z=;!':õ=""--'�:;-::----�'-.. - .,::---;-:-".--:.-.;:---r---.:..-:---=:---. _".. _..,._;::;..� ....,;:-.:...:-.:..-_._-�.:,::.:;:.;_-=:=':�. .;:::-.=====
,

Angelo dos Santos Lima '1 2.000,00
Verónica N ingeliski 1 2.000,00
Hilda Ostroski )'

2 9.880,00
.

Cecilia Figura 1 1 .000,00
Adão Karoleski 1 1.000,00 '

Eduvirges Voigt 2 -

I 4.000,00
João Dias 1 1.000,00
Inês Maiesky .1 1.000,00
Isolete Rodrigues da Silva .

1 1.000,00
Paulina Vieira 1 1 :'000,00
Leonilda P. Bueno 1 2.000,00

'

Luis S. Silveira 1 2.000,00
Pedro Artner Gonçalves

'

1 1.000,00
Antonio Schiessl 1 1.000,00
Pedro Tischler 1 1.000,00
Mauricio B. da Rocha 1 J .000,00
Nilda Ribeiro }'Iüller 1 1.000,00
Nair S. Trevisani .

. 2 6.000,00
Orti Alves Machado 1 1 .000,00
Alvino Franz

'

1 1. 000,00
Osvaldo dos Santos Corrêa 1 3.000,00
Paulo Roberto Fontani 1 1.000,00
Rosane Catarina Holler 1 1.000,00
Jonas Wendt 1 1.000,00
Zenita Steilein. 1 3.000,00
Glaucio Wagner 1 1.000,00
Francisca Karvat 1 1.000,00
Alvine Knüppel

. 1 2:000,00
Emilia Munhões Cubas 1

-

3.000,00
Bernadete de Lurdes Wendt 1 11. 000,00
Guilherme A. Mileski 1 1.000,00
Acir Fernandes 1 1.000,00
Francisco M. Lima 1 1.000,00
M-atilde S. Costa 1 1.000,00
Elemer Feger 1 1.000,00
Roberto L. Steirlein 1 1.000,00
Silvestre Pokryviecki r

1 1 :000,00
F'loresvaldo Silva 1 2.000,00
Antenor Alves Oliveira 1 2.000,00 ,

Alvino Rohrbacher 1 4.000,00
Walmir de Assis Chagas 1 4.000,00
Estaníslau Nedopetalski 1 1.000)00
Sinésio de Paula e Silva '1 4.000,00
Hamilton de Souza Pinto 1 2.000,00
Silvestre Kogi ' 1 1.000,00
Irineu Novak 1 3.000,00
.Jacinta R. Steidel 1 1.000,00
Hilda Cubas ' 1 3.000,00
Luiz R. Pereira . 1 1. 00.0,00
I\l[iguelina Vipievski 1 3.000,00

. Anemias Petrentchuk 1 1.000,00
Osni de Jesus Ribeiro 1 1.000,00
Paulo C, Theodoroviez 1 2.000,00 )

,

Zilma B. da Cósta 1 4.000,90
Roseli Ribeiro ' 1

'

1.000:00
Univaldo Sehimingoski 1 4.940,00

/
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ADALBEH�O ,Atw�}rET,�A;�" }:)f\..
(OSTA coí�l>'''G'IAUGI RmÓ·1NA·
LJ:Mi\., brasileiros, solteiros, domi
c.liados "e resldêi1tes n/ distritóFclc
padeiro, nascido em Mafra- SC, aos

24 de março de 19P8, filho de Ma
r.oel Pereira da Costa' Filho e de
Eraulina Pereira da Costa; éla do

'lar" nascida em Lag.es-SC aos 31 de

janeiro de 1962-, Iilha de Sebastião
Francisco de Lima e de Ida Pires
fie Lima.

I

CORREIO DO N(!)RTE ·:'lO::deiDovembtó.'de,1979
----_awwaN.�_.. n -n �.� � l • --�..-.------

Prefeitura MunicipiJ, de (anoinhas
':, ., "

'

",
'\'

Avise de Licitacâo
, NEREIDA C. CORTE, Oficial do'

"

,_

i .,' . _

"

. R�gistro Ciyil do ,1.0 Distrito de Ca-

� Fp�J.�s�o.;f.e Licitação da. r .do dia 13 (treze), de novem��:o!: �r'�'fhas/� �1f1 :Çl ", Sat��,ina ' faz saber
Prefeitura .i1\Wtf(TIl'�lpal de Canoi- f do corrente ano :(13.11.79), no; ,;qtl� pretendem casar-se:

.... Tha�,"';Têvã 'ao conhecimento dos,! Gabinete do Vice Prefeito Có-:
" \

';' .

interessados, que se acha aberta. ,I pia d fer id Edit I '� VALFRIDO CORDEIRO com
u

CC" O r� err o 1 a_ ,e maior es :NEUSA DE JESUS MACHADO,
a Tomada de Preço - Edital, �?SClareClmen�os serao obtidos brasileiros, solteiros, domiciliados c I
n.? 042/79, para "Aquisição de' Junto a refenda Comissão. residentes neste distrito; ele lavra- �

Portas e Janelas com, Caixilhos, dor, nascido em Canoinhas aos 1.0

de Madeira, a serem aplicadas Canoinhas, 31 de outubro de julho de 1960, filho de Laura

na Estação Rodoviária, confor- d 1079
Cordeiro, falecida; ela do lar, nas-

e i:J • c.da em Rio dos Pardos n/ Muni-
me planta em poder da Prefei- cípio aos 22 de dezembro de 1961,
tura Municipal", com prazo de

I
IIUGO' ANTONIO PEIXOTO

. :filha de José Machado e de Idalina

entrega até, às 10 (dez) horas Presidente da Comissão
Tomporoski .

J

�
I

('ompre-os agora
até

e pague suavemente

Natal

CAS
-=-====================================----=-=-==-===============�

Leia! Assine! Divulguel Correio do;Norte

.--0---------_ .

... -:.

, ,
•

..
l'

�••.. ,J, .'.

""..,
�.

'" \
If

,

"�f
"

. , ."· .....i, ... ,�, ,\

'\_ f"- f�.
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..
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<

(
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,
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'
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"

egislto
t·... " ,..,

,

,1
'

I
'

'

_, I.

•

t •• r

... � ,

'

•

. .' :",

de Manoel Finta e d,e Ursul� VOi;it,." T", Se�asti.ã� ,�rein C()st�, E�crivão
Finta. ,.' , ,;. � .'

, ne Paz e' Oficial .de ,RegIstro Civil
do Município de Major Vieira, Co'
marca de. Canoínhas, Estado de
Santa Catarina" na forma da lei
faz saber que pretendem casar:

'

JOSÉ ZENI PINTO e' �ZAEEL
::':ATISTA DA ROSA. Ele, hatúral
deste Estado, nascido -em Bela Vis .

ta do Toldo no dia 28 de, f�v�reiro
de 1959, operário, solteiro, .domici.
Iiado e residente neste municflpio
f'ilho de José 'do 'Espirita Sant�
Pinto e t.de Josefu . Kotkoski: Ela
natural deste Estado ,'nascida em
Canoirihas no dla· 25 de' março de
1962, do 'lar, solteira, domiCiliada e
resitente rieste município, filha, de
Brasílídio Batista da Rosa e de Ana
SImões da Rosa.

Se alguém ti-ver .conhecjmente
de existir algum impedímento lêga�
acuse-o para fins de direíto.

.

.

I ," .,

Major Vieira, 29 de' outubro de
� °79' .) .

'

J "
,

•

SEBASTIAO GREIN COSTA
"Oficial do Registro Civil'

'O:
-

ALCIB, SOBCZAK com NILZE
INÊS DE O'_kIVEIRA, brasileiros,
;�olteiros, domiciliados e residentes

,

'nesta cidade; ele encanador, nascido
ern Anta Gorda n/ comarca aos 11
de julho de 1949, filho de Joâo
Sobczak e ele Olgn Sobczak; ela do
lar, nascida em Entre Rios nl Mu
nicípio aos 7' de j .. -neir o de 1948, fi
lha de Joaquim Albano de Ol ivei
ra e de Tereza Alves Ferreira.

E para que cheque CIO conheci ..

,mento de terceiros, mandei publicar
(I presente Edital. P.}Jresentaram os

'documentos exigidos pelo Código
Civil, art. 180. Se ,akJué� tiver co
nhecirnento ele algum impedimento
18g�l, oponha-o na forma da lei.

,'VENDE-SE
Dois. lotes na' praia da Pe-

. nha (perto de Piçarras) - lu
gar excelente para repouso -

ambos por , Cr$ 80. OQO,OO -. à
vista. ".

,
'

Tratar pele> telefone 22·0449
- Canoinhas.
r �_. _

, BERNARDO· NO'1VAK com

2,ENOVIA FALKI�VICZ, brasilei
r os, solteiros, domiciliados e resi ..

dentes neste distrito: ele operário,
nascido em Três Barras n/ comar

ca aos 21, de outubro de 1954, filho
de Bronislau Nowak e de Helena
Perezovski Nowak; ela do lar, nas

cida em Rio Novo-Major Vieira aos

��3/maio/1961, filha de Ladislau
Falkievicz, falecido e de Florentina
Falkievicz.

. Canoinhas, 07 de novembro de
}979.

NEREIDA C. CÔRTE

Oficio] do Regisj,ro Civil
CPF, 222.315.879,04

>

DOCU'MENTOS
EXTRAVIADOS

JAIR' SABiNO declara para os

devidos fins quo extraviou todos
( s documentos

.

do veículo ',:de", ;Sua
j.ropriedade, marca Scània Vabis,
cor-Iaranja, placa , DA':e540, ano

1973, 216 HP, 6 cil., chassis 11117,
Os mesmos ficam sem efeito

per ter requerido segundas' 'vias,
2 x

EDENIR MACHADO com INÊS/
TEREZINHA NOGUEIRA PEREI
HA, brasileiros, solteiros" domici ..
Irados e residentes neste Município:
ele operário, nascido em "Marcil ío
Dias n/ Munic , aos 26 de abril de
1956\, filho de Manoel Detlew Ma
chado e" de Etna Neitzel Machado:
ela operária, nascida em Marcílió
Dias n/ Munic. e os 9 de maio de
3.856, filha de Ademar Caetano Pe
I «ira, falecido e de TerezaNoguei
ra Pereira.

JOSÉ EMILIANO UBA NETO
com HELMA FINTA, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
em Três Barras e Marcilio Dias n/
municípiot ele técnico agrícola,
nascido em Três Barras n/ comar

ca aos 19 de abril de 1955, filho de
Emiljano Uba, falec. e de Maria Sou
za ubá; ela auxiliar de escritório,
nascida em Marcílio Dias n/ Muni
cípio aos 27 de junho de 1958, filha
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CORREIO DO NORTE

•
",

o salário mínimo para os Esta

dOs:de São Paulo,' Rio 'de, Janeiro,
Minas Gerais

\
e Distrito Federal.

assou d� . Cr$.:,2, 268,00 para Cr$
� 932,00, de .acordo com decreto

a�sinado dia 26 pelo presidente da

R�públíca" Esse aumento .resultou

de um reaJuste de 29,31 % sobre o

v;10r do salário. O bPercenh,�.ald,deaumento teve corno as,e o I� Ice

I"Iacíonal de Preços ao Consumidor,
acrescido de 10; 19% , seguindo a

�IJesma ,fórr'm�la adotada' pela nova

política ,salanal, que; 'entrou em

vigor para todo ,o Pais.

.' Os valóres dos salários mínimos

dgentes nas" 'o�tras 'três -regiões
Jrmbéril foram alterados, seguindo
rmesma política que ve� s.endo
adotada desde 1976,; <;1ue VIsa 19U�
lar os v�lores dos' �l�eren�e� sala

rios mínImos. O salário mimmo de

· Janor valor, v:ál�do .para o Nordes

te, e para o Territorio' ?e Fernando

.de Noronha, fOI acrescido de.. ...
,'32112% OU. seja, 20,7'5%, a mais do

valor do ,INPC, pass�rrdo de Cr$
·

1 -, 644,00 pará Cr$ .2. 173,00.' E�se
"á'créseimo, no entanto, nao, permite
nem mesmo que esse salário pas

s�se a ter o antigo valor do maior
salario mínimo.

.

•

a"

i
'. \,' , Macedo" ,gar-antiu ainda que os
líderes da Arena já estavam in
formados sobre esse reajustes,
desde o momento em que reivindi-
.caram a inclusão do reajuste' se
mestral do salário mínimo como
j-arte da nova política salarial.
1'l'fa9.uela ocasião eu já havia ga
�antIdo a eles que haveria .um rea

juste do salário mínimo na mesma
ocasião 'em que entrasse .em vigor
8. nova lei".

6.90'0 '

11.300
13.900
15.900
18.500
25'.000
35.500
[,3.000
(jQ .:000 '

DATA-BASE

Os trabalhadores com. data
case em novembro de 1978 deverão
fazer um cálculo diferente, uma

vez que a lei determina um' rea

juste de 22% para todos os traba
lhadores para o primeiro semestre
que vai de novembro de 1978' até
abril de '1979; é outro reajuste de
2.6,6% para o segundo semestre, de
maio a' outubro de 1979.' Nesse ca

so, é, preciso calcular primeiro o

l'€ajuste de 22% e, sobre esse va-

.,,\!,

"11.501
14,.540
17�831
20.363
23.655
31.884
44.849
56'.073
74.562

Se você ganha

.: J

Você terá um

reajuste de

29,26%

.

"

O seguu'do maior salário mim

�o �ãlido pbr�'b Rio .Graride do (�������������������������������

.sül Paraná, Santa Catarina e Espi-
/

rito' Santo, teve um acréscimo de Na primeira coluna, foram

31% passando de Cr$ 2.107,60 para calculadas as faixas salariais tendo

Cr$! 2.; 769,QO. Esse .acréscimo cor- por base o maior· salário· mínimo

· responde ao aumento no valor do
.

llO valor já reajustado a partir de

.,·INPC,.mais 16,5% desse valor hoje. A segunda coluna corres-
ponde ao Índice .NacionaI de Preços
ao Consumidor calculados de acor

do com os índices previstos na no

va lei de política salarial: um a

três salários mínimos, mdice 1,1;
três a 10 salários mínimos; índice

.

J.;O; mais' de 10 salários mínimos,
índice 0,8. '\

O terceiro maior salário mim

mo vigora nos territórios de Rorai-.
.,' ma, Rondônia e Amapá e nos Esta

dos do Amazonas, Pará, Mato Gros-
.' fo do Sul, Mato .Grosso, Goiás', em

nove municipios de Pernambuco e

�J municípios da Bahia. Seu valor

passou de·,Cr$,1 ..797,60 para Cr$
2.364,,00,' com um acréscimo de

31,50:%, que -eorresponde a 201,75%
a mais que o valor .do INPC.

"

Dé acordo com o decreto do
"presidente da República, esse rea

juste do salário 'mínimo foi feito
tendo por base apenas o Decreto
Lei n.? 5452, de' 1943, que determina

-

a correção do salário mínimo, em

prazo não superior a três -'anos: Ne

nhuma referência é feita à Lei de
Política Salarial, sancionada dia.
25 pelo presidente, qu'e determina
O�, reajustes semestrais de salários.
",

. O ministro do' Trabalhb 'Muri
lo Macedo, 'explicou que o .presi
qente não está obrigado a realizar
novo reajuste em maio:

, .'

, ./. "Não po�emos' garantir que o
· reajusto do .salário mínimo será 'Se

m,estral.· À; intenção é acompanhar
'.
o fáto econômico. Poderemos mo-

·

d!ficálo de acordo c'om o desenvol
')n:-ento da economia, em. prazos

·

maIores ou menores que' seis me-
�es:"

. .

. POLíTICÁ SALARIÁL
-,

O Ministério do ·Trabalho di
. vulgou um folheto explicativo para
a no,:a. política

.

salarial que entra
em vigor a partir de hoje. '

De acordo com esse folheto os

trabalhadores com data-base 'em
.:maio de 1979, terão seus salários
reajustado segundo a seguinte ta-
bela:

.

Até, Cr$ 8.798,40
De Cr$ 8.798,40
A Cr$ 2�. 328,00
Acima de

Cr$ 29.328,00

Mais
Cr$

26,60% 234,04

Ior, calcular o reajuste da mesma

forma que foram calculados os

reajustes dos trabalhadores com

data-base em maio de 1979. É pre
ciso prestar atenção nesse caso,
pois pode ocorrer que após o rea

juste de 22% haja uma mudança de
faixa salarial.

No quadro abaixo são apresen-
'tados exemplos de reajustes. para
alguns valores de salários de tra
balhadores que tiveram suá'data
base em novembro de 1978.

I

Na terceira coluna estão os va

lores a serem somados aos salários
calculados, atendendo, ·portanto,
�IO dispositivo da nova lei de políti
ca salarial que determina que os

reajustes sejam cumulativos. As

sim, a pessoa interessada em

cal-I'

uular o seu reajuste de' salário,
urna vez· determinada a faixa no

qual está incluída, deverá multipli
car o valor de seu salário pela
percentagem e somar o resultado
ao valor da terceira coluna.

O folheto do Ministério do
Trabalho apresenta os resultados
aos reajustes para diferentes níveis

salariais, que vão de Cr$ 1.000,00 a

Cr$ 60.00-0,0'0'.
Quem'
ganhava
Salário

. inicial
1.000
2.000
3.000
4,500
6,800
'j' .1100

,

Passa a

ganhar

, .\

Salários com

uma correção
1.293
2.585
3.878
5.817
7 :497
9.177

21,28% 1.794,29

Salário. de no

vembro de 1979

1.000
1. 750
�.500
3.500
4.300
5.300
6.300
Q.850
7.850
8.900.

,10.30.0
12.900
15.9.00
18.00'0
25.000
35,500
50.500
60.000

Salário com as

duas correções
1.577
2.760
3.942
5.519
6.781
8.358
9.935
10.802
12.359.
13.980
16.143
20.158
24.792
28.035
38·.785
54.321

. 76.515
90.57]

& QIA. LTDA.

(Trabalhadores com data-base en

tre novembro de J 978 e abril de
1979, inclusive).

Além dos, casos dos trabalha:
ôores com data base em maio de
1979, e o's com data-base em novem

bro de 1978, a nova política sala-

,

10 de. novembro de 1979

•
,', '

·ar·IDa,I
... �\, :

'l.

'ccs, terão' direito também a um .au
mente -de-salánío- e'om. base-me-tau
mento da produtividade. Nesse

caso, o fator de produtividade' ,de
verá ser multiplicado pelo' salário
já acrescido duas vezes, conforme
já explicado.

)
,

rial dará ainda reajustes para' os'

trabalhadores com datas-bases nos

meses de dezembro de 1978 e janei
ro, fevereiro, março e abril de 1979.
Esses .reajustes serão no valor ..' de
2:2% sobre' os . salários determinado
na data-base e deverão vigorar a

partir de hoj e .

PRODUTIVIDAUE

Os trabalhadores com data-base
em novembro; como os metalúrgi-

o Ministério do ,
Trabalho for

neceu ainda o calendário das cor

reções e aumentos de salários,' vá
lido para os próximos 12 meses:

Você tem direito a

, 2·.a Correção

Você 'tem o
. ,\' �

direito de
negocíar .«

. aumento. em

Se o seu últi
mo 'aumento
foi em

.

Nov. 78
Dez. 78
Jan. 79
Fev. 79
Mar. 79
Abr. 79

. MaL 'f9
Jun. 79
Jul. 7,9
AgO'. 79
5et. 79
Out. 79

1.a Correção
Mês Valor
Nov. 79 22%
Nov. 79 22%
Nov. 79 22%
Nov. 79 Z·2:%
Nov. 79 22%
Nov. 79 22%
Nov. 79 INPC
Dez. 79 INPC
Jan. 80 INPC
Fev. 80 INPC'
Mar.80 INPC
Abr. 80' INPC'

FABRICA DE TELAS DE :ARAME GALVANI,ZA.D0;' EM
,

TODOS OS TIPOS É SOB MEDIDA _ ALAMBRADOS PA

RA CANCHAS DE ESPORTES _ CERCAS DE DIVERSOS
- .'

'

lVIODELOS, EM TELAS DE ARAME E, PALANQUES PE
•

CONCRETO PRÓPRIOS PARA CHACARAS _. ARTEFA

TOS DE CONCRETO EM GER ..L\L.

Mês'
Nov. 79
Dez. 79
Jan. 80
Fev. 80
·Mar. 80
Abr. -80
Mai. 80 .

Jun. 80'
Jul. 80
Ago. 80
Set. 80
Out. 80

, Valor
INPC
INPC
INPC
INPC
INPC
:J:NPC
INPC
INPC
INPC
INPC
INPC
INPC

Nov. ,79
Dez. '79
Jari.. '80
Fev. 80
Mar. 80
Abr.80

. Mai. 80.
Jun. 80
.roi. '80
Ago.80
Set. 80
Out. 80

INPC: Índice Nacional de Precos ao Consumidor
que reprime o aumento do custo de vida.

.
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Higesa Esporte Clube

de
-

Convocacão
,

Convocamos todos os só�ios da RIGESA ESPORTE
CLUBE, maiores de 21 anos, em pleno gozo de suas prerrogativas
para a Assembléia Geral que realizar-se-á no dia 12 (doze) \ de no-'.
vembro de 1979, -às 17,00 horas, na sua sede social, para: delibera··
rem sobr� a seguinte ordem do dia:

"

. , .

1 - Eleição do Conselho Deliberativo gestãos80'/82:,
As rlormas para a élaboração das chap�s encont;�m-se

a disposição dos inte;ressados na secreta:r:ia do clube.A ' i.

"::UN'GE
,IN'DOSTRIA' - COMÉRCIO, - EXPORTAÇÃO

,TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

,Distribuid/ores

Completa' dos
,Exclusivos
Moto,res'

da ."·Linha
\

'('lTEG« "" »

Esquadrias
.de' vidros, com

�t �
�

tentes

de 'ferro e ·uma 'vari_adíssjma secção
I I

�quipe de prafissiana'is campe ..

para sua. colo��ção.
,

PR.J'" ,

1 ;
Rua Des. Costa Cárvalho, 41 e 44 I':_ UNI!\O DA VITf>RI�

,
I

"

,_-..........----7!il'=--

. ; REPRESENTANTE' E:M CANOINH�S:
,

.

-\

./
\

<

Waldernar Knüppel
��=- .

"

mmF_'
., ......,...,�.".M/' � \

Rua Majór'Vieira, 360 _ Fone (0477)· 22-03U6 - CA�OrNHAS - Santa Catarina
' -

ttIiII'!1WW'".......!Hp.j!IIM!rmmnp'Wi.'!W7tt'PfV'!\Dí.'.,..,

,J'I

\

Três Barras, 23 de outubro de 1979.

. Emilio Gazalliga Neto _. ·Presidenté

.
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N O·T 1 S
, O primeiro trator movido 2.

gasogênío do Brasil, foi apre
sentado ao Presidente João Ba
tista Figueiredo em recente, vi
sita à cidade de Sorocaba-SP.
Fabricado pela Companhia Bra
sileíra de Tratores - CBT, o

,

·trator foi submetido a diversos
testes. Para o próximo ano, a

CBT produzirá em série os di
versos modelos do trator, mOVI-'

ãe � g�sogênio.

Está marcado para o dia
30 deste' mês, o pagamento

'

da
:.a das três parcelas da quantia
devida pelo Estado aos Profes

sores designados . A primeira,
parcela correspondo" a 50% do
total a ser pago. As outras duas

parcelas serão quitadas em ja
neiro e fevereiro respectiva
mente.

xxx

\

x x x As metas prioritárias da

Esteve esta semana em Ca- Administração Dinâmica de
Therézio e Fábio, para ta ano de

noínhas, o Sr . Werner Leyen,
um dosDiretores da Fiat '- Au- 1980, são as seguintes: Conclu-

tomóveis SIA. de Porto Alegre;
são da nova Estação Rodovia

em visita às instalações da
ria Municipal, início da cons

Agência FIAT de nossa cidade trução do Novo Prédio da Pre-

". � ,

' -feitura, início da construção das
- que entrara em funcíonamen- .

'b d E t' di M
'tf) a-inda sste mês.'

,

arqui anca as no s acno uviu

s nicipal e o prosseguimento da

J canalização do Arroio Monj010. '

xxx

"

iA Comunidade Evangélica
Luterana de Canoínhas, realiza
amanhâ a sua tradicional Festa
Religiosa. O programa inicia'

.hoje às 19 horas, com canja, 'do
ces e diversões. Amanhã os fes

tejos prosseguem com a reali
zação do Culto Festivo às 10
horas. As 11 horas terá início

.oalmoço, com. 'chu�rasco de ga
do, carneiro e' leitão, galeto, ga
linhas recheadas. A tarde, ha
,'eril diversos at.rativos e diver
timentos, além de doces salga··
àos e eompl�to serviço de bar.

xxx

Esta coluna, que sempre foi

redigida por bons desportistas,
esta semana não poderia deixar
de registrar com satisfação, a

I conquista brilhante do Tr i

Campeonato Carioca. consegui
da pela terceira vez pelo time
de maior torcida do Brasil; .

o

"Clube de Regatas FLAMEN

GO'·. Urubús, trabalhos de es

quina, macumbas em geral, co
rria não poderia dar outra· coisa,
falharam mais uma vez.

..

" CANO!NHAS (CN) Em
concoerído coquetel nesta quinta
feira, ao oual compareceram inú
meras autortdades e o público. em
geral, a Agência Chevrolet de Ca
noínhas, Miguel Preeoplak --- Co
mércio

I
de Veículos Ltda., fez o

Iançamento oficial da Linha Opala
3980, além da apresentação do Ohe
vette "HATCH" lançado em outu
bro em todo c Brasil.

A LINHA OFALA/BO

O CARAVAN SS: mais desem
penho c novo desenho extenno.

OPALA DIPLOMATA: muito
luxo e conforto no novo modelo.

Com substanciais modificações
de estilo e melhorias mecânicas, a

Iinha Chevrolet Opala para 1980 SE:

"apresenta, praticamente como uma

nova série de modelos de caracte
rrsticas mais avançadas, maior con
J:<.)rto e espaço' interno, melhor diri
gibilidade e menor

I

consumo de
combustível,

Foram reestabilizados a iTenb
c a traseira, capô, grade, faróis,
Ianternas, pára-choques e pára-la
ir-as. Com isso 3. linha Opala ga
nnou uma nova aparência moderna
e agressiva, que é acentuada pelo
desenho das laterais, onde se nota
o rebaixamento do capô e dos pára
lé..mas e modificação da abertura da
roda dianteira e a adoção de frisos
Iaterais para os modelos Comodoro
e Diplomata.

Na frente destacam-se a grade.
Em motivos horrzontais finos, 'Ia-
1'(,is retangulares, novas lanternas,
j.ára-choques envolventes e saia
com "spoler".

Na traseira, lanternas retangu
lares amplas e envolventes, incor

j.orando refletores laterais (que se

iluminam quando ligadas as lan
ternas) e pára-choques envolventes,
:ElaI'Cam acentuadamente o novo es

tilo dos modelos 2 e 4 portas. Fo-

Tabela das semi - finais da
,

I

«(opa BrasiI1»
A CEn divulgou' segunda-feira

a ta.bela da fase semi�final da Copa
"Brasil, que terá 56 clubes, divididô.
lem, sete grupos de 8, classificando
se apenas duas equipes por chave
para o prhneiro turno da fase final.
Os 14 classificados, mais Guarani e

Palmeiras (campeão e vice da Cppa
BraSil. 78),' formarão 4 'grupos de
Guatro, saindo uma equipe de cada
para a final.. Aí ficará duas _equi
pes ·em cada gru:po (um jogo em

cada campo) e os vencedores deci
·(bráo a Cppa Brasil, também no

l5istema de ida e volt�.

GRUPO M: Ceará CE� América
lVIG, Vasco da Gama RJ, Goiás GO,
Arapiraca AL, Central pg, Botafo
ec PB e Operário MT,

GRUPO N: Vitória BA, Mara_,.. I

l}hão MA, Fluminense RJ, Vila No
\'a GO, Campo . Grande MS, Ita-

.

t;aiana SE, XV de Jaú SP e UQer-
l;,ndia MG. '

IGRUPO O: Uberaba MG, CSA

AL, Cruzeiro MG, Comercial SP.
Vila Nova MG ,Dom Bosco MT,
Lcônico BA e. A::ner_icano RJ.

\

GRUPO I: Atlético-MG x Colo

rD.do, em Belo Horizonte, Coritiba
x Mixto, em Curitiba; Amérlca-RJ
x Campinense, no Rio e Francana
x Brasil, em Francana,

GRUPO J: Figueirense x Ma-

OS GRUPOS
GRUPO I: Colorado PR, Amé-.

tic� RJ, Brasil RS, Francana SP
('oritiba PR, �tiético MG, Campi�
nense PB e Mixto MT.

GRUPO J: Operário MS Ma ..

l'ing.á PR" Botafogo RJ, São'Bento
bP, Jolnville SC) Figueirense se,
,s'l.BC RN e Comerdal MS,

GRUPO K: Internacional RS

,Interna,cional SiP, Desportiva ES',
b.napolina GO, Caldense MG Atlé
t:co PR, S?O Paulo RS e Goytacaz,

GRU.PO L: Gama DF, Flamen··
go RJ, XV de Piracicaba SP Lon
ddna PR, 'Grêmi0 RS, 'Bahia BAr
,Santa Cruz PE e N.áutico PE,

HOJE�
GRUPO K: GoytaGaz .x Calden

se, em Campos, .

GRUPO M: Vasco x Ceará, no

Rio.

GRUPO O: Vila Nova-MG x

Comercial-SP, em Belo Horizonte,

AMANHÃ:

, ,

l'lngá, em Florianópolis; Comercial
MS x Botafogo-RJ, em Campo
Grande; Joinville x ABC, em Join
yille e São 'Bento x Operário-MS,
CID Sorocaba,

.

GRUPO N: Itabaiana x Vila
N"ova-GO, em Aracajú; Campo
Grande x Maranhão, em Italo Del

Ci.m�; Vitória x Uberlândia, em

Salvador e XV JRú x 'Flu'RJ, ern

rum modificadas ainda a tampa do I
porta-malas e a posição da placa
de licença que agora cobre a aber

tura do tanque da combustível.

O modelo Caravan vem com

lanternas traseiras em desenho pró
f...rio: são amplas e acompanham o

contorno da terceira porta.
Os pára-choques, para todos 08

modelos são agora mais largos e

envolventes, oferecendo maior pro"
teçâo à carroceria do veículo ElSts

p oteção é reforçada nó opala. .

Co
modoro e no Caravan Comodoro
1;01' uma lâmina de. borracha; no
Diplomata pela lâmina de borra
cha e mais batentes verticais No
modelo Opala, os pára-choques vêm
com uma fita adesiva preta,

Outras características externas
d::. nova linha incluem lettêlto
"Chevrolet redesenhadc e fioviô €3-'

pelho retrovisor exterrto, com base
ou plástico preto e movimentos

amplos em todas as· direções. Op
cionalrnente, .P retrovisor pode ser

inetalado também no lado direito
do veículo,

O modelo Diplomata "tcp" de
linha, vem 'com frisos largos que Se

(' stendem por toda fi lateral do veí
culo à altura dos pára-choques. O
Comodoro ê o Caravan são tam
bérn dotados de frisos. porém n"lãi5i
Eatreitos e localizados Ui11 pouco
acima da linha <3os pára-choques.
Com está .lnó'Wíiºão, as faixas late
J ais pint'âtl:as do Comodoro 79 fo··
ram extintas.

Como caracteristica própria do
r·'.odelo SS este tem agora uma sm

r la faixa em cor preta pintada �
[! ltura da soleira da .pGrt�L Em Ie
tvas vazadas.. grandes o emblema SS
se destaca na lateral traseira, fia
u.esma cor da carrocer ia,

.

ALTEltA'Ç-ÕÉS IN't.E:SNAS
A linha ,Ch�vrôl�t Opala está

sendo lancad� em três estilos .

Coupê � portas, Sedan 4 portas e

Caravan -- e em três níveis de lu
�o _' Opala, Comodoro e SS. Além
d,€ste�" a GMB· apresenta o modelo
Diplomata, que passa a Sér � mó,
cklQ mais luxuo�Q da linhê..,

,

Todas as Vel'?'Gês. são. dispbní'
veIS com novt;)s bancos tdianteir(;)s
c:n espuma moldada, qu.antlQ m8i
viduais de encosto. alto t)U baixo
l�sta nm;a estru.tü);"à � extensiva ao�
t);:mcq.� traseiros dos modelos 2 por-
tas e Cal'avan, •

,Com esta mud,ança, além de
'rüalOr conforto, houve um ganho
�\ensível de espaço para as peI'nas�
Joelhos e cabeça dos passageiros no
�anco trasei,ro, EDte ganho foi mais
5igniJic::ltivo no Caravan, onde o

<.lu,mento de espaço para a cabeça
�01 de �3mm,. em função� também,
no rebaIx�mento do assen.to trasei-
10.

Houve ainda ganho Je eS'p�('b'
!lOS modelos dotados de b"tihcO:S
ô.,lanteiros inteiriços qü.�nd.o _com
bnados com .alavafJ,ta de câmbio na
coluna: de dil"'eç3,0.

. 9utra modificação, interna, ex
tenSiva a todos os modelos, refere-,\':" � ,controle de �regul!lgem de
.(l]stancla dos bancos dianteiros
<;lue foi deslocado da lateral para a
trente, .

Co�o detalhe de luxo e confoT
tG, o �lplQmata vem com b-ancO'S
18tera�s das portas revestidbs de'
"cashemere" e console 'inteiramen-
i.� em vinil,

'

, .'

omerCIU' f

_

Na linha 80 f�i extinta a decol
raçao monocromática em cor vinho
mantendo-se apenas os tons ma-rron
e preto.

,
.

Os novos modelos são disponí.
veis nas

J: seguintes cores externas'
Branco Everest" Azul Ultramar'
Vermelh? Bonanza, Bage Saar�
I'r�ta Diamantina, Verde Sarnarn.
baia, Dourado Palha e Marron Ca.
nela.

Para o modele Diplomata não
são disponíveis as cores Azul Ultra.
mar e Vermelho Bonanza ,

; .

APERFEIÇOAME'NroS
ME(JAN1COS

A linha 'Opala 1�BO, apreSenta
modificações nas suspensões dfan.
teira e traseira, que' visam ,tor.nar
ainda melhores as condições de di.
rigibilidade e controle direcions] do
veiculo e possibilitar a utiliz�âG
ele pneus radiais.

Essas modificações foram pro.
jetadas no sentido de tirar o máxi
mo proveito das características di.
nãmicas direcionais, sem prejuízo
do conforto e maciez de rodagem
mesmo com a utilização de pneu;
ratííais.

A característica de comporta.
mento direcional "neutro" 'é ..um

dos mais importantes benefícios te·
sultantes das 'novas suspensões. Q
comportamento "neutro' significa
que enquanto o veículo está fazen
do tuna curva, o motorista. �é
manter o volante na mesma posição
até completá-la, cem necessidade de
correções.

' .

Molas novas e amortecedcra
recalibrados na frente e molas e

amortecedores noyos atrás contri·
buem para a maciez, suavidade 8
aàerência dos pneus no solo, pel'
rnitindo ao mQtQrista completo -ciln·
tl'ole e d'õlrulüô dó veículo, lUeSDlD

, Hl1 pisos irregulares.

t) l10VO battamenh) dê ditfÇQ4
� o aunHmto da Gitoía tlianteirà (de
.�..41O patà l,.4�Ó lnm cóm tãlã dê
5" e 1 '. 43� mm, éom taiã àe 6") e

tl'-aseira (de 1.397 mm para 1.410 e

1 ,422 mm, res.pectiv.amente);
,

em

conjunto com as novas suspensões,
.1 eduziram o "rolar" (ou inclinação
(,m curvas) da <.:arroceria oferecen·
do o máximo de estabilidáde em

hnha reta, quer (fi repentinas lu·
fadas de vento, quer fig desl.oca,

.

n�ento do âr t)I'o'Voeadô 'pela liltrà·
pl1SSfi!teID de caminhões ou ônibus,

. F'inalmehte� 'na transmissão de
4 velocidades com motor de 4 �,
lindros, fói modificada a rotação dá
I.h mi:1tcha .. a íün de filélhof::if ti CAI

racidatle dê :sUbid.a de ramp'a, con'

�Nínentemente foram também mO'

c1ificadas as relacôes de 2.a e 3,a
1 r.'archas, . para mêlhorar a dirigi:
t,ilidade, resultando áinda em me·

lhoria do consumo em tráfego de
cidade.

Por outro lado, foram int:r()d�'
úclas novas :rodn� patà ôs ãivéfSÔS
modelos� :rodá êSpottlVà estànlpàdà
{(;111 taln de 5'· hermal para () Co'
r: odoro e opcional

.

para o Opàla:
l'uda esportiva estampada cotn_talll
f.", normal para 'Os modelos 55 ê

C'pcional para o COJüodoro' rodas de
i.'lum:nio com tala 8".. fiorl'iUi.l pilra
'I �jplom_a�á � O!)cional p;:lra os dO'
!'!'<l.,S Ynodelos,

Jaú,

GRUPO O: Americ'1no x Cru·

zeirc, em Campo:>; Uberaba x CSA,'
em Uberaba e Dom Bosco x Leôni
co, em Cuiabá.

. ,
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