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FOTO r - FLAGRANTE DA PESAGEM DO MILHO DESTINADO AS EMPRESAS COM-
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CANOINHAS (BB/CN) A frustração
das duas última� safras de cereais no 'BrasiL

principalmente na região sul, obrigou o Governo

Federal' á adotar o Programa de Importação de

milho pá�a' suprir a deficiência do mercado in

terno. O Estado de Santa Catarina que teve

I
uma quebra de produção de. aproximadamente
50 por cento, está .sendo beneficiado por este

Programac podendo,adquirir o produto impor
tado dos Estados Unidos, através da Bolsa de

Cereais de São Paulo.

ADMINISTRAÇAO:
Rua Getúlio Vargas, 527

COMPOSIÇÃO e IMPRESSÃO:

Impressora Ouro Verde Ltda.

Rua Paula Pereira, 765

Ferroviária Federal i-c- (RFF), que concluíram
,

,

1.a Prova -' "Comuincaçâo
a operação de, transporte nos primeiros dias de �

€ Expressão: 1 - Língua Portu-
janeiro. O milho, que é transacionado com as

guesa, Literatura Brasileira e

empresas, é carregado a, granel (40 toneladas." Redação; 2 - Língua Estrangei
hora) e custa em torno de Cr$ 4 mil por tonela- ra (inglês) ,

'

da. Das 10 mil toneladas armazenadas na Unia- 2.a Prova - "Ciências I": 1

gro, 8 mil já foram distribuídas para diversas '- Física'; 2 - Matemática" dia
( 16 't f'

'

cidades do Estado. � , quar a,- eira.

/

,

Informou a mesma fonte, que a Bolsa de
,

Cereais de São Paulo, fornece o' pregão ao Ban- '

co do Brasil referente aos nomes dos compra

dores, e este, encarrega-se do recebimento e

presta conta dos valores à Comissão de Finan

ciamento da Produção (CFP).

A- operação está sendo executada pelo,Ban
co do -Brasíl é co;ntrolada pela Comissão de Fi

nanciamento da .Produçâo -, (CFP). Segundo '.

fontes ,qª_ Ag,�pçia .do BB de Canoínhas, a, mes

ma está el\.c�rf(2gada da.dístríbuíção de, 10 mil

tonela�as de 'milho que' a 'CIBRAZ�M armaze-
.

nou nqsta cidade nos depósitos da UNIAGRO '
União ;Agrícola Ltda.

o

I

1

Citamos corno exemplo alguns consumido

res corno a Perdigão SIA. de Videira, Sadia de

Concórdia, FlRICASA de Canoinhas, Ceara Avi

cola Xanxerê, Cooperativa Central do Oeste de'
. [

Ohapecó e Cooperativa Tritícola Rio do Peixe

entre outras.

,
,

'

O:produto foi retirado dó Porto de Parana·

guá-Pr.. , por 444 caminhões fretados pela Rede
1
,

\'
,
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._.... 33 anos 'a serviço da comunidade -

o .. eca terce-letre O
J

' , ,

lar da FUNPLOC

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

, i

CANOINHAS (FUN:rLOC/
CN) - O, Vestibular Unificado/
20 da ACAFE começa na terça
feira dia 15 nas cidades de F10-

-rianópolis, Brusque, Canoinhas

Itajaí, Blumenau, Joinville, Río
,

do Sul, Jaraguá do' Sul, Lages
.Ioaçaba, Concórdia, Caçador,
Videira, Mafra, Curitibanos,
Criciúma e Chapecó, cujas fun

dações fornecem um
I

total de
5.442 vagas, sendo que as ins

crições foram encerradas nesta

quarta-feira, dia 9.
.

A Fundação das Escolas do
Planalto Norte Catarinense .--

FUNPLOC, com sede em Canoi
nhas recebeu 272 inscrições pa-'
I a os diversos cursos que a

ACAFE oferece, sendo que a

maioria disputará as 120 vagas
existentes para o Curso de Ciên
cias Administrativas.

A exemplo do' vestibular
do ano passado, o Presidente da

FUNPLOC, Dr. Paulo Dequêch
alerta os vestibulandos para o

rigor do horário de início d as

provas .: O candidato deverá es

tar no estabelecimento [meia ho
ra antes do horário previsto, ou
seja às 7h30 para poder Iocali
zar sem contratempo? a SUa sa

la de provas; 'A primeira prova
que' será realizada no dia 15,
irá das 8 às 11h30 e as demais
r.o horário das 8 às 11 horas.

"'N.-()-15-5-'3---'�A-N-O-X�'X-X-H-I------------C-A-N-O-I-N-H-A-S-(SC-),-1.....2....D-E-J'-A-N-E-IR-O-D-E-'-1-98-0----.....:--,\_-s-si-n-a
...

tu-r-a-An-u-a-l-C-r··$-35-0-,O-O----N-,.O-A-v-u-Is-o-c-r-$-S,-OU
------------�----------------------------------------------�.-----------------------------------------------------------------------------

As provas do Concurso Vcs
trbular Unificado - ACAFE / 80
são

o

em número de quatro, com
postas de nove. disciplinas. ,

S.� prova - "Estudos Sociais":
1 - História; 2 - Geografia; 3
- OSPB'tllO dia 17, quinta-feio
ra.

vem
,

ai

Cheque - ouro
taxa de, jurosnova

BRA:SfLIA, (AG/AN/CN)
- A Diretoria da Banco/do Bra
si! decidiu terça-feira elevar de
2/1 para 3 por" cento a taxa de
juros para o cheque-ouro que
de 32,4 por cento ao ano passa a

custar 36 por cento.

4.a Prova - "Ciências II".
1 - Química; 2 _.-Bíología, dia
18, sexta-feira. .

.

O acesso aos locais de Pro..

vas do Concurso somente
1 será

permitido mediante
'

apresenta
co do Cartão Confirmação de

Inscrição e do mesmo do
cumento de Identidade utí
Iizado quando da, inscrição,
além de portar

\

uma caneta

esferográfica azulou preta. O

próprio candidato' perfurará o

cartão de respostas que acompa-
o nha a prova; Na folha, 6 vesti
bulando poderá fazer o X" onde
achar necessário, sendo que no

cartão resposta deverá constar

apenas um X, incorrendo o can

I.Hdato na anulação da questão
se proceder perfuração dupla na

mesma resposta.
Observa-se ainda que a no- ,

ta obtida na Redação acrescerá
proporcionalmente em até 30

por cento ° escore bruto do can

didato 'na disciplina Língua Por
tuguesa e Literatura Brasileira,
da Prova de Comunicação ,e

..

Expressão. Para elaboração da

Redação é conveniente observar _,

algumas regras básicas tais co- �.,
mo: Esquematizar as idéias que .• ,

pretende desenvolver; Desen
volver cada 'uma das idéias
constantes no esquema; Reler o

que jâ ecsreveu e verificar se

as idéias foram apresentadas
',::

com clareza; Fazer uma revisão
no texto e, se necessário, modifi
cá-lo antes de passar a limpo; e

por último, evitar rasuras' no

texto definitivo, que deve ser

apresentado limpo, e legível.

PUBLICA'ÇÃO
. '

,

'

I

DOS RESULTADOS

As listas dos candidatos
classificados serão divulgados

-,

obedecida a ordem alfabética;/

rem qualquer das notas <?u dos

pontos obtidos', ou ainda da 0);'-

.dem de classificação, ..1,

tem

As demais' taxas admínís
trativas internamente pelo esta
belecimento permanecem às

mesmas, . €inllbora não fique ex··
'

cluida a possibilidade de que ve-
nham a ser alteradas futurâ
mente.
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Metalúrgica
" .

Itáipu Ltd.a.
FABRICAMOS SOB ENCOMENDA:

'PORTAS - JANELAS E GRADES DE FERRO,-PER,FlLADO,
';

.

I METALON OU ALUM,íNlO.
.

ESTRUTURAS, VITRINES, BALCÕES, BOX PARA

I BANHEIRO.

,

. Rua Uruguai, 1231 '(Jardim Esperança) i- Fone 22-0758
.1'

�89460 -.CANOINHAS _ Santa Catarina'

..-I.
\ /

�'P' III I ,'IIJJI li I •• ,,' ••• 1.1.a,.,. n '1'1' '.1 1111 111111"" 1I._Ll'U,.LLLLI..

Prefeitura M. de Major Vieira
,

, .

Aviso de Licitação
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR V�EIRA,

leva ao conhecimento dos interessados, que está aberta a . "CON
CORRÊNCIA PÚBLICA." _ Edital n.? 01/80, para' p seguinte:

'LO) '_ Alienação de uma Camionete Chevrolet C-1403 _. Modelo
.

1979, Motor a Gasolina _ 6 cilindros, _ 4 marchas.

2.°) 1'-' Aquisição de uma Camionete Pick-Up, equipada e/caçam
ba de aço - Capacidade de carga até uma tonelada _ mo

tor diesel _ modelo 198.0.
!

Prazo de entrega das Propostas até as 15:00 horas db
dia 22/01/1980, na Secretaria Municipal.

Melhores informações e Cópia do'Edital, poderão ser

obtidas junto a "Secretaria Municipal no horário de expediente
Prefeitura Municipal de Major Vieira, 02 de janeiro de 1980·.

I

.

2 x
.

CLAUDIO GADOTTI - Prefeito Municipal

Discos ·fitas

lJltimas
/

•

rasa
Leia!

,

Divlilgue! Correio do N,orteAssine!
)

I

ESM�RALDIN(> M. AI:MEIDA

A NOTíCIA DAS NOTíCIAS

GLóRIA A.DEUS NAS ALTU
RAS E PAZ NA TERRA AOS HO
NiENS DE BOA VONTADE. Com
esta saudação, que faço de coração
para o coração de todos os meus
caros leitores, amigos e prezados
assinantes, reinicio o meu trabalho
da modesta coluna, NOTíCIAS DE
PA'PANDUVA.' Agradeço a todos
os que, de urna maneira ou de outra
deram a sua 'valiosa colaboração
para que mais um ano fosse venci
do. A direção do "Correio do Nor
te", seus bondosos e atenciosos fun
cionários, àqui fica registrado os
.neus mais reconhecidos- agradeci-

I mentos e a certeza da minha imor-
redourà gratidão.

.

1 :x

\

DIA 20 FESTA DO

PADROEIRO
\

Dia vinte do carente será Ireali
zada a tradicional festa em louvor
ao padroeiro da cidade, São Sebas
tiâo . Todas. as equipes escaladas
para o bom andamento dos traba
lhos estão em. franca atividade. A
exemplo dos anos anteriores espe
ra .. sé um fluxo crescente de romei
ros que participarão das, solenida
des festivas em honra ao, glorioso
mártir São Sebastião. A Comissão
Executiva da Igreja e o Vigário Pe.
Antonio Cintho convidam a todos
para nos honrarem' com suas pre
scnças dia vinte" data consagrada
ao mártir São Sebastião.

DOCU·MENTOS

EXTRAVIADOS
ESELSA STRACK

.

DO AMA-
RANTE, comunica que foram rou

bados no interior de seu veículo.
�12. cidade de Curitiba, no dia 30 de .

cczembro de 1979, sua Carteira de
Identidade n.1O 975574/SC., e, uma

Nota Promissória no valor de Cr$
50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros),
.( rni'tida por Blandina Watzko Po
l.ryvíecki, residente

.

à Rua Paul
harris n.1O 916, em Cánoinhas-SC.,
('om vencimento em 3,0./0'1/80 em

seu favor.
-

Em virtude de ter sido :reque-
6do as 2,àS vias, estes documentos
tornam-se sem efeito.

Canoinhas, 08 de janeiro de 1980..
,

Eselsa Straclk do Alnru;ante
I x

DOCUMENTQS
EXTRAVIADOS
A PREFEITURA MUNICIPAL

DE MAJOR VIEIRA,. declara para
os devidos fins que foram extravia
dos todos os documentos da Pick-

- Up Chevrolet C-1403 .:_ ano 19'79,
'PIada CM-3760, Chassis N.o ...

BC144NGJ01583, cor beje;
(
Os'mesmos ficam . s�m efeito

pOl: haver requerido 2.a via.

/ ,
,

"
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·MALLON (VW usadas) �
, I

PTB BRIZOLISTA COM N,I()' 1
,

,I '
,

Àpós .12 horas de vigília. nas

quais consumiram sanduiches c

chimarrão três deputados vincula
dos'ao 'ex-governador Leonel Br izo
la, requereram ontem o r:egist�o. do
P1'B, LU Tribunal Super1or_ E-letto-'
ral

.

em Brasília. O plantão pete
D1:Jta na varanda do TSE durou em.
sua totalidade 61 horas � evitou
.rue a ex-deputada Ivete 'largas,
com quem disputam a Iegenda, in
gressasse antes com seu re'qu��n
n.ento: O protocolo do grupo Brtzo
la' foi o de número 1, enquanto
cue o deIvete ficou com o 2. (G.P.)
'" "

"

cido com lajotas de tàmanhó Uru�
fú!me e c?locadas com per�eiçã() fi�
Jeito do no numa profundIdade de
aproximadamente 20 centímetroa
por, 10 m2 de largura se est<en4endG
por muitos metros abaixo até che.
gar num poço de relativa profun.
didade, formando um cOlltrastQ
com a hé�.tul�eza a mata verde QUê
cerca o rIO de ambos O-S lados. Va.
mos' lá conferir .

MENSAGENS RECEBIDAS

Com r.elativo atraso agradeço as

mensagens recebidas de amigos,
renovando as que já enviei a todos
unteríormente. Que a felicidade se-

la constante durante todos os dias
de 1980. São os votos da coluna.
Do Governo do Estado,

.

Governa
dor vice-Governador e Secretário

.

do Estado; Deputado Federal N.ereu
Cuidi e família, Deputado Federal

Esperidião Amin Helou F.? .e Sra .,
'Senador Lenoir Vargas Ferreira,
Deputado federal Victor Fontana,
Vereador Francisco Assis F.", '16.á
c.:SM (Capitão Osvaldo C. Nar
Icch) Prefeitura Municipal de Ca
noinhas Prefeitura .Municipal de

, /
.

Papanduva, Bispo Dom Honeres� �e
Caçador, José Sanches Jr. e família,
Dr. Sérgio Tal' le e, família, Impres
sora Ouro Verde Ltda., Jorge We·'
cker le - Diretor da Souza Cruz de
Floríanópolis, Roberto Horliana e

famj'Jia-Santos, Dr. Dino Almeida-
. Paris, Lucindo Sonaglio-Curitiba,
Ema Greffin-Curitiba, Afonso
Grosskopf e família-Joinvile, Anto
nio da/Cunha Ramos e familia, Er
nani Woyciekoviski e família, Irene
Zadorosny e família, E; E. Bran-'

dernburg e família, Srta. Luci Rek
Curitiba, Srta.: Madalena Greff'in
Porto Alegre, Aristidio Gruber e fa
miria, Gilberto Carvalho e Iamilia
São Francisco do Sul, Carlos Bron
ze e família-Curitiba, ,Lavoura e

Pecuária Igaraski Ltda, João Gual
herto Wiliczinski-rep. "O, Estado dI:'
São Paulo"

'

- PISCINAS SAO NOTíCIAS

As pessoas que gostam de CUf-'
tif"uma pisôna em nosso municí-'
pio não estão a margem desta va!)
tagem. Aqui existem três, todas em

.:?ondições d(f uso. A piscina do Sr.
João Paulo Furtado, com duas divi-

.

sóes para adultos e crianças é toda
ac'iinentada com corre-m�o etc. A
segunda do jovem empresário Ni
,":lldinho T. de Abneida, fica num

ap:rasível bosque; dotada de tram··
p()lim de diversas alturas para me-

1hor escolha e segurança. A tercei-,
·

...a fica no famoso "Terreiro de, Pe
dra", obra prima da natureza,
aproveitada em boa hora pelo Pre
feito M�njdp;al, Sr. Natarii�l Re
sende RIbas, 'l'rata-se de um cal
çqmento feito em tempo desconhe·

PASSARE:LA DA

SOCm.oADE

Com relativo atraso diVtilgõ ôi
aniversariantes que já festejaram
seu niver, afim de que sejam rto
.lembrados:

Sra. MARILEIA SENNA CE.
PEN: Dia' 24 p. p. extreou idade ns
va q. jovem Sra. Maríleía, \7irtu_
esposa do Sr " Aujocir , çepen..:.).i

JOVEM ADILSON CEZAR
UECKER -- Dia 28' festejou niver
o jovem Adilson, filhó do casal Aní.
bai (Lídia) Becker, ele Cartorillie
(�:�l Nova Cultura.

f .

Sra. CINIRA S. RIBAS _' Dia
31 festejou idade nova a senhora
Cínira, virtuosa consorte do' sr,
Prefeito Municipal Nataniel Resen
dt_ Ribas.

Sra. DORILDA THIESSEN "'

Festejou dia 1.0 do corrente troca
de idade nova a Sra. Dorilda, &3-

posa do Sr. Antonio Thiessen.
Sr. IRINEU GRABOVISKI --

Na mesma data aniversariou O S1'.
Irineu Graboviski, alto 'funcionário

. mupicipal., ' .

, Sr. MANOEL �Fl1RTADO �

Também dia 1.0 completou. mais
um ano de sua prestativa 'exisrtêbci�
O Sr, ManeeI, Furtado'. '

.

Sra. DONILDA COSTA', MO
RAIS � Ainda na rn...esma data íes
tejou niver a Sra. Donilda, .e.sPO$,a
co Sr. Albaro Dias" nosso, p�acW

.' assinante. .

... I

Srta. MARIA CAUDA � l'r'OB;'
sa agenda .social" registrou ':diá 1,<> a

l,,�ssagem de ríiver .da ·eh:�gante.:fIe·
nhorita Maria 'Cànla, .!i'lha do casal
Dr. Alinor (Ines) Eufrasío .

ALOISIO PARTALA ".JQNlOR
'_ DiaS festejou.seunatalício p jo,
vem que é filho (io' casal; AlQiflio
(Maria) Partala.

Sra. TERESA ALMEIDA CA,·
MARGO' - Dia 9 aniversariou a

. Sra. TereSa, esposa do Dr. Pauh)
't. Camargo, residente em Curitiba

REGIS SCHADECK - Na mes
ma data aniversariou ü jovem Re\o
gi�:., .filho do 'casal Sr. -Olímpio (Te
resa) Schadcck, res. ,em C8noirihaB.

Srta. �OSIMARI ANTONIAZ·
ZI - Ainda na mesma data feste
jou seu niver a srta. RosimaI'i, fi
ha da sra. Ione AntoniazziJ alta
·:unc. do Posto de Saúde.

Dr. ARISTIDES SONAGLJO
_. dia 13 quem estará festeian�Q
niver é <> jovem engenheiro Arqw-
t�to, ·,Dr. Aristides Sonaglio.,

'

\
. ,

Aos distintos aniversariant'es
os qlmprimentos da coluna, com

. v�tos de mil felicidfldes,

V.ENDE - S,E
,Uma casa de mad<;ira, me

(�índo' 11x12, contendo 4 quar
tos, 3 salas, ...cozin�a, banheiro

<;Oln instaUação
.

sanitáirla) :ftl'.t)(;l
de. serviço e pomar.

Rua E:milio Scholtz, 239.

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

Veículos realmente revisados�

Revisados por quem entendeI·
" Atendimento após a venda.

,

Preç'os justos. confira I
.. '

," �.,'
. ,. '

.

....

" ..
' !:,

&

•

Dra. Zoé Walkyria· Natividade Selem'e
- CIRURGIA DENTISTA -
- CIC 005589159/DE'P - \

Clínica dentária de senhoras e crianças.
._ Especialização em Odontopediatria �'

. HORA MARCADA -. Pça: Lauro Müller 494 - 'Fone 22�0461
.

'

�------------------�--------·------'_----�---------------�í

Para um. bom c'himarrão"
preEira

«COMPADRE,,» ,�

-

-
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CORREIO'DO NORTE "

estaques
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o elegante casamento
de Estevão e Denise

t1Iãf;:�'.:....���·����!:':;�.iillà��R: -�f"'�.Mlt���

Acontecimento social de destaque que
encerrou a temporada de 1979, foi sem dúvida a

elegante reunião das famílias, Tormena e Fuck.
unindo pelos laços do matrimônio os j avens De
nise 'I'erezinha é Estevão Francisco. Eles são
filhos de Antonio Milton e Valcy Pereira Tor
mena e de Jacob Bernardo Fuck Jr. (falecido)
e. Maria Matilde Fuck. A cerimônia religiosa
Ioi realizada na Igreja Matriz Cristo Rei e a

.

recepção ao convidados no Clube Canoinhense

:�.,.. Foram os padrinhos de Denise, Vera Stul
zer .Lopes e Fortunato Torrnena, Alirio Remei t

'(Ivone) Vargas, de Lages; Luiz' Fernando (Tá
,niâ). FllCk, Antonio ·(Maria de Lurdes) Trella,
Antonio Sérgio Pereira Tormena e Maria de
Lourdes Tormena. De Estevão Renê Milto
(Bernadete) Bauer, Niceto (ROsicler) Fuck,
:,Elia_na Fuck e Hilário Buschle, Marcelo (Jane)
-Fitck e Fábio Nabor (Marli) Fuck. Ao jovem.
�casal, os cumprirnentos do colunista, extensivos
-aos seus familiares.

«ABIC» em alta rotação
Para quem não sabe; a "ABIC" é a sigla de

'um grupo de amigos que tem o discreto nome de

"Associação dos Baixinhos Isolados de ·Canoinhas".
A Sede da "ABIC" é no bem bolado atellier de Zezé
"

lianen, com assembléias às 3.�s feiras acompanhadq_s
de um jantar na casa de um ou de outro. O Grupo terr;
10 SÓcios fundadores que vão de artistas, advogados .. I

'�mpresários até engenheiros. São eles, Alice, Len i

�ha, Zezé, Mário, Georges, Yoshiro, Dalmo, Aristeu,
. a�dolfi e Iara. O regulamento da "ABIC" é do-;

;l1als originais, bem recheado de excelentes. progra-
mas e regras que devem ser seguidas à risca. O as

�oc1ado além de ter que preencher todos: os requisi-
-os .exigidos, deve ser muito, mas muito versátil e

r�sistente. Da coluna, os parabéns aos alegres ,"bai-
){1nhos" Ia I

-

E' t
' L "No''.

pe a lnovaça.o. " al es a o seu ema: . �

1I1enores frascos estão os melhores perfumes".

�.================================�

Organizações
da Luiz Milton Suchek

.

Rua Felipe Schmddt, 392 - Fone: 22-0511

Seguros em todos os ramos .....- Fotocópias -
_

Despa

,�ha!lte.Oficial d:0 Detran - Emp1!lcamentos - Trans�

erencla de Veicules _ Confecçao de Placas e Pla
quetas _ Carteira de Identidade .- Carteira de Mo

torista _ Taxas Estaduais � Pr�cbimentos de

Notas Promíssórtas e Contratos.
, .

Autor da peça
«O Contestado»
pesquisa em Canoinhas
Esteve esta. semana em Canoinhas, o conheci

do escritor e ator de Teatro, Renato Morelli, que é o

criador da famosa Peça Teatral "O Contestado", ba
scada nos acontecimentos reais da Guerra entre San-
1';.1 Catarina e Paraná, ha qual nossa região esteve

«nvolvida e por causa dela muito sofreu na época.
Renato Morelli, dotado de rara sensibilidade e gran-

.

de capacidade de absorver os assuntos em toda sua

plenitude e transportá-los para o Palco continua
,

-
,

sua pesquisa sobre o "Contestado", com a finalidade
de introduzir em sua peça novas facetas do conflito,
novos quadros, unas sempre com absoluta fidelidade.

o destaque "Roberto Carlos"
O disco anual de Roberto Carlos, .gravado em

Nova Iorque e Los Angeles e lançado em dezembro
,1€ 79, reúne arranjos de J'immy Wisner, AI Capps,
Jack Cortner e Frank Owens. Neste LP Robert"
Car los segue somando composições em parceria com

o "mano" Eramos Carlos (Na Paz do seu Sorriso, O
Ano Passado, Desabafo, Meu Querido _ Meu Velho

.

-- Meu Amigo, e Costumes). Integram o disco, te
mas de Ivor Lancellotti (Abandono), Mauricio Duboc

; Carlos Colla (Me Conte a sua História), Mauro :

Motta e Eduardo Ribeiro (As Vezes Penso) e o co

nhecído sucesso do mexicano Armando Manzanero
(Esta Tarde Vi Jover). A CBS prensou cerca de j
milhão e 200 mil cópias de discos e fitas, mas a dire

ção da empresa acredita que em meados de 80 a

quantia será duplicada, pois o LP da ano retrasado
vendeu 1 milhão e 900 mil cópias até julho de 79 se·

gundo dados da ABPD. Além do grande número de
discos vendidos, o "Rei" é também o cantor com mú
Ricas mais' executadas em: rádios e TVs brasileiras.

Pingo vde Gente'

üú

c i o

Colombo

Shaw de Rock com

Toni Lemos na SBO
Apesar de que a famigerada "discotheque" es

teja agonizante neste início de nova década, O "Rock'
que é dos anos 50:160, está de volta com toda força em

várias partes do mundo: Aqui no Brasil, temos o

.legítimo representante de "Elvís", já nosso conhecido,
Toni Lemos, que aqui esteve no final do ano passa
do numa promoção do Lions. Desta vez, atendendo

solicitações "mil" do público jovem, o Empresárío
Ronaldo traz o cantor, para um Baile/Shaw no dia

. 19,'ou seja, no próximo sábado. A noitada, commuíto
.embalo, será na SBO, com início previsto para às 22
horas.

'

LOJA POPULAR ANA MARIA
AMPLIOU E MODERNIZOU. SUAS INSTALAÇOES

PARA SERVIR SUA CLIENTELA CADA VEZ
MELHOR.

BRUXINHA MODAS
CRESCEU E FICOU MAIS BONITA PARA OFERE

'CER MAIOR VARIEDADE' DE: ARTIGOS POR ME,

NOR PREÇO' E COM O ATENDIMENTO QUE VOC:E:

JACONHECE.

CHIe-CHIC MODAS
,

CONTINUA A MESMA: PREÇOS DE FABRICA,
ARTIGOS SELEClO'NADOS E D-E ACORDO COM

SUA EXIGÊNCIA.

OrgaDiza�Õ8S Nival·do Borgardt

Liquida em janeiro pela metade do preço.

N iver ,.de casamento
o Corpo de Oficiais e familiáres do 3.° Bata

lhão de Policía Militar, homenagearam o casal Tenen- .

te Coronel Dinoh Antonio Corte � Sra., ele coman..

dante da, Unidade, que comemoraram no dia 7, os

] 9 anos de feliz matrimônio. Na ocasião, os presen-.
�,es saborearam um jantar servido no Cassino dos Ofí
dais à base de frutos do mar. Da coluna, seguem as

felicitações ao prezado casal com votos de que eist'a
união continue sendo abençoada por Deus. .

.

Aniversários
DIA 5: Solange 'I'erezinha Gatz e Carla

Robert Sachweh .

DIA 6: Lourenço Novak e Pedro 'I'okarski
Dia 7: Wanda, esposa de Henrique Artner.
DIA 8: Rudolfo Steierlein.
DIA 10: Victor Borges, residente em Ma-

jor Vieira.
.

DIA 11: Laura, esposa de Waldemiro
SchuIka; e Marcia Plothow,

DIA 12: Zeno Ribeiro da Silva.
DIA 13: Sylvio Mayer, Sérgio Carvalho,

Maria Eulalia Borges de Souza e Vanessa Gíse-.
li TremI.

. .

DIA 14: Rafael SchuIka.
DIA 15: Herbert Ritzmann e Vva. ou»-

da Burgardt. _

,

.

DIA 16:. Waldemiro Novak; e' . Daniela

Müller, filha do casal Mario e Dina Müller .

.

DIA 17: 'Antonio Seleme .

,

. DIA 18: Katia Regina Crestaní, João
Linzmeier; e Oswaldo Sorg.

.

.

Aos aniversariantes os nossos parabéns ..

Rua Vidal Ramos, 921 _. Fone 22-0143

Festa do "Tiro"
No dia 26 de janeiro, acontecerá a tradicional

festa da Sociedade Tiro Alvo de Canoinhas, realiza
da anualmente em sua Sede no Campo da Água Ver

de. Muitas atrações estão sendo programadas para
aquele dia, além das "acirradas" competições de "Ti

ro ao Alvo". Os festejos serão encerrados com o "Bai- ,

le do Tiro" na SBO, com! €ntrega de troféus e meda
ihas aos vencedores. Um excelente conjunto musi-

.

cal de Blumenau abrilhantará a noitada.

A· pílula do, ho-mem
As pesquisas a respeito da pílula do homem

.

são uma realidade, embora esbarrem em alguns pro,,:'
blemas: os homens não aceitam a idéia de tomar anti

concepcional, coisa que deve ser só para as mulheres
Talvez a moda pegue, se não comprometer a virilída
cie e a fertilidade, esta última, quando o homem dei
xar de tomar a pílula. (AN/JCV)

GAR.DENIA
úLTIMOS LAN'ÇAMENTOS

Moda Rio
.

- .

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Olíveíra) :' .u- :;'

Dr. Antonio LD Dequecb Seleme·'
C R M - 2192 _. CPF 189652819-72

CARDIOLOGIA

ELETROCARDIOGRAFIA

Consultório: Rua Caetano Costa, 396

. MEDICLINICA - FONE' 22·0985

========================-=================�.Il�
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re el ura
D�CRETO N.o 01/80

Dr. Benedito Therézio de
�: I I

Carvalho Netto, Prefeito Muni-
cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no, uso de suas

atribuiçêes

DECRETA

Art. 1.'0 - Torna sem efei '.

10 o Decreto n." 65/79, datado'
de 14/12/79. ,

Art. 2.0 - Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

'

Gabinete do Prefeito Muni,
cipal de Canoinhas, em 04/01/80

Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado no Departamento
Administrativo, 'Pa data supra,

Dr. Fábio Nabor Fuck

Dir. Administrativo
Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 02/80

APROVA SUBDIVISÃO DE

UMA AREA DE TE'RRA

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no' uso de suas

atribuições legais, e de 'confo.r
midade com a Lei n.? 830 de

04/06/68,

DECRETA

Art. 1.<> - De conformidade,
'com o despacho do sr. Enge
nheiro da Prefeitura, exarado no
requerímento protocolado sob

, . n,? 1789, de 08/10/79 e nas res

pectivas plantas, fica apro-vada
[i. subdivisão procedida pelos
srs. JACOB SCHEUER JU
NIOR e HERCILIO G. GON
ÇALVES de um terreno urba-

1
no, com a área de 2.386,77ml2"
situado no Bairro Agua Verde;
distribuído em dois lotes do Lo
teamento de Jacob Scheuer.Ju
níor, datas 36 e 134.

Art. 2.° - Este Decreto en··

trará em vigor na data de SU8
publicação, revogadas as dispo·
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito .Muni
•

r-ipal de Canoinhas, em 09/01/80
, Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto.

Prefeito Municipal
.: � Este Decreto foi registrado

E:" publicado no Departamento
Administrativo, na data supra,

Dr. Fábio Nabor Fuck

Dir. 'Administrativo
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.� 02/80

Dr. Benedito' Therézio d�
Carvalho Netto, Prefeito Muni··

dpál de Canoinhas, Estado de

Esta Portaria foi registrada 9.0 Maria Paters Damaso Pacheco
e publicada no Departamento I ' 15,00 ml . a Cr$ 140,00 ..

Administrativo, na data supra 10.10 Victorio Damaso Pacheco
5,00 mI. a Cr$ 140,00 .

Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve,

Que a partir desta data fico
sem efeito a Portaria n.? 34/79,
datada de.25 de julho de 1979,

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, em 04/01/80

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal

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

Dr. Fábio Nabor Fud{

Dir. Administrativo
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 03,/80

Dr. Benedito 'I'herézío
_

de

Carvalho Netto, Prefeito Muni
eipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve,

,DESIGNAR

HUGO ANTONIO PEIXO
TO,' para responder pelo expe
ciiente de Coordenador de Tri

butos, por trinta dias, a partir
desta data.

Gabinete do Prefeito'Muni
cipal de Canoinhas, em 04/01/80

Dr. Benedito Therézio de

Carvalhe Netto

Prefeito Municipal
"

Dr. Fábio Nabor Fucik

Dir. Administrativo
Vice 'Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 04/80

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito .Muni

cipal de Canoinhas, Estado de,
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve,

NOMEAR COMISSÃO
DE AVALIAÇÃO

Composta dos senhores Dr.
Benedito Therézio de Carvalho,
Hugo Antonio Peixoto e João
Salvador de Andrade, sob a pre
sidência do primeiro, no prazo'
de 05 (cinco) dias, procederem
� avaliação de um 'terreno de

propriedade, do SR . FABIANO
WZO,RECK sito no Bairro Alto
, ,

'6as Palmeiras, atingido pela
rua Projetada do Loteamento
de Pedro Alves Vieira.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas,' em 04/01/80

Dr. Benedito. 'I'herézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registr8,da
e puBlicadél no Departa,mento'
Admjnistrativo, na data supra

,

,

Dr. Fábio Nabcr Fuc1�

Dir. Administrativo
Vice ,Prefeito Municipal

,
I

Serviço de Melhoria na colocação de 1/2 fio na Rua
Curitibanos, entre as Ruas Caetano Costa e Rua Barão do Rio
Branco

1.° Grupo'Escolar Almirante Barroso
37,00 ml . a Cr$ 14Q,00- '

....

'

� .... : ..

2.° Arno Hoffmann
, 26,00 ml. a Cr$ 140,00 o ml .

,

PORTARIA N.o 05/80

Dr. Benedito 'I'herézio de

l:arvalho Netto, Prefeito Munic'

ripal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve,

CONCEDER LICENÇA

De acordo com o Artigo 131 da

Lei n." 1.149 de 25/04/1974.

A LEONARDO R. FER
REIRA, funcionário municipal,
por 15 (quinze) dias, para tra
tamento de saúde, a partir desta

3.'0 Airton Dalcomune
17100 ml. a Cr$ 140,00 o ml .

4.'0 JoãoFlávic Fedalto
16,00 ml . a Cr$ 140,00 o ml .

5.'0 Rocél de Faria
40,00 ml . a 9r$ 140,00 o ml .

6;OWilly Balock ,

51,00 ml . a Cr$ 140,00
7:° Galdino Fuck

18,0-0 ml . a Cr$ 140,00
8.° Wilson -Pereira

, 19,00 md . a Cr$ 140,00

J 1.'0 Lincoln Simas
20,00 ml . a Cr$ 140,00

12.0 Adib Salkr
35,00 ml . a Cr$ 140,00

•

I
data, conforme requeihnento
prQtocolado sob n. ° 01 'de, ...
07/01/80.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, em 07/01/80

.

Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto

Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
e publicada. no Departamento
Administrativo, na data s�pn:.

Dr. Fábio Nabor FUck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Cr$ 2.380,00

Cr$ 2.240,00

Cr$ 5.600,00

Cr$ 7.140,Oi)

Cr$ , 2.520,00

..
'

.... Cr$ 2.660,00

Cr$ 2.100,00

Cr$ 700,00

..... . ,
,

Cr$ 2.800,00

...
I ... Cr$ 4.900,OíL

Canoinhas, 09 de janeiro -de 1980.
)

João Salvador de Andrade - Fiscal

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preços - Edital n.? 003/80, para "Forneci
mento de Areia para a Prefeitura Municipal, destinada a diversas
obras", com prazo de entrega até às 10 (dez) horas do diã30 (tr in
ta) de janeiro do corrente ano, (30.01.80). Cópia do referido Edi
tàl e maiores esclarecimentos serão obtidos junto a citada Comis-.
são. (

!
)

Canoinhas, 09 de janeiro de 1980.

Hugo Antonio Peixoto - Pr�sidente da Comissão

I,

. '

A Comissão, de �icitaçã(j da !?ref()tura Municipal de
CanOlnhas� leva ao conheCImento dos Interessados, que se acha
aberta a Tornada de Preço - Edital n.o 004/80, para "Aquisição de
Pneus", com prazo qe entrega até às 10 (dez) horas do dia 31 (trin
ta e u_m), de janejro do corrente ano, (31. 01. 80). Cópia do referido
Edital e 111aiores e�clarecim'entos, serão obtidos junto a citada Co- ,

rnissão .'

Canoinhas, 10 de janeiro de 1980.

Hugo Antou,lo Peix�to - Presidente da Comissão

.JUIZO DE DIREITO DA CO .

MARCA DE CANOINHAS
SANTA CATA}�INA

Edital
prazo

Citação \

com �(

trinta (30) dial
de
de

O Doutor Orli de AtaÍd\)
Rodrigues, Juiz de Direit., da
2. a Vara da Comarca de C ..moi.
nhas, Estado de Santa Catarina I

na forma da Lei, etc.

FAZ S:ABER, aos que o

presente edital virem, ou' dele
conhecimento tiverem, que por
parte de NELSON FOLLADOR,
brasileiro? casado, do comércio
residente elU Três Barras nest�
Comarca, foi requerida uma.
ação de, Usucapião do seguintí:!
imóvel, a seguir transcrito: _

Um terreno com' a área de ..

1. 230,60 m2 (um mil, duzentos
e trinta metros e sessenta centí·
ir.etros quadrados), constituido
pelos lotes n.?s 24 e 25, do bloco
J, situado na cidade de' Três
Barras, desta Comarca, devida
rnente demarcado e confrontar,

,

elo: ao norte, com a rua do Ro
sário, onde faz frente, numa ex

i ensâo de 29,00 metros, ao sul,
fundos, com terras de Orlando
Ignaszewskí e 'de' herdeiros de
Artur Olsen, numa extensão de

,

29,60 rnetros, ao leste com ter
ras de Tadeu Kurpiel, 'Duma ex

tensão de 42,00 metros e ao oes

te com terras de Antonio Milton
S. Tormena, também na exten
são de 42,00 metros. Tendo pe·
] o ,MM. Juiz de Direito sido de
signado próximo dia 14 de -íe
vereiro de 1980, às 14:30 horas,
para a audiência de Justificaçâo
iiminar de Posse e para que
chegue ao conhecimento de te
c os, principalmente dos even·

ruais herdeiros de Antonio Tre
ia, nos termos do artigo 942, II
do C .,P . C ., mandou expedir o

presente edital que será afixado
em lugar de costume e publíca
do na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Canoinhas
Estado de Santa Catarina, aos

nove dias do rnês de novembro
de mil, novecentos e setenta e

nove. Eu, -Zaiden E. Seleme,
Escrivão o subscrevi.

Orlí de Ataíde Rodrigues
Juiz de Direito/ 2.a Vara

2 x

2.o Ofício de Notas

Edital da Notificação
. de Protestos
Por não terem sido encontrados

nos endereços fornecidos, ou por
recusarem a tomar ciência, faço sa

ber aos que o presente, "E'DITA1",
virem ou dele tiverem conhecimen
to que deram entrada neste "OFí
CIO", para serem protestados con
tra, os responsáveis dentro do prazo
legal os ttulos com as seguintes
C8 racterísticas:

DP N.,o 3 I, 623.·B, vencida em

J:2,.10..79, no valor, de Cr$ 6.170,55,
emitida por Aristides Mallon, eon
tra: IVO PADILHA LEANDRO.

DF N.o 32 6231-C, vencida. em

í_2 .11. 79, no valor de Cr$ 6.170,55,
omitida por Aristides Mallon, con
tra: IVO PADILHA LEA;NDRO.

DP N.? 1:3 217 II-A, vencida em
:; O .12.79, no valor de Cr$, 2.544,00,
l'J'aitida por Denelar Comércio di?
Eletrodomésticos Ltda., contra
l\MILCAR OZóRJO ERZINGER.

DP 'N.o 3:� 1_24/4, vencida em

n.02.79, no ,!"l(l1" de Cr$ 2.100,00,
o.nitida por l'-1igu,J Procopiak Co
mércio de ,- ::ículo· Ltda., contra:
IVrORACI DE PAULA.

Chcqu n.o'CD OSÓ 143, BESC,
no valor de Cr$ 3. 30D 00 emitido
por MARILDA MULLER, 'em favm'
rl.c Takumi Ya:-;'suda, em" d,ata' de
;d.11.79.

'

Canoinhas, 09 de janeiro de 1980.

ALCIDES SCHUMACHER
Oficial l\/Iaior
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AAristidesMallon .

ê como casadeparente.Vocêchegasemávísar
.

eê semprebemrecebído, .

. ..
Nós sempre temos tempo para você, funilaria e pintura. E todos juntos formam

porque nós fazemos o tempo render. uma equipe muito, muito.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 ferramental

I
você não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a fábrica

Muito menos dinheiro, recomenda.

. .

O se� Mercedss-Benz entras uma equloe Tanto assim que até'frotistas com oficinas
. inteira cal em cima dele. '

.

próprias usam nossa assistência técnica
Não deixa parafuso frouxo. para .certos tipos de trabalho que exigiriam

11 Não deixa desregulado o que é para investimentos em pessoal e equipamentos
re�ular. Que, nas suas próprias oficinas, seriam €Jciosos

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 urr: parente: achando que
questão de honra. valeu a pena. v

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

periodicamente volta lá, para garantir que mesma sensação de que não perdeu tempo.
vai sempre fazer Ur)1 serviço bem-feito, Se você quer ír cern o seu Mercedes-êenz

Um por um, t000S são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho,
freies, Em motor. Em transmissão. Em 1'�1' Conselho de parente: faça uma visita

� .x .
\

às nossas oficinas de vez em quando.
Como parte da família Mercsdes-êenz,

nós nos sentimos muito honrados de reen
contrar você. Sempre.

E honrados de ver que, com oMercedes
Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí o bom nome da' fqmília,

Concessionário Mercedes-Betiz

AristidesMalI••

\

,

UNGER & elA. LTDA.
COMÉRCIO - EXPO,RTAÇAOJNDOSTRIA -

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

da LinhaExclusivos

Motores
Distribuidores

Completa dos.
e uma variadíssima secção

de profissionais, compe
sua colocacão.

ferro
, .

equrpe
"Esquadrias de

de "vidros, com

tentes para
Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - 'UNIAO DA VITóRIA - PR,

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldelDar Knüppel
= ETrr= ncr�

�

- .

R M· Vieira 360 _:_ Fone (0477) 22-03U6 - CANOINHAS - Santa Catarina
ua $Jor 1 ,

.

{
I

Machismo . em plena
decadência

...Mauro. Lujz K:ichél�ki
Essa palavra "machismo' está sendo gradualmente' .: ',�"

trocada por" outra" menos complexa e que, cuja definição
.

torna-se totalmente o contrário da definição dada a. pala
vra anterior. Este é o conceito do movimento iniciado por
Zé Rodrix, grande cantor da atualidade brasileira, que con

ia com o apoio de escritores, poetas, e inclusive a parte in
teressada, ou seja, as mulheres.

O movimento usa como símbolo uma peça de roupa
intima masculina, já em plena' decadência - pela socieda- ,

de. Essa peça esconde uma parte hiper-sensível. Essa pe
ça que descrevo é a tlCUECA,".

O movimento feminista usou uma outra peça íntima
e o Brasil era '0 único país do mundo a não permitir que
elas apareçam sem essa peça em público, mas neste ano

foi aprovado uma lei que permite que elas' apareçam
Então o outro lado pergunta: "E nós, quando vai ser per ..
mitido?"

..

Uma boa pergunta para ser respondida, as mulheres
lutaram anos e anos para conseguir o seu ideal, e· o movi
mento masculino. Será que isso vai ficar só como moví-.
mento, ou vão partir prá luta? .

Deixando de lado os conceitos do movimento mas

culino, a teoria puramente dita, eu me desloco para o' lado
prático, e a primeira pergunta que surge é esta: "Será pos
sível realizar? Sim ou não?"

Sim, pelo fato deles mobilizarem a imprensa falada
e escrita e ao mesmo tempo não pelo simples fato de exis
tir os contrários ao movimento como nos vários casos, o

movimento feminista é um exemplo palpável da situação
em que encontra todo o')l1ovimento mau ou bom na popu
lação jovem e adulta, sempre têm os que' vêem a coisa co

mo maléfica e fixam barreiras em todos os sentidos,. seja .

material ou espiritual. A luta vai ser mais árdua e sacrífi
cada por dois movimentos paralelos a este,'um procurando
rechaçar, dividir o grupo e o outro dos indecisos. O se

gundo vai ser mais difícil que o primeiro, porque o primei
ro revela-se contrário desde o lançamento oficial e o se

gundo fica naquela base de apoiar ou não o movimento.
E esse apoia ou não apóia é que dificulta a penetração do
mesmo.

A linha de ação do movimento torna-se semelhante
['.0 feminista porque as diretrizes fixadas pelo movimento
vitorioso 'são observadas com rrgorosídade principalmente
no que diz ao trabalho. Esse era feito pelo homem e cujo
fim era sustentar a família, esse movimento visa o contrá
rio que a "mulher sustente o marido,", o que torna mais di- .

fieil a aceitação popular pelos conceitos de milhões de
anos que vem imperando no "world". Esse ímpério é man
tido para dar uma espécie de status decadente ao homem,
visto que a mulher já domina o mundo desde o começo e
o homem luta prá sentir menos o domínio. "Nós homens
nestes milhões de anos' de domínio aparente não fizemos
nada de bom, só praticamos o mal, não fizemos nada prá
preservar as aparências, só destruímos o mundo, poluímos
os. rios, mares, destruímos: uma enormidade de animais, ve- r

getais, pela ganância, não pensamos no, futuro, só pensamos
no presente, temos de entregar o poder ao lado oposto ou

seja as "MULHERES", pois elas saberão dominar o mundo
e preserver a natureza que nós não "preservamos, que nós
destruímos quem sabe elas saberão preservar o que nós não
soubemos dar o devido valor".

O meu parecer conclusivo é que deve-se apoiar o mo

vimento que está aí para ser discutido, vaiado conforme o

povo quiser e conforme for .a campanha feita pelas duas
partes interessadas. Isso é que penso com, respeito ao fato
dos homens passarem de DOMINADORES a DOMINADOS.

.
•

I

Cnhas (SC), 27-12-1979.

r

Prefeitura Municipal de Canoinbas
.Aviso de Licitação

A Comissão de Licitação da Prefeitura Munící
pal de Canoinhas, leva ao conhecimento dos ínteres
sados, que se acha aberta a Tornada de Preço -- Edi
tal n.? 002/80, para "Aquisição de 01 (um) Compres
sor de Ar Comprimido, fabricação Nacional, Motor'
DIesel, montado sob rodas de rotação máxima de
2.500 e mínima de 1.200, pressão máxima de 8,5 e

mínima 4,00, com prazo de entrega até às 10 (dez)
horas do dia 24 (vinte ,'e quatro) de janeiro do cor-

I

rente ano (24.01.80), no Gabinete do Vice Prefeito.
Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos
serão obtidos junto a citada Comissão,

Canoinhas, 03 de janeiro de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comdssão

Prefeitura Municipal de Ca'noinbas ..;

Aviso de Licitaçâc
A Comissão de Licitação da Prefeitura Muni

cipal de Canoinhas, leva ao conhecimento dos ínte
ressados, que se acha aebrta a Tomada de Preço -
Edital n.? 001/80, para "Aquisição de Telhas _,.. tipo
Goiana ou Similar _'. Translucida, para serem apliea-,

.

das na Estação Rodoviária"; c,om prazo de entregá até
às 10 (dei) horas do dia 22 (vinte e dois) de janeiro
do corrente ano (22.01. 80), nó Gabinete do Viée Pre
feito. Cópia do referido Edital e maiores esclareci
mentes 'serão obtidos junto a referida Cóni-iss:ãó

Canóinhas, 02 de janeiro de 1980.
HUGO ANTONIO' PEIXOTô
Presidente da Comilssão

<

}

.'
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ASS�MBLÉIA GERAL ,ORDINARIA

3x

NO DEPARTA:MENTO DE VEíCULOS USADOS DE

MIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
;" voes ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:
c '.' '

Marca ,

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

1 Kombi:VV{ .

1 Passat TS .

1 Opala .

1 ChevetteSL .. .. .. .. .. .. ..

1 Passat TS .

1 Caravan , .

1 Brasília .

2
. Brasília .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

r Variant ...... " ........
'

....

'J Veraneio.. .. .. ..

,I Opala coupê .. .. ..

,) Opala , .

'I Opala ..

Ano
1969
1976
1976
19'76
1977
1976
1976
1977
19,76
1977
1977
19>73
1974
19<75

,
"

, "
..

'

MI'GUEL P.ROCOPIAK COM. DE VEí(UlOS LIDA."
,

,Concessionário Seneral Motors do Brasil S. A.

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

Basilio Humenhuk Comércio Ide Veículos Ltda.
I

I Revendedor FORD I
1948 31 IIOS 1979
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos 110VOS FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBI�IDADES DA SEMANA:
1 Corcel Coupê LUXlO Azul .. ..' .. 1977 .

1 Corcel Coupê Luxo - amarelo .. 1976
1 . Chevette - branco ... , .. 1974
1 Belina II - vermelha.. .. .. 1978
1 Passat LS surf - branco.. .. 1978
1 Corcel GT - branco .. .. ., 1977
1 Brasília - marron .. .. .. .. 1975

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

melhores preços da regíâo.
Visit�-llOS sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, �03 - Fones 22�0268, 22-0468 e 22-0024

A.

",

• •

lelr�
RODEIO CRIOULO

Nos dias 2'6 e 27 de janeiro,
nossa cidade viverá 2 dias de festa,
pois o CTG "LAGO AZUL" fará

realizar seu' 4.° Rodeio Crioulo;
Quadros, CTGs de todos os munici

pios vizinhos estão sendo convida

dos, e.a maior atração será o gran
de baile estilo Gaúcho, que. terá lu,

gar no Barracão do Sr. Albaro

Dias. Devemos todos colaborar pa

ra que o torneio seja de bom agra

do dos participantes e cumpre in

tcrmar que a renda será destinada

para a aquisição da porta principal
de nossa nova igreja matriz, que
conforme orçamento feito pela fir

rr.a especializada, terá seu custo no

valor de 'Cr$ 72.000,00. É mais

uma vez o povo de Major Vieira

unido ,em torno de um só objetivo,
Que trará benefícios a nossa cornu

r.a .

o h e

\!!"I� j

•
I /'_

�
• • , .•l(� ",

'( ".::- ;,�, .Ficam convidados os senhores acionistas do Frtgonífico
Canoinhas S;A., para reunirem-se em Assembléia Geral Ordiná-:
ria a se realizar na sede social, sita a Avenida Senador Ivo de
Aquino, 1330 no dia 23 de fevereiro de 1980 às 1000 horas afim, , ,

de deliberarem 'Sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA

J .

o Apresentação, discussão e aprovação do Balanço Geral, De
monstrativo da Conta Lucros e Perdas, relativo ao exercício
encerrado em 31.10.1979. \

2. o Eleição dos' Membros do Conselho de Administração. .

3. o Fixação dos honorários dos administradores.
4. o

.

Aprovação e destinação da Correção Monetária do Capital.
5.0 Outros assuntos de interesse da Sociedade.

A V I S O

Acham-se' a disposição dos senhores acionistas, NA SE

p� D� EMPRESA, os dç)cumen�os a que se t;�ta o artigo 133, dn
LeI n. 6.404 de 15.12.76, relativos ao exercício social encerrado
em 31.10.1979.

Frigorífico Canoinhas S.A. - FRtCASA

•

slng I r
fernando luis tokarsk!

-

Singularizado,
sou uma pequena história
sob a oblíqua chuva.

Entremeado de olhos úmidos,
sobre dois pés molhados,
sob o pano preto
l�e um guarda-chuva preto,
seu a pequena memória
de um singular homem branco,

Singularizado,
sou o denominador da noite,
o,mínimo-máximo divisor

comum

de minhas idéias socialistas,
de meus concêntricos pesares
e alguns pecados auto-

redimidos.

Por isso

e por todas as formas estranhas
c'e meu labirinto natural

cor-ro vivo cor - ren - do

pela paralela sargeta
ao lugar-nenhum
de minha existência
de um homem apenas normal.

Casa de praia
ALUGA-SE
Aluga-se uma casa na praia

de Ubatuba (São Francisco),
para a temporada de' janeiro e

fevereiro.

Tratar com o sr. Miguel Chi
coskí, na Rua Central n.? 314,
em Três 'Barras.

_:_ FRANCISCO KRISAN -:-.
"

MAJOR VIEIRA

TERA SÚPERMERCADO
Conforme informação de fonte

segura; o Sr. Pedro Tokarski irá

adquirir os imóveis pertencentes ao

Sr. MASSAkASU TAKARACHT, {:_

alí instalar um Igrande supe1'li:erca
do. A notícia foi alviçarei!'ê.'. para a

população, pois embora Maior Vjei

ra já tenha boas casas comerciais,
um supermercado também se torna

necessário. Não querendo desmer e

cer os bons armazéns exisrentes em

Lassa cidade, desejo que 0 assunto

se torne realidade.

na matriz São Sebastião de Papar,.
duva os jovens Assis Machado da
Costa, filho do casal Sebastião e

Margarida Costa, com, a senhorita.
Mari Alcirene Brandemburg, filha
do casal Eduardo ,e Paulina Rauen
Brandernburg. residentes em Pa.
panduva .

CASAMENTOS
_ Unem-se hoje (dia 12) pelos

sagrados laços do matrimônro os jo
vens Moacir Gapski, filho' do Sr.

Pergio Gapski e senhora, com a se

nhorita Divair Zabudoski. 'filha do

casal Aleixo e Julia Zabudoski, re ..

sidentes nesta cidade.

_ Também dia 19 irão dizer o

sim' em frente ao altar os jovens
Alcyr Antonio Borges, rilt-o do ca

sal Victor e Suzana Borges, com a

senhorita Inês Maron, filh� caçula
do casal Miguel e Virginia Maron,
residente nesta cidade.

- Ainda dia 02 de' fevereiro es

tarão se unindo pelo matrimônio

NOTAS DIVERSAS

- Está em gozo de suas roere

cidas férias o nosso bondoso Vigá
rio Frei Abel Schneider, o mesmo.

foi até o Rio Grande do Sul, afim
ce visitar seus familiares.

'-- Também está em gozo de fé·
rias o Sr. Adir Francisco Veig�,
Presidente da Câmara de Vereado
res, e responsável pelo expediente'
da mesma.

- Encerrou suas atividades co

merciais a casa Comercial do
.

Sr,

Victor Borges, que por muitos
anos serviu Major Vieira com ra

mo de armazém.

_ Aguardem para 1.a edição
do mês de fevereiro uma completa
reportagem (com fotos) em horne

nagem aos 03 anos de mandato da

dupla Claudio Gadotti e João Ba
tista Ruthes, Prefeito e Vice Pre

feito, respectivamente.

CIVIL
IS

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil do Município de Três

Barras - Comarca de Canoinhas-SC.,
faz saber que pretendem casar-se:

ANTONIO OSMAIR NEVES
com MARIA' DE LOURDES DOS
SANTOS, brasileiros, solteiros, na

turais deste Estado, ele ferroviário
.

'

nascido em Três Barras, aos 13 de
setembro de 1958, filho de Nadir
Neves. Ela do lar, nascida em Três
Barl'as-Sc., aos 10 de fevereiro de
JS63, filha de Francisco dos Santos
e dona Tereza Becker.

AMADEU MORAES com BER
NADETE OLEGARIO, brasileiros
solteiros, naturais deste Estado, el�'
tratorista, nascido em Curitiba aos
30 de outubro de 1950, filho de
Bernardo Moraes e dona Rosa Zep
rer Moraes, ela do lar, nascida aos
13 de agosto de 1955, filha de ,João
Maria Olegário e dona Anastacia
'Fernandes Olegário.

JOÃO MARIA RODRIGUES
com DILMA NUNES FERREIRA,
brasileiros, solteiros, naturais deste
Estado, ele servente, nascido em

Três Barras, aos Ü'5 de setembro de
J_958, filho de Anacidir Rodrigues.
Ela dó lar, nascida em 'I'rês Barras,
aos 27 de junho de 1961, filha de
Antonio Nunes Ferreira e dona

.Laurici Dinorah Ferreira.

JOSÉ EDIVAL PERICH com
NARIA JOSÉ PADILHA, brasilei
lOS. solteiros, naturais. deste Estado,
de tratorista, nascido em Três Bar
ras, aos 20' de fevereiro de 1958 fi
lho de José Perich e dona Anhda
Perich, falecidos. Ela do lar nasci
da em Três Barras, aos 12 d� janei-

; o de 1962, filha de Antonio Padi
iha, falecido, e dona Rosa Moreira
dcs Santos.

'

Se alguém souber de algum im
pedimento legal oponha-o na forma
da lei.

Três Barras, 08 de janeiro de
198'0.

LEOPOLDO PEREIRA

Oficial do Registro Civil

RITA FIAMONCINI SCHmSSL,
Eserfvâ de Paz e Oficial do Regis
tro Civil do Distrito de Felipe: Seh
midt, Municipio e Comarca de Ca·
noinhas, faz saber que pretendem
casar:

ANTONIO GONCIOROSKI e

OLIVINA DAMASO DA SILVEI
RA. Ele, natural de Valinhos D/Dis-
uito nascido no dia 8 de janeiro de
: �159, lavrador, solteiro, domiciliado
em Valinhos e residente neste dis-

trito, filho de Miguel Goncioroeld e

l\1:aria Goncioroski . Ela, natural
deste Estado, nascida em Valinhos,
no dia 30 de agosto de 1951, domés
�ICa., solteira, domiciliada e residen
te neste Distrito em Valinhos, filha
de Raimundo Damaso da Silveira e

Helena Soares da Silveira .

,

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na forma
,la lei.

Felipe Schmidt, 27 de dezembro
rle 1979.

Rita Ftamoncíni Schiessl
Oficial do Registro Civil

FUCK Ã.
Rua Caetano Costa, 2211 - esquina com a BR-280 • Canoinhas . Santa Catarina

'\ ..

REVENDEDOR F I A T PEÇAS ORIGINAIS
OFICINA ESPECIALIZADA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE
.... ...;..__...;. ..;.

12 de jane'iro de 1980
------------------�------------------------------------------�------.

FLORIANóPOLIS (ses/SI! tes (mais de quatro vezes ao dia I,

CN)! - As previsêes de forte calor "significando que o corpo está per,

para Santa Catarina nós pr'óxlmos'" 'clendo água e sal. Muitas vezes' ou

«ias, aumentam as possibilidades de tros sinais aparecem, corno dores

surgímento de. problemas como ,de cabeça" sede em excesso, febre,
diarréia e desidratação, capazes de língua seca, olhos encovados, pros
causar transtornos para a família e tração, etc. Tudo isso, sentencia

.perigo principalmente para as Iiivadávia, acompanhado de uma

"crianças" . perda excessiva de água pelas: fe

zeses, causará inevitavelmente a

'desidratação" .

S E R VJ,(,OS
" �: .

';1,;.'

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANTA0: de Sábado (12) a Sexta-feira (18)

SANTA CRUZ - Rua Felipe Schmídt

Fone: 22-0447

M'�DICOS DE PLANTA0: Sábado (12) Dr. Vicente Mazzaro
.

Fone 22-0033

Domingo (13) Dr. Haroldo Ferreira F,o

Fone 22-0033

RADIO .PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

EST�AO RODOVIARIA:, Fone: 2�·b179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

A observação é do pediatra Ri. ..

vadávía Feijó, diretor da Unidade
de Controle dos, Estabelecimentos

de Saúde, da Secretaria 'da Saúde
de Santa Catarina, ao alertar a to

dos os pais, para que "tomem o

máximo cuidado com a· alimentação
dos filhos, principalmente admi
nistrando-Iehs bastante líquido".

A DESIDRATAIÇAO
A desidratação, segundo o pe

diatra, manifesta-se geralmente em

crianças, pela diarréia ,e vômitos.

li.� entanto agrava-se, quando as fe

zes ficam líquidas e muito freqüen-

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

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

--

;itilli •• il'I ••• i.iiiii ••••• íllili.l.íl.I.I ••• ITrr••• ldliii1dlllll.a�89iadllelui.alibd.

Na Comercial Hirt· Ltda.
o dinheiro vale •

maisseu

DORMITÓRIOS PARA CASAL E INFANTIL, CONJUNTOS ESTO

FADOS, COPAS, COZINHAS AMERICANAS, TV A .CORES E PREm
. ,

TO E BRANCO., Fo.GÕES A LENHA E A G�S, REFRIGERADO�

RES, ARMARIOS Co.M PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS, ,MA.

QUINAS DE Co.STURA, COLCHÕES, VIOLõES, CARRINHOS E

BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, BADJOS, TOCAFITAS

E UMA' INFINIDADE DE, ARTIGo.S.

,Se
;..

não efetuou suas compras neste fim de ano.voce

Adquira oeste mês de Janeiro .com os mesmos preços,

do ano passado.

Faça-nos uma visita e comprove nossos preços e facilidades de pagamento

Crediário próprio e entrega na hora

RUA CAETANO COSTA, '495 - FOrE 22-0555 - CANOINHAS � SC.

• -

O verao, o

CAUSAS

,
Rivadávia Feijó explica, .que vá

rias causas. concorrem para a desi

dratação (falta de líquido necessá

rio para manter o. equilfbrio inter-

110 de nosso organismo) .

Dentre essas causas ele aponta'
cerno mais freqüentes as seguintes:

,
- má higiene pessoal (comer com

as mãos sujas, etc); pela ingestão de

alímentos sujos, mal lavados, deixa
dos fora de casa ou em lugares
quentes por muito tempo. não pro

tegidos de insetos. ou animais (con.
1aminação dos alimentos); pela in

gestão de alimentos que não foram
cozidos por tempo suficiente; pela
ingestão de água que não é lim

pa (rio, lago, vertente, fonte ou po

�o não protegido, água guardada erro

recipiente sujo).
DIAGNóSTICO "

O diagnóstico é feito geral
mente pelos sintomas, (diarréia,
vômitos, sede, língua seca).

Para alguns casos é necessânío
fazer exames no laboràt6r�o, para
raber se existem micr6bios ou pa..

rasitas no organismo ..
Para que se formem as fezes e

a água seja absorvida pelo organis
mo, os intestinos precisam se con

trair normalmente. QuandO' h�

uma contração exagerada acontece

a cólica e a disenteria, fazendo com

que a água saia do organismo em

excesso junto com as fezes.

PREVENÇAO
Segundo Feijó, "é muito impor.

tante tomar certas precauções para.
evitar ri surgimento de Uma even

tual desidratação, e os prímeíros
cuidados a serem tomados são: die
1 a absoluta, de 6 a 24 horas, depeno

.

dendo da gravidade do caso; líquí-
'

dos à vontade (se estiver vomitan- ,

Cio em pequena quantidade e inter-
.

valos curtos); melhorando os,sinto
mas começar a realimentação da

«riança, com alimentos leves ,(água
de arroz,

.

chá, bolacha salgada); !6
começar .a alimentação' com. leite

quando a diarréia tiver cessado. SP.

não houver melhora. dos sintomas,

procurar um posto de assistência
.

médica. �

Finalmente, a titulo de alerta,
\

ciiz Rívadávia Feij6: "não devemos
esquecer que em todos os verões
acontecem casos de mortalidade in..

fantil por causa da desidratação".

-Ancora· Tratores

Na nossa região, não só osTratores Ford 4600 e 6600,
assim como a linha completa de implementos Blue Line,
a colheitadeira e o. conjunto de fenação New Holland,

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente uni endereço certe.
. A Ancora Tratares. .

por isso, não se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência térmita•

.

' I'�
."c,ora�J'd(1$�,_

PIS1R!BUfOOR EXci.USlVO EM CURmBA.�DO pAIW!Á ENOfI'I1! DE!lAIlllI c..TAADi4.
• Matriz em Curitiba, SR 116, Km 68 -Fene 52-4821

Canoinhas. ·Travessa 7 de S/lembro, 248 ''i,qne 22'{)548 • Lapa,._ '3_ua Barão dp RiG BrlIJ1CO", !�.. I"0!1\-� .

. I
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Colabore COm 'o esforço das' autoridades

economizando . gasolina!
Passe para', o' lado do, «DODGE POLA'

RA '1980» que faz ,14 Km, com um litro de

gasolina.
.

RECEBEMOS SEU CARRO DE QUALQUE,R MARCA E ANO COMO EN..

'rRADA E.PAGAMOS· A DIFERENÇA A DINHEIRO - �rRAGA SEU CARRO

\JSADO E LEVE UM DODGE POLARA ·'0 KM" MODELO 1980 E MAIS. UM DI�

NHEIRO PARA AS FESTAS;

Visite seu concessionário CR�iYSLER
.

'

Cia. L_da.'·Merhy· Seleme
.

Hu� Paula Pereira, 735 - CANOINHAS - se.

Merhy Seleme & Cia.· Ltda.
DPTO. DE CARROS USADOS

TÊM REVISADOS PARA PRONTA ENTREGA:.

Marca/Tipo
Rural - Ford _' 4 cil. 'azul e branca
Rural - Ford - 6 cil. - Bege .. ..

Pic.k-Up - Ford - 6 cil. 4x4 _ Bege
Dodge Polara "GL" _. Azul Cadet ..

Dodge Charger "RljT" - Ocre Barroco

Dodge 1800 "SE" - azul ... � .'.....

Dodge D-100 _ camioneta' - verde .. .. .. ..

Chevrolet C-lO - camioneta - Bege ..

Chevrolet C-lO - camioneta - amarela

Ano
1976

..

1970

1975'

1979

1974

1975

1975

1976

.. 1975-

. ....

Merhy Seleme & Cia, Ltda,
Revendedor Autorizado CHRY5LER DO BRASIL

Rua Paula Pereira, 735 � F'one: 2�..0158 - Canotnhas-Sõ.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE 1% de janeiro de: 1980

\.,

, i.,

"', (Extrato art. 68'7 CPC)

l,:a. P,E�ÇA: .Dia 04 de, fevereiro àe 1980, às 23) 60 'pacote,s�d-e balas kids cl 200 grs., avaliado

,
10,00 horas. em Cr$ 1.020,00., .

·2
..
a PRAÇA: Dia 25 de fevereiro- de 1980, à�: ,24) 01 'pacote de balas sortidas com 5.100 1-::g<'1.,

10,00 horas. .' avaliado em Cr$ 135,00. ,o

LOCAL: Edifício do Forum Ruben Mo-
25) 161 pacotes de pirulito marca embaré c/ lU)

ritz da Costa, sito à Rua V:idél't
unid . cada, avaliado em Cr$ 3.721,20.,

.

Ramos s/n." _ Cenoinhas-SC.
26) 130 pacotes de balas Van Melle, avaliado cm

� u '-' Cr�p 3.250,00.
"

PROCESSO: Execução Fiscal n.? 13.053 27) 5 pacote de balas simples cl 1 kilo cada.

'REQUERENTE: A FAZENDA PÚBLICA ES
avaliado em Cr$ 250,00.

'

TADUAL 28), 15 fardos de balas simples, avaliado em Cr$
10.000,00.' .

29) 61 pacotes de balas de banana cl 5 k. c�da
avaliado em Cr$ 7.930,00.

'

30) 41 pacotes de balas tipo florestal c/ 2 k .

cada, avaliado em Cr$ 2 � 050,00.
31) 13 cx. calçado tipo Kichute c/ 12 pares ca

da, avaliado em Cr$ 17.160,00.
32) 07 cx. de botas de borracha c/ 6. pares cada

.

avaliado em Cr$ 5.460,00.
'

33) 54 pares de kichute sortido, avaliado em. Cr$
5.490,00.'

.. '

34) 11 pares de botas de borracha, avaliado em.

Cr$ 1. 430,00,
.

35) 70 pares de sapatos plásticos marca snob,
avaliado em Cr$ 3.850)00.

,36) 81 pares de kichutes sortidos, aval iado em

, Cr$ 8.910,00. .

�7) 18 pares de botas de borracha, avaliado em

Cr$ 2.340,00.
38) '37 pares de tenis Montreal sortido avaliado

em Cr$·6 .:845,00 .

'

39) 04 pares de sapato de couro sortido, avalia
do em Cr$ 1. 400,00 .

40) 05 pares de tenís Montreal sortido, avaliadJ-
em Cr$ 925,00. ,.

41) 57 pares de botas tipo K. Kero sortido, ava-
Iiado em Cr$ 3.990,00.

.
.

42) 50 cx. de �hinelos Dulce Vita c] 18 pares
cada, avaliado em Cr$ 62.100,00.

43) 02 bobina.s de papel p. presente cl 20 k. ca-

da, avaliado em Cr$ 3.300,00. .

44) 14 resmas de papel almaço c/ pauta, avalia-
do em Cr$ 1.792,00. .

45) 01 bobina de
. papel pi presente cf 19 K .,

avaliado em Cr$ 1.613,00.
46) 51 pacotes de caderno espiral cf 10/48 fls ..

avaliado em Cr$ 4.590-,00.
47) 16 pacotes de caderno espiral c] 10/48 fls.,

avaliado em Cr$ 1,276,80.
48) 72 pacotes de caderno de linguagem cl 20/

48 fls., avaliado elTI Cr$ 6.480,00:' .

49) 21 pacotes de cadernos universitários cf 5

cada, avaliado em Cr$ 2.131,50.
50) .43 pacotes de cadernos de Iinguagem cl 20/

50 fls. cada, avaliado em Cr$ 4.695,00.
51) 18 pacotes de cardenos de linguagem c/ 101

96 fls., avaliado em Cr$ 2.555,28.
52) 26 pacotes de cadernos de línguagem. c/20/

50 fls., avaliado em CrSli 2,839,20.
53) 10 pacotes de cadernos de linguagem cf 201

50fls., avaliado em Cr$ 900,00,
5'4) 30 fardos de pratos de papelão cf 250 'grs,

digo cada, avaliado em Cr$ 4.500,00.
55) 3 fardos de pratos de papelão e] 250 cada,

avaliado erru Cr$ 525,00.
56) 3 fardos de pratos de papelão tipo R/4 cl

250 cada; avaliado em Cr$ 450,00.
57) 14 bobinas de papel pi presente c/ 25 K.

cada, avaliado em Cr$ 23.800,00. Somam os

bens acima mencionados a quantia de, Cr$
347.099,58. Eu, Zaiden E. Selemo Escrivão

b
.

'

o 8U screvi ,

Juízo Direitoda da Comarca

Edital de

·REQUERIDO: COMERCIAL
LTDA.

MIRADOURO

BENS: 1) Uma máquina de escrever
,

Remington n.? 6201202, com 70'

espaços de' cor bej e em regular estado de

conservação, avaliada em Cr$ '8.250,00.
'2) Uma máquina de calcular, marca Precisa

manual em bom estado de conservação:
.

avaliada em Cr$ 2.500,00. ' .'

'3) Uma máquina de calcular elétrica' marca
,

,Compet n.? 02067378, em bom estado de con

servação, avaliado em Cr$ 4.350,00.
4) Uma. máquiria de calcular elétrica marca

Facit n.? 004156, em bom estado de conser

vação, avaliado em Cr$ 3.900,00.
.

5) Uma máquina de calcular elétrica marca

Olivetti em bom estado de conservação
avaliado em Cr$ 6.000,00.

" ,

'6) Uma balança FiUizolla p/ 25 kilos n.? ....

395929, em bom estado de conservação ava-

-Iiado em Cr$ 900,00.
'

7) Um relógio de parede marca Braseíko, em
ótimo estado de conservação, avaliado ern

Cr$ 2.800,00. .

8) Um cofre de marca Marte de fabricação de

Metalúrgica Mogi-Mirim SfA em bom esta
do de conservação, avaliado em Cr$ 6.120,00,

9) Um. arquivo de aço cor cinza, de fabricação
da firma Metalsul, em bom estado de con

servação, avaliado em Cr$ 2.420,00.
10) Um balcão frigorífico marca Lalpi, 3 portas

si n.? de cor marrom e preto em perfeito
estado de conservação, avaliad'o em Cr$ .,.

20.000,00.
11) Um extintor médio PO 12 de fabricação Ex�

timbrasil em bom estado de conservação
avaliado em Cr$ 980,00.

12) Uma balança marca Ricelli s/n.o capacida
de' para 250 kilos, em regular estado de con

servação, avaliado em Cr$ 1.800,00.'
'

13) UIn relógio de pulso marca Orient, em bom
estado de conservação, avaliado em Cr$ ...
1. 000,00. . .

14) Uma máquina de empacotar Ieijâo tipo
ECG em bom estado de conservação, aV:1'

liado em Cr$ 39.680,00. .

15) Uma coladeira tipo SP 3 eln bom estado de

conservação, avaliado em Cr$ 9.720,00r >

16) Uma geladeira à querosene em regular es·

tado de conservação, avaliado em Cr$ ....

6.000,00. .'
.

17) Um rádio marca Philips com 3 faixas de
cor preto em regular estado de conservação
.avaliado em Cr$ 900,00. .

'

18) Um arquivo para fichas de pl,ástico de cor
verde, em bom estado de conservação, ava-
liado em Cr$ 950,00. .

19) Uma mesa de esnuk de fabricação da Ind .

Exportadora Sulbrasil enl regular estado de
, conservação, avaliado em Cr$ 1. 200,00.

20) 600 torneiras plásticas, avaliado em C�$
10.80000 ....

'

. , .

21) 50 pacotes de conecção plástica, avaliado em

,
Cr$ 6.625,00.

22) 01 pacote' de balas simples COlTI 1.350 k.,
avaliado em Cr$ 60,00,

,...__"'_... __""'''' ...._11. ;;tcua&LC3IÍiWII�_�'.s:�

de Canoinhas

Arrematacão
..

- Santa Catarina
. ,

Canoinhas, 18 de dezembro de 1979.

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES

Juiz de Direito
2.x

de .DireitoJuízo da Comarca

Edital de
da Canoinhas

'Arrematacão
. ,

CatarinaSanta

(Extrato art. 687 CPC)

pressão máxima 130, deslocamento 75, velocida
de 850 R. P . M., potência 172 CV. n.? 52991, CÓl

azul, com motor elétrico, 1 HP, modelo O.M . S .

2.6/60 avaliado em Cr$ 5.000,0'0.

l.a PRAÇA: Dia'15 de fevereiro de 1980, às
10,00 horas. '.

2.a PRAÇA: Dia 27 de fevereiro de 1980, às

.' 10,00 horas. .
.

, "

LOCAL: Eçlifício do Forurrr Moritz da

Costa, sito à Rua Vídal Ramos
s/n.? - Canoinhas - se.

PROCESSO:
.'Execução Fiscal n.? 13.045

REQUEHENTE:' A FAZENDA 'PlJBLICA ES·

.

TADUAL

REQUERIDO: JULIO SACHISI\J:
. BENS: 1 - Um compressor. de ar,

n1arca Schulz, cilindrada 90,

,

,
2 - puas (02) camas turcas, completas

com colchão e cabeceira, em estado de novo,
cujas camas são de casal, avaliado em Cr$, .. ',

2.800,00. Eu, Zaíden E. Selerne," Escrivão o

subscrevi ..

Canoinhas, 26 de dezembro de 1979.

ORLl DE ATAIDE RODRIGUES
Juiz de Direito da 2.a Vara

2x

Dr. Sérgio T. 'Langer
I·Cirurgião Dentista

Raios X
Fone 22-0588

DR.. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGlÃO DENTISTA -

•

I

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

,

FOTOCOPI AS�

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte ins-
,

talado .no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE.
TARY II. I. ,

\

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas

- C I· M -NTELA
FÁBRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO EM
TODOS OS TIPOS E SOB 'MEDIDA - ALAMBRADOS PA ..

RA �ANCHAS DE ESPORTES - CERCAS DE DIVERSOS

MODELOS" EM TELA,S DE ARAME E PALANQUES DE
CONCRETO PRóPRIOS PARA CHACARAS --- ARTEFA-

TOS DE CONCRETO EM GERAL.

Escritóeio: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone'22-0748 Caixa

Postal, 241 ._ anexo Escritório Cide.
".

Fábrica: Distrito de Marcilio Dias -, Canoinhas-SC.
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CORREIO DO NORTE

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele

conhecimento tiverem que por
narte de JOSÉ BATISTA DA

SILVA e sua mulhher, TEREZI··
QUE RAMOS e sua mulher,
JOAO BATISTA DA SILVA

FILHO e sua mulher, WALDE
MAR WACHTEL e sua mulher,
WALDEMIRO BATISTA D.A

SILVA e sua mulher, TeREZI
NHA VALDINA DA SILVA.
RAMIRO NOVAK e sua mu

lher, EMILIO SCHIVINSKI e

sua mulher, JOSÉ CIVAL VT
TORINO e sua mulher e JAI·
ME DA SILVA, foi requerida
lima ação de Usucapião do se

�uinte imóvel a seguir trans

crito: - "um terreno composto
áe dois lotes, situado à rua Curi
tíbanos com as seguintes metra

gens e confrontações: 1.� Lote
- área de 854,28 m2 (oitocentos
e cincoenta e quatro metros e

vinte e oito centimetros) frente
21,60 m com a rua Currtíbanos;
tundas, 22,60 m com terras de
Ludovico Dambroski; de um la

do, 37,80 m com aerras de Nazír

. r •

, i

2 X .

:.1�

o Refrigerador

todas as côres

que não têm registro, a LBA
está instalando postos em todas

.

as maternidades públicas para
(rue nenhuma criança saia delas
sem a sua certidão de nascimen-,
to. Nas áreas do interior, o pro
Brama é desenvolvido junta
rnente com o Funrural e na

Amazônia em conjugação com o

Comando .Militar da região.
. PROFISSIONAI.lJíZi)_-ÇAO
A LBA em 1979 - assina

lou sua presidente - propor
.cionou uma profissão a 700. mil

12 de janeiro de 198ft
---------------------------------------

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

Edital de Cita�ão Icom prazo
. de trinta (3.0) di.as

o Doutor Orli de Atàíde

Rodrigues, Juiz de Direito da

Z.a Vara da Comarca de Canoi

nhas, Estado de' Santa'Catarina,
'na fGrma da Lei, etc.

BIE1Y' e de outro lado, 37,80m
tom terras de Henrique Ramos;
�.o lote-área de 868,53 m2 (oíto.
centos e sessenta e oito metro:
e cincoenta e três centímetros
quadrados) _ fazendo frente,
21,60 m para a Rua Curitibanos;
íundos, 22,60 m, com terras de
Waldemar Dambroski e Renato
Salomão; de um lado, 39,30 m

com terras de· Henrique Ramo;
e do outro lado, 39.,30 m

:

com

terras de Fábio Fuck. Tendo
pelo MM. Juiz de Direito sido
designado o próximo dia 27 de
março de 1980, às 14:30, para a

audiência de Justificacão Limi
i� ar de Posse quando, após auvi
das as testemunhas arroladas,
será prolatada a sentença deci·
dindo sobre referida justíf'íca
ção , E, para que chegue ao co

nhecimento de todos mandou
expedir o presente edital. que
r.erá afixado no lugar de costu-'
me e publicado na forma da lei.
Dado -e passado nesta cidnde rJr.:;

Canoinhas, E:::tado de Santa C'·
tarina aos treze dias do m ês l�'(�
dezembro de mil; novecentos r

..

setenta e nove. Eu Zaiden E.
Seleme, Escrivão o subscrevi.

"Léa Leal, Presidente da

LBA, sustentou que é funda
mental romper-se o círculo vi-
doso da miséria absoluta e, com

isso, o governo do Presidente
J cão Figueiredo mar�ará -uma

posição firme em favor do de
renvolvimento social brasileiro.
E este trabalho tem de incluir

príoritaríamente a infância.
Inclusive porque ·é muito me

lhor dar-se alimentos do que se

gastar em remédios e assistên
�ia médica. Metade das inter

nações hospitalares de crianças
em nosso País decorre de esta
cos de subnutrição. E. também.
c:evemos considerar que é nos

primeiros anos de vida, como

tão bem assinalou o Ministro
Delfim' Neto, em julho de 1978:
'que se forma o cérebro da crian

ç:a e, portanto, sua capacidade.
,

de percepção e aprendizado. A
deficiência alimentar na pri
meira infância tem que ser

combatida, disse Delfim Neto,
pois gera carências irreversí
voi-, lembrou a presidente da
LBA.

BALANÇO SOCIAL

o-n de Ataíde Rodrigues
Juiz de Direito/ 2.a Vara

'2 x

Léa Leal apresentou o que
chamou de balanço social da
LBA em 1979. No campo do Re

gistro Civil foi fornecida cert i-'
.

dão de nascimento e, portanto,
c xistência legal a 2 milhões �

200 mil brasileiros, 80 por cento
cios quais crianças e menores.

Com isso, a Legião conseguiu
reduzir de 12 milhões para 10
milhões o número de pessoas
que não têm existência legal.
Foram investidos 109 milhões
õe cruzeiros no setor, e a meta

para 1980, mesmo que o orça
ri.ento de 1980 fique em 5' bi
ihõcs e 250 milhões, é promover
o registro de 2 milhões, e 500
mil pessoas. As pessoas sem

certidão de nascimento _ res

caltau - não podem ingressar ]
na rede de ensino, na Previdên
r-ia Social, no mercado de traba
lho. Daí a importância do pro-

I

grama. Ao lado de registrar os

mais vendido do Brasil; em

e modelos, novocê encontra

I
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pessoas pobres, 40 por cento dos
quais adolescentes. São -cursos

rápidos e práticos para ambos os

�€XOs, entre os quais se incluem
os de eletricidade, soldador,
mecamco, cabeleireira, mani

cure, culinária, corte el costura,
datilografia, serviços de escritó
rio e artesanato. A meta para
1980 é elevar o atendimento pa-
1'&,

.

no mínimo, 800 mil alunos.
Em 1979, foram investidos 195
milhões de cruzeiros. No pró
ximo ano, este total será eleva
do para 450 milhões .

/Í

ro rama de Complemen-
Alimentar da L B I '

No Programa de. Comple
mentação Alimentar, estão se!l

co atendidas mensalmente, e já
há 28 meses sem qualquer atra
so ou interrupção, 460 mil pes
soas. Deste total, 310 mil tece
bem mensalmente 2 quilos de
misturas solúveis para sopa, vi
tamina e mamadeira; e 150 mil
recebem mensalmente também
2 quilos e meio de leite em pó.
Temos recebido solicitações de

.

governos estaduais para ampliar
o PCA a todas as regiões. metro
politanas. Recentemente, assi
namos contrato de crédito de
200 milhões de cruzeiros com a

Caixa Econômica Federal e pre·
tendemos estendê-lo às Iavela-.
GO Rio. Para todas as áreas me-

. i ropolitanas, ' isso depende do
maior volumo de recursos.

Apôs dizer que 72 por cen

to das pessoas que recebem ali
mentos são crianças até 3 anov

de idade, a presidente da LBA
assinalou que está sendo estuda
da a ampliação da distribuição
c::.e misturas solúveis para vita
mina e mamadeira às crianças
de mais de um ano, no lugar do
leite em pó. Este, que custava
42 cruzeiros o quilo, em janeiro

SOCIEDADE H[PICA JULIO BUDANT

EDITAL DE (ONVOCAC10
,

Pelo presente Edital, ficam convocados Os antigos as

sociados e todos os aficcionados por corridas de cavalos para ;]

reunião que realizar-se-á no dia 22 de janeiro do corrente ano ter

ça-feira, às 20 boras, na sede da Sociedade de Tiro ao Alvo Canoi-
,.D.has bairro de Campo d'Água Verde, para os seguintes fins:

L° _. Eleição e posse da nova Diretoria.
2.00 - Outros assuntos 'de interesse social.

Canoinhas, 08 de janeiro de 1980,
,

. COMISSÃO ORGANIZADORA DA SOCIEDADE

Ezilten Budant - Presidente
Clementina E. Pieczarka - Secretário

Dr. Moacyr Budant - Consultor Jurídico

de 79, em novembro, passou pa..

ra 106 cruzeiros. As misturas

para vitamina e mamadeira cus

�l'am, em média, 60 cruzeiros o

. quilo.

CRECHES-CASULO

Em 1979 - informou - a

LBA atendeu a 200 mil crian-
eas em suas creches-casulo,
proporcionando - lhes alimenta
ção, recreação e sociabilização.
Investiu 28T mdlhões de cruzei,
lOS no programá .. O programa f:

fundamental porque contribui
de forma vigorosa para. reduzir
os índices de reprovação na pri
meira série do primeiro' grau.
,Enquanto a média da reprova
ção de crianças pobres é de 47

por cento, para as crianças que
foram atendidas nos casulos es-

'.

te índice cai em torno de 20 por
cento. Em todo o País, por fal-
tá de assistência ao pré-escolar,
são reprovadas praticamente, 4
milhões de crianças da primeira
série da rede pública, que tem 8 .

'milhões de alunos. Diminuir c

número de reprovações, assina-
.

Iou Léa Leal, é ampliar o núme
Iode vagas e reduzir 03 custos
de ensino com a repetência.

Ginásios de . Esportes
construidos
F'LORIANÓPOLIS (SCS/

SI/CN) _.. o DAE acaba de de
senvolver um projeto totalmen-

.

te nvo, para a construção de
giriásios de esportes. ,A partir
de agosto.' eles serão construídos
por etapas distintas sendo que
él primeira, delas 6 C0In posta de
uma quadra pnivalentr: com

cobertura. A segunda etapa se

rá a construção de ,.srquibanca
das para acomodação d.o públi
co : Na. terceira etap;l, tl2r(:'lTIOS
-1 fechamento das partes fron
tais e laterais e os SD.111tanos.

Finalmente serão conJ"trníd,)s os

'vestiários, ·bar e sala de árbi
tr.os, transformiando-se 9.s',im
num ginádo de esportes comple
to.

-(

serao
,

etapaspor
Diretor Geral do Departamento
Autônomo de Edificações, en-.

genheiro Francisco de Assis Fi
lho, está. sendo empregada no

Ginásio de Esportes' de Rio
Negrinho. Adiantou que é pen
samento do governo estadual
implantar este projeto em

.

ou-
'. tros municípios, utilizando o sis-

'

terna de etapas, variando de
acordo com a população e con

dições financeiras de cada mu

:ilicípio. S.egundo o Diretor Ge
val do DAE, o detàlhe interes
sânte desse projeto é que cada

. etapa se constitui numa fase do
projeto global, podendo por is

[,0, uma quadra coberta, vir a

f-e transformar num ginásio de

(spúrtes, com capacidade para
...nH espectadores.
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RA. HELOiSA S. BERTOHelHI

A experiência, s�gundo o

CIRURGIÃ-DENTISTA
CRO 1'091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 _. 1.° andar
(ao lado do Edifício,Mussi)

Fone 22�0439
L/O
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vai com
, .

BRA.SíLIA (AGIANjCN)
- "Andarei com cautela, mas

não devagar', e, se tiver que ir

depressa, irei com a segurança
dE; .. quem não deve recuar" _.

afirmou o Deputado Ibrahim
Abi-Ackel ao assumir, na pre
i.ença do Ministro Golbery do

Couto e
..Silva, Chefe do Gabine

ü; Civil da Presidência da Re

pública, o cargo de Ministro da
Justiça, vago com a morte do
'E'x-]VJ:initsro' Petrônio Portella,
no último domingo.

,,;';
i·

Ao' passar ao novo ministro
o cargo que ocupou interina

.mente nas últimas 48 horas,
Golbery 'definiu a responsabil; ..
dáde de Ibrahim Abi-Ackel,
"nesta hora crucial", como a de

prosseguir "nas novas é sempre
difíceis e vertiginosas fases" de
retorno da Revolução de 1964 as

suas mais puras e generosas

origens ideológicas.

·as,sume e

Quatro governadores -IAntônio Carlos Magalhães (Ba ..

hia) Virgílio Távora (Ceará):
José Maria Marin (São Paulo) e

. Francelino Pereira (Minas Ge

rais) compareceram à posse do
Ministro. Quatro colegas do Mi
nístério - Transportes, Indús
tria e Comércio. Desburocrati
zação e Previdência também.
compareceram ao ato de trans
missão do cargo, realizado no

a.uditório do Ministério da Justi
ça, inteiramente superlotado, na
sua maioria por parlamentares,
João Herculano (MG) e Athié
Jorge Cury (São Paulo) foram
os integrantes do ex-MDB que
também compareceram.

O HOMEM CERTO

o Presidente João Figuei
redo definiu o novo Ministro da

Justiça, Ibrahim Abi-Ackel
E,O empossá-lo, quarta-feira, -às

14h30min., como um homem co-

,

.

•

IZ ue

Co.pa
24

RIO - O Presidente Giuli
.

te Coutinho não confirmou, ma';
{ praticamente certo qus I)

Campeonato Brasileiro de 1980
será disputado em duas divisões,
com 40 clubes na primeira (os
grandes de Rio, São Paulo, Rio

. Grande do Sul é Minas Gerais
mais os campeões regionais dos
c'emais 'estados) 'e -mais ou me

»os .60 na segunda divisão, colo
ca,ndo,· portanto, em ação cerca

de 100 clubes.

,

- Várias fórmulas estão sen

do estudadas pelo • Diretor de
Futebol Medrado Dias, mas. ató
o momento não chegamos a

urna conclusão definitiva sobre

Brasil
de

(

r.hecedor das leis e um político
atuante "atualizado com os

problemas que vivemos hoje e

capaz de tal como seu anteces
sor saber encaminhar o relacio ..

,
namento no Congresso 'com c

Executivo e deste COln os gover
nos estaduais".

O Presidente João Figuei
redo ressaltou a sua preocupa
ção, após a morte de . Petrônir.
Portella, de escolher alguém.
que fosse tal como o falecido
ministro: "Homem combativo,
um homem de ação, mas princi
palmente um homem concilia
dor e que, procurava a concilia-

ção através de um diálogo fran

co e aberto Eu precisava de

um homem que' pudesse aliar; I
pela sua idade, a força da ação,
a sensatez da :m.adureza. 'E prin
cipalmente eu precisava de uma

inteligência e um caráter".

• li •

IniCia \ dia
Fevereiro

o que será melhor para os clu
. bes brasileiros - explicou Giu
iite Coutinho.

O que já está. definitiva
mente acertado é que a compe
tição semento será iniciada após
v carnaval, ou sej a, a 24 de .fe

vereiro, encerrando-se em' fins
de maio.

JOÃOZINHO EM

CAMBORIÚ

,

O ponta-esquerda Jcâozi
nho j á perdeu as esperanças de
r.e transferir 'para o Vasco, de

pois. que o.Presidente do Cru

zeiro' F'clício Brandi, afirmou

que por menos de Cr$ 20 IU1·

Ihões não haverá negócio.· Có-

mo a proposta máxima do clube
carioca ficou e.m Cr$ '15 milhões,
c atacante acha que terá mesuro

que continuar em .Minas . O

�ogador está em Camboriú, nu

litoral catarinense, até o reter
no das férias, quando então es

tudará sua situação na Toca da

Raposa.

Quanto ao interesse de Eri
velto de também deixar o Cru.

zeíro, Felícío Brandi disse que
�e ele está insatisfeito no clube
não poderá prendê-lo: Espera
apenas uma boa proposta para
negociá-lo, já que o técnico HU
i (ln Chaves não parece interes
sado em aproveitá-lo em 80.

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

Lunardelli promoverá
Semana do Sebo»

Editora

a «\7
De 21 à 30 de janeiro cO:!.'- se vê desta luaneira beneficiado

rente, acontecerá em Floríanó- (. aproveita a' oportunidade pa
polis a V SEMANA DO SEBO, ra adquirir uma grande cargl
promoção desenvolvida peL: de leitura.
Editora e Livraria Lunardelli, A continuar o sucesso obti
como p.arte de sua campanha do com as promoções anteriores,
visándo estimular o hábito da

n:pera-se a visitação de um
leitura entre os catarinense�. grande número de leitores, ir�.".·

Neste ano serão expostos � cJusive de outras 'cidades e de

colocados � venda, mais de ,_.
0utros estados, como tem acon'-

20.000 exemplares de livrqs tecido en1 outras p_romoções.
Trata-se de obras raras, ó�s-.

Estamos alertando, dest2

gotadas em suas editoras de ,forma, ao público leitor,' às bi ..

b'
. bliotecas públicas e particula--origem, em como de mUltc:�s

-

, f' ld d f'édições antigas.
. 1'es, colegios, acu a es, pro lS-

donais liberais e todos quantos
Os livros serão vendidos gostem de uma· boa biblioteca)

por preços antigos e com dC8- para que não deixem de apro
conto especial. veitar esta oportunidade. Con-

, A idéia dos promotores é vém esclarecer que não são li-

que uma grande parte da popu- vros usados, e sim obras novas,

lação catarinense, não tem o porém editv.da há algum tempo
hábito da leitura usando como A V SElVIANA DO SEBO
::!rgum1ento o preço atual/do li- funcionará, de 21 à 31 de janei
vro. Desta forrp.a, vendendo-se 1'0, nos s"eguintes locais:
obras de real interesse a'preços
Jnuito baixos, consegue-se uma ;Rua Deodoro, 18

(�xtraordinária r e c e ptividade Rua Victor Meirelles, 28
por part"e dó público leitor) que FLORIANÓPOLIS-Se

DOCUMENTOS

,EXTRAVIADOS

SILVIA MARQUES DE LARA,
tc,rna/público para os devidos fins,
que extraviou todcs os seus do
(Jumento.s, fornecidos rela cidade
�k União da Vitória.

.

Outrossim, . estes documentos,
túrnam-se sem e;feito ,por ter sido
requerido as respectivas 2.as vias.

Canoinhas, 08 de janeiro de 1�80.

Aviso Recomendicão
,

O Dr. Neuzildo Borba Fe'T'
nandes avisa ao público em ge,
':al e em especial aos seus

clientes e amigos, que o Advo

eado Ruy Benj amin Beltrmn8
:lão mais faz parte da sua bar. ..

ca de advocacia, não podendo
. .

at.uar em seu n.ome ou assumIr

qEalquer compromisso ou servi

ço pelo escritório.

Recomenda, outrossim, aos

eEentes, que procurem o escrL
tório para maiores esclareci
Dentos.

Canoinhas, 10 de janei�o de
�980.

..

Dr. Neuzildo Borba Fernande�'
OAB/SC 2.305

I

12 de janeiro de 1.980

III

NOSSO CLUBE NA 2,a ETAPA
. Levando de vencida a primeira etapa Ieonística,

diz o nosso Presidente CL. ILDEFONSO CORRÊA ter ela-
.

borado o cronograma para a segunda etapa que se micia,
neste segundo semestre Ieonístico 79/80. Em pauta, a orga,
nização efetiva do Leo Clube, já agora com a Diretoria com':

posta e trabalhando. O apadrinhamento' de um novo Clube é
asunto que desde longa data, vem motivando muitos contao
i os e por sinal muito positivos. Também a participação «e

1108S0· Clube, para a próxima reunião de Videira é nossa mo
ta, bem co:mo para a Convenção de Joinville. Vamos avante
cc. LL. e DD.MM., eis que, estamos dispostos a elevar ca- .

da vez mais o nome de nossa querida Canoinhas, afirmando
que Servir comunitariamente deve ser nossa tônica saudável.

. NOSSOS ANIVERSARIANTES

O nosso CL. HILARIO LIEBL comemorou idade.
nova a 08 do mês como também o nosso CL. LUIZ JORGE
BUCHMANN. Já no dia 10 foi a vez da DM. MARLENE
TEIXEIRA que recepcionou seu grupo de amizades. No dia
29 verá passar seu aniversário, a DM JUCI TEREZINHA
REINHARDT SELEME, a qual se encontra em período dê
veraneio. O Lions Clube, manifesta, nesta oportunidade, a

satisfação de poder comprimentá-los efusivamente, desejan
do-lhes felicidades.

ESTAMOS EM ATIVII)ADE
O azáfama do final do ano terminou com 'um sal:

do positivo para o Clube e, apesar de alguns CC.LL: esta-..'
rem gozando suas férias anuais, o clube continua se movi
mentando . Tanto isto é verdade que programamos. nosso

jantar para a próxima quinta-feira, quando a Secretaria Jí?
pessoa de nosso CL. FRANCISCO CARLOS RAPOSO,. trará
(1 baila muitas novidades, tendo em vista os contatos rn:aI1ti,

. dos com Lions Internacional. Sei só Que um 'dos assuntos é o.: ,

empréstimo de filmes de longa metragem da Matriz Interna

cional, para aproveitamento em campanhas do Clube', Esta
remos presente, para confirmar.

Mensagens de Boas ·,Festas
A Direção e Equipe de funcionários da Impressora Ou

ro Ver·.1c c Jornal Correio do Norte, ret rtbuem e agradecem as.

n.ensagcns :':çebidas por ocasião da Fe�t[l elo Natal e Ano NOV8 as

sé�<_iini:E'':)· C'Jl1preSas, amigos, leitores,· fornece-dores
.

e clientes:
_

. Mal.lon & Cia.
/ SPP - Sociedade Paulista de Papéis,' Organiza-

çoes Mercur Hoclzel SIA., KSR - Com. e Ind. de Papéis SIA.·· Casa Na
tal de Irmãos Klernpous, Irmãos Marcolin Ltda. Pereira de Souza & .Cia
Ltd.a., Banco Sul Brasileiro SIA., Carpa - Papéi� c Material Gráfic� Ltda"
Mal:lig SIA., E

..
Kellner & Cia. Ltda., Dep. Juarez 'Furtado, Central -

Artigos ?-2 Escr-itórro Lida .. Associação dos Empregados 'da EMBRAP'A
de Canoinhaa/S'C., Associacão Comercial e Industrial de' Canoinhas. Ir
mãs Franciscanas de Canoinhas, Fléride Bittencourt _. SLE-08. 0'7 �'Su ..

pervisora Local, Hospital Santa Cruz, Paulo e� Luiz Fernando Sambiilski,
Coday - Ind. e Com. Ltda., Or ley Portes Bueno, Indústrias -'fieurildás
Carbontex Ltda., Dep. Francisco Libardoni, Dep. Julio Cesar,· Frigóríffóo
Canoínhas SIA., Criançinhas do Lar de Jesus, Prefeitura M. de Canoi-
11ha!:1, Banco Brasileiro de Descontos _ BRADESCO, Dr. Sérgio Thoma,z
Langer, Ind. de Madeiras Zaniolo SIA., Organizações Record de· 'Lúiz,'
lVfilton Suchek, Egon Kirst & Cia. Ltda., Planalto - Indústria de -Arte=

.

léitos de Papel Ltda., Miguel Procopiak _. Comércio de Veículos ·Ltda"
Canetas BIC, Governador Jorge Konder Bornhausen Esquadrias Santa
Cruz e Plásticos Santa Cruz SIA., Jether do Brasil _' Ind. e Com. Ltda

9�rafiil.1pex SIA Ind. e Comérci<:_, Nivaldo Burgardt e Família, Papéis Ma
o.i SIA. - Com. Ind. Importação, Expresso Catarinense de TLransporte
Ltda., Projeplan -. Projetos e Planejamentos para Construcão Civil, Co
légio Estadual Santa Cruz, Esquadrias São José Ltda., Unzer & Cia. Ltda,
Fábrica Estrela de TIntas e Vernizes LtdçL, Cerân'.lca· Ma;:'cilio Dias Ltda.,
Aristides Malon, Osni Schurnacher., Comercial e Distribuidora ART
CAR'I', Esco�as Profissionais Salesiarias, Fábrica de Papel Santa Terez1.
nha SIA., Rlopel SIA. _ Ind. de Pnpelão e Artefatos. Kurt Neumann -

Com. e Ind. de Papel SIA., Companhia Industrial Paulista' de Papéis e

P8.pelão, Irmãos Procopiak & Cia.· Ltda., Associacão·Prof. dos. Contabilis
tas de Canoinhas, APAE de Canoinhas., Prefeitura Municipal de Três
Barras, MAVE.QUIP _ M,áquinas, Veículos e Equipamentos Ltda .. Cia

T._ Jané.r, .Car�?x -. Indústrias Reunidas S/A., ROr.1ualdo Mazepa, Ir
Inaos Wlsmevskl & ela. Ltda., Grupo Escolar João José de Souza Cabral,
Empr�sa Industrial e Comercial F'uck SiA., _ Filial, Esmeraldino M. de
AlmeIda. .

.

REGISTRO CIVIL - EDITAIS
NEREIDA C. CORTE, Oficial do

Registro Civil do 1.'0 Distrito de Ca

noinhas, Santa. Catarina faz saber
que pretendem casar-se:

J io, nascido em Santa Cecilia neste
Estado aos 15 de outubro de 1959',
:filho de J05.0 R.odrigues Marafigo e

,1f: Malvina Varela de Castro; ela
rio lar, nascida em Canoinhas aoS
�:7 de outubro de 1963, filha de
Bento Ferreira de Souza e de .Ana
Ferreira de Souza.'

'

E para que chegue ao conheci
mento de· terc€'iros, mandei publicar
v presente Edital. Apresentaram 05

documentos exigidos pelo CódigO
Civil, art. 180. Se alguém tiver CO' ,

nhecimento de algum impedimentO
legal, oponha-o na for�a da lei.

.
,

.
.

JOSÉ ULISSES HENKE com

I.IARIA RENILDA ALVES, ' brasi �

leiros, solteiros, domicHiados e re,

siaent,es neste distrito; ele operário,
l1<.'scido em Paula Pereir::l. neste Mu
J' ...dpio aos 25 de novembro dI:;
lfJ56, filho de Hilário Henke e de
'Tecla Kornitz Henke; '21a operárja,
llélscid,a €m São João dos Cava
lheiros, muniCípio de Três Barras
t:.1 c'omarca aos 5 de fevereiro d(=.
: 961. filha de Ramiro Alves e d;,
� 91anda Liberato Alves.

Canoinhas, '11 de janeiro de 1980.

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

. CPF, 222.315'.879-04

" , .

JOSE MARIA lVIARAFIGO com,
nOSANE FERR.EIRA ·DE· SOUZA,
brasileiros, �olteiros, domicilíados e

residentes. nesta c'idade; ele operá-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NfREIDA c. CO�Te, Ofil:ial do ..;t�qui:ti Vitorino e de Ana de Li

�efI·t5tro Civil do 1.° Distrito d, Co- ma; ela do lar, nascida em Casca-
Se' L L.... vel-Pr. oas 28 de dezembro de '1963itoínhds, anta atarme TO'Z rOuvf filha de

\

José Rodrigues de Souza �
'IIHe pretendem 1CJ5ar..Sé:

.

de �ria.Gonçalves de Souza. B A 'OuO'1"'" • OSMAR NATALL�O , .cuW,l.

NATALICIO VICENTE DE LI- com SALETÊ CANÓliICÕ DOS

�1A COID. IRENE .R.IBEIRq ��DA. .

AMAURI KRAtLINR com CE SANTOS, brasileiros, solteiros, do-

U· lt O d 1 d LINA MARTINS DOS SANTOS. rr.ícilíados e residentes nesta' cida-bras erros, so eU'. S, onucuia os. e :JrasileI'ros, '!":oltel'ro", domicilíados e' ,

AIid tes nesta CIdade' ele guarda �" ele; ele armador, nascido em vo
lCi61 entes a« ,�.' residentes �esta Cl1idade: ..... le bancá- ' se''''';lante nascido em Santa Cecilia oU t:J. �. I/'eúo, Mun. de Abelardo Luz-.·.,VlõJ.t �'.. .' rio, nascido em C'anoinh'as ao's 7 de
Mun. de Curttfbanos-BC. aos 10 de b il

'" aos 25 de dezembro de 1961, filho

"bril de 1953, filho dê Otav�o Fer-
'li r: de 1956,

. �ilho de Sadi �!ai- de Luiz Barro e de Clementina Bar-

;im.o Vicente de Lima e de Ana l�:nk. e de Cecl�a Santos .Krallmk; TO; €la do lar, nascida em São Do

Maria Cardoso; ela dó lar, nascida ,(l�. d? l�,. nascida em RIO Novo - mingos-SC., aos 17 de julho de

. ('1..'1 porto Ribeiro; distrito de �São -
M....)or Vieira nl comarca aos 12 ds 1957, filha de Hilmo Ribeiro dos

J,1deus d� Sul-Pr. aos . .20 de junho .

fie 1958, filha de Pedro Zgoda �
Ide

lwia Cardoso de Lima.

"MARIO LUIZ COUCO com

MARIA DE LOURDES FAGUN
DES brasileíros, solteiros, domici
']í-ad� e residentes nesta

. cidade;
�le. operário, nascido em São.Sebas
tlto, distrito de Poço Preto, comar
sa de Porto União-SC ... aos 28 de
w"io de 1960.., filho de Francisco
CQ1a,ço e de Lordes Colaço; ela do
}"-t', nascida em Municipio de São
Mateus do Sul-Pr.; aos 3 de outubro
�e 1960, filha de Julia Fagundes .

.

.

;p�RO ROGÉRIO REITZ com

:MARIA DQROTEIA DE CARVA
LHO, brasileiros, solteiros, .domi
tiliados e residentes- neste distrito,
ele industriário, nascido em Canoi
nhas aos 31 de janeiro de 1960, fi
lho de Pedro Reitz e' de Alidia
:Klein Reitz, ele falecido'; a con

trsente, professora, nascida em

Monte Alegre, distrito de Ventania,
WID. de Tibagi-Pr., aos 10' de julho
de 1955, iilha de Geraldo José de
Carvalho e de Corina Maria de
carvalho.

,

WALMIR DE ASSIS CHAGAS
som

. ELIZETE MARIA CARVA
LHO DO PRADO, brasileiros, sol
teiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele bancário, nascido
€J:l.Fartura neste distrito aos 19 de
outubro de 1955, filho d€ Osvaldo
Chagas e de Hedwig Artner Cha
f�as; ela bancária, nascida em Ca
i.oinhas aos 9 de dezembro de 1956.
íilha de Abjiio Carvalho do Prado.
fa!f,cído .e de Ilze Carvalho do Pra-
€lo

.

JO,ãO MANOEL VIEIRA com
JiELGA ANITA LUBBEN, brasilei-
111.!S, solteiros, domiciliados e resi
{Lentes neste distrito; ele açouguei-
101 nascido em Colónia Ouro Verde
nl Município a.QS %'. de .' julho de
1954, filho de Ozorío Vieira e .de
'Ma�ia Rosa de Oliveira; ela do lar,
neecída em Marcilío Dias n/ Muni-

. eípío .aÇ)S 27 .de outubro de '1'948, .fi
.lha .de .Jongo Jnão Lübben, ,falecido
i de ..Alma .Raabe Lübben.

'LUIZ siRGI0 :MARCZYNS-'
RI com ÇLARISSE SOFIA

.

FREl�
�ERGER, brasileiros, solteiros, .re
sídentes 'e domiciliados 'em Joinvíl
'!e e nesta cidade: ele assessor ad
miniStrativo, nascido em Canoinhas
·aos 18 -de outubro de 1953, filho de
:Mir�n Cassemiro Marezynski .e de

!JDdl� Silva; Ela do lar, .nascida em
�iJ5elrO neste distrito 'aos 20 de
lDax:ço d� 1958, filha de Fernando
}'r.elber.g.e:r '6 ,00 Nair N�Jlir beiber_..
··ter.

E poro qu�,�he9ti� �ó ·conh�é.i�
mente de terc6Jros, m�mdei publkar
v presente Edital: Apresen'forQm.os
documentos . exigidos· pelo . C6�ig�
.Civll, art.--l80.. S�·. Q.lgy�m tiver co

nhecimento de algum
.

impedimento
legal, oponha-o ns ferma da lei.

Canoinhas, 09 de [aneirode 19S.0.
. ;N�REIDA C. CORTE
Oficio! do Regi.lItro Civil
éPF, 222.315. à79a04·

z.brtl de 1961, filha, de Albino Mar
tins dos Santos e de' Floreana La
tucheski dos Santos.

Santos e de Deolínda Cobos Cano-
.

111CO dos Santos, falecido.
.

FRANCISCO DE ASSIS PANS
�IN com IVONE GONÇALVES
PADII:.HA, brasileiros, solteiros,
nomiciliados e residentes neste dis-
1rito; ele lavrador, .nascido em Cer
rito neste distrito aos 26 de julho de
1961, filho .de Artur Panstein, fa- \

Iecido e de Tereza Padilha Pans
tein; ela do lar, nascida em Cerrito
neste distríto aos 18 de julho de.
1958 filha de Jovino Gonçalves'
I'adÚha e de Hilda Neitzel Padilha..

I
, FA.'BIO TOüBIA 'SAKR @Qi.tí1
4EN�A SUCHARA, b:taáileiros,
flolte.mos, dOmlciliados ·e residente-s
ll.esta cidad-e' ele laboratorista 'nas-
'·d·' ,
..� o 'em Canoinhas ,aos ·6 de feve:r-el�
r� �de .19�3, filho de Adib Sakr :€ de
(;-afa Seleme ;�akr; 'ela auxiliar de

, N.a verdade, Qctas, d.uas Q�.1!'.adas�n:6erma;gem.r nascida em BarFH \O;t.;) �W<.
Mansa nes1;e Município aos � de perteíléem à.mesma. cid�e, aquiá�osto de 1959, filha de Miguel Su·· m'e.s"m·'·,0, 'e-m Santa Catarma.€jlals e de Nat�hia Batista Sucha:vq.

,

.

À r>rimeira é uína das ,Uluilas
('UJEMO VlLANDIR ALBUQUER� estrad...as' que o G.ove"mo do Estadoy E·SILVA C'Om ZULMIR� �

V�ElnA RIBEIRO, brasileiros, sol- está asfaltando e sinalizando.tE'lr:os, \ domiciliados e l'esidentes A outra deverá receber o)je�ta cidade' ele operário nascido
�Jll Felipe S(:hmidt neste Munic-ipiG meSmo tratamento, dentro das metas
pU: 13.4e janeiro de 1961, filho. de prioritárias do Plano' de Ação do:r deflco de Albuquerque e SIlva '1 • d Es de de Dosnelda Herbst e Silva; ela Governo . o .

ta o.
,

��!�ia, nascida em São Mateus do No .&etor rodoviárid já foram
14

�

. aos 16 de ag;ósto de 1959, fi-. "f: �rQ'a de 4$0 milhõe.s de
�
a �e Joaquim RIbeiro e de Ana ln�. -:- l.::I ,",)i'A�., '.

.'

1�1� Vieir'a Ribeiro. ���, aU'ªV�S do Dep�amento
n EVALDO SCB!MBOSKI' com ' d.e ��tEij.� de Rod,agem, estando .

l?�ITA MARIA PEREIRA, brasi- em an�ento obras eUl 31 estradas.
��lXos, solteiros, domiciliados e re ,",:, ........ {;�� -,:' rl� l�.��t, '_,._.

ara
.

d dent,es neste Município; ele lavra�
• � ,--rr::€ • �.Ij(af.�, .P ..

Jor, nascid<? em Bela Vista do. Tol- ,1it\Jete> �� �e e..I1g�ana, O
.

.� �5�fn�P�eap:,l�. ���l��� ,��n;."�A.� '''''rtici�ndo,, �_aa Li� Jenhfik SChiÍÍl.bô�ld; """" ....·V:"'.. ,.,�. J4'''
.�l� I í1r()'i�. . iiãsc1dà iiJm Báà .,

\ .

,�� -aó rótçó' :�� MllEilJÚ"9 aMo ,

�
\

� ffEt. Jjfât(" � l�ft iíTh�' QJ" � -

.tJ�en;à\'e ªé M�fâ )T��iã�. ' ..
�
_.,

I

....'V� ...

"''I:ãEIRó ,.�.",.

�i�� ;t�s8$tE. 'SQ�Á, ..�Ne�rOSJ .�·o1teii;" s. 'aQmiêUi�"
I

:Os �,: é·

,.��iên.tes:n· 'tê���",l.l.·�
.

"':
..

I .'

r _: •.Vi.ffi�.....';l'�'".''.··Q·'..,,!�,.iã·a .. I�\:1 'f_;,....,.�'L ., ...u, DO·· . � ·W�JiV·
i�

'.

'-'.< ''''êbm: ]$Qr.� .'tfiú:®! ..,<Ice· 2 'dê .� Ce' \l� .1tlf.O 'de

prQgrama rodoviário pFeV€ mais'
nove estradas, em um total de 1.328
quilômetros. -'

A BR-282 é wna das obras
mais �portantes. Tudo feito com
recursos próprios. do Estado, para
posterior ressarcimento pelo' Goven1o
Federal.

Para que tudo isso possa ser
feito não bastá ter um IPlano de
Açã.o e boa vontade. É preciso
'q.inheiro, recursos fmanceiros.
E nesse ponto que você precisa saber'

,-

• I

\

.
/ ,-'

)

a imp0rtância d� Im�$t(:)· de .'
���:�da� Mrreaõonas,Ql�,
,

É através dQ lCM ,que ()
Governo do Estapo fo®a 'Qs .

recursos necessáqos para 'reali1ár.
obras como o no?so Programa '

Rodoviário, por exemplo.
. Sem o ICMlnossas,estradas
continuariam ·esbwacadas. Com itn1a
�orte arrecadação do ICM você. vai,
ver cada vez melhores estradas no
seu caminho. E vai olhar para seus
filhos com a certeza 'de que eles vão

..

crescer em um Estado que não parou.
n� te1JlPo e que está à altura dos
plonerros que donlanun esta terraij ,

i ficar aindamelhor.

,

, \
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CANOINHAS (LEC/CN)
_ Num jogo que atraiu grande
público ao Estádio Wiegando
Olsen em Marcílio Dias, o São

A Prefeitura Municipal de ra em Porto União, da solenida Bernardo foi derrotado' pelo
O Botaíogo venceu com:

Canoinhàs 'informou à coluna de de transmissão de cargo do . Bctafogo pelo escore de 2xO, Allage, Eraldo, Miltáo, Schaval- ,O 'Botafogo, . que dep�hde
que os t�epicos.: d�,. TV, .

inicia- Comandante do 5.° Batalhão: .de cujo resultado favorece o Bota- la e Toninha; Gihi, 'Fonseca e apenas de um empate," ,�niràrá'
ram na .térça-Iéíraos trabalhos Engenharia e Combate; Pre

. fuga. na partida de amanhã, que Zezão; Mario Alceu e Celso e em campo com esta escalaçã-. "�o
de restauração dos defeitos das sente também, o 'Secretário .de precisa somente de um empate depois (Albary é Mauro) ,

.' ·h.llage; Eraldo,' Miltão, \ Chá.'
.

torres dé repetição -do Canal 12
.

Transportes" Esperidião Ámin uiants de seu tradicional' adver- A DECIS.Ão. valla e 'I'oninho; Zezão, ron'secà
de Curitibá. Segundo .á mesma HélQU F'ilho. De lá, Therézio �,ário par.a H conquista do Cam- :,'

.

/

f' Gíbi; Celso" Alceu 'e Albary,
.� t

'>", d' C $ 1'00 'I 'E ' .
. .

.

S '. O.',C,�ampeonato. da l.a Divi ... ·

. rr' ,

A' 1 C I'
.

ron e, maIS. e r.. .mJ: o,;. . ccompanhou a comitiva do
.
e-o peonato da 'La Divisão de .l\m.a7'

., iecmco, nge o ava ln; .:

g t· s,; n om
.

r d I tá S t C' 'I' C'
.

, eão d,'e Amadores. promovido ·ne- ," ,

ram as, o
.

a c. pra e- novas c.re ano a. an·a· eCI la e .uri- ç:o.res,· »< /.:. J.'J'

O. São Bernardo, que prec :�.:
válvulas .:,.e. i na,'. ,tec.upe.ração dE':

.,.tibanos,
I' la L�C,' versão 1979 termina:

. v • .. .

h-
.

d' t'..J' La, de 'lima
.

vitória no tempo re- .,

aparelhos ..avariados. A.. .norma-j j . �. A renda ccnsider..ada, a me- . arnan á. com a segun a par ida
t S- B

'
v

,

d 'B t .c gulamentar ,
e na prorrogªção: I.

rizacão das' transmissões, prova-. l . ..
.
\ X X X ,.lh\0,r -: de todo o. certame, a.'CUSOl�

'. en re ao, ernar Q", e o arogo
"

. "'i ., ,. r

$ A D'
.

te d B taf g o"'" '" : para não decidir nas, .. penalída.. '.
velm.. ent.� ..�

-,

·

';�.e.. ,',.d;,a'r..a.· na próxima :1.4'
.. ,,' \ ; ." ;:; 'f "d Cr 19 000' 00 acredl'" lr€ ,ona o - o a o o pr E;rC:L-

....

� � -}!I > f'
.,., ..

l'
- .

a�lra·e '
..

' �', /-'1. ._.

êrie d
.

ti
. ·des máximas, jogará cO'm'este'

segunda-feira, ..quando teremcs Ja em
.

ase de cone USé19,. as ,::ando-se .que 'se não chover, .és·. mou uma série e atra lVOS par<1 '

de volta-som e imagens perfei- obras de, construção da.Agência ta marca deverá ser .superada 0;:público qus comparecer' ao
time: Kalempa, Lisboa, Bran; ,

1
. 'r, ... ', .: .

'FIAT de Canoinhas O Diretor em muito no encontro de. São "Ditáo" como por' exemplo 1.,P'1� . quela, Julio e 'Fernando; Wal-'
os,

·.:· ..,·.:.:,;;:·.,I\.•.�.,(.,"'.':""',·".',j'�'.',i.' ·i.·�,:·.. :; .: ,.' I.'
.

Presidente, . Fáb-ioíN�bo'r Euck';'
.

, ,

'

Concu��o d� méü'�r tomador d� 'dir', Ingo e Pedrinho; Boy (Pe·
X X 'V'

•
..

f
.- ." "

,

'

., Bernardo X Botafogo no Estádio., .

,,,,. lezinho), Gilberto e C�lsd, Téc-
\ '(, ..f .,.i, .,

.

.f>- ',. ,; :,. in or:m.ou que na' proxnna' sc- "Municipal; mardldo para à's 16' cerveja' con1 prem}os
.

para os

Os f.�r.;ii.1'a,nd,o,:,.S; .·do" ... ,Colégio lnana á empresa receberá a pr.i.. .

horas de amanhã, �E;pon3j�sl" classificAê�do.s, �1� �,ioi) EÍCO, :LVJ;ário K,ungel, .'
.

meira remessa, dos automóveis i.J, e" ugares,' s rnscnço-es.
.

Trio de arbitragem: ,João

(p�;=���t.).:!oe,,p'P,d.:,'.t··f��uJ·'e,va. ·à=.st,��. para comerci1alização,
1

.

•

O São Bernardo perdeu no para este concurso encerram' G

� JVfaria Gl�imarães, auxiliado por
" . último' domingo com esta e3(:::-(·· rninutos antes do início, Haverá Lauro :Qobrochinski 'e', 'Mário

Droras, _uw.",::�.rê-.n�i�so baile do x x x , ..
'

loção: Kalempa, Lisboa, Cazc- também o sorteio de UIn vaHoso ll/lüller, ,<

\ anerao(.'que .. t.er�\'Jjor 'lqcal o
'

.

I I'

"

Salão da;ft?pelél..:dé: P�lmito: r . 'J;'ambém já em f�.se de .con- �.....
. "",,,,"",,,,== �"""""'_"_'_"""""""""_""""""_""""'__'''''''''''''''"'''''''"'''�'''''';'''_''''''';'''''": """ �.-l_;�_,•

. '

".I
• ,'. dusão, ós trabalhos de pavimen":

."
"x. X'"X . tação que 'a Prefeitura está rea-

O C:i�,�., Júbpeu,: empenhado .. '�li�ando �o at:esso qUe denúin0.a
em propo.r(;lQnar .bonS'

. momen �
do HospItal.Santa Cruz., no alto

tos, de 1�?1�t;'pàra,y púbfico ,ca-' :. �a Rqa Marechal, Flonano e �.
nOlnhens,� ,traz, para nossa clda.- �.�lçaITlento ,em lajotas da �UQ
d�, o gr�4,� 'Su.Çes'so ,de. bilhe< Nery·Waltnck, no trecho ent:·�,
teria em::tó'do' ?

o ;murido: "SU _ é.�f. R�as CÇletano CO:3ta e Barao

PERMAJ�r,',.�· qUe· coméça:" a 'ser do RIO Br:9.nco,
• .

. .".�\�' � .i.': �
,

exibido p;�j � :·:às, ..20h30, . ,\.0 p'ro-
. grama d��:�óm,ingo, em três ses

sões, repN§a,·.-â,p�:J,ic�la·· às 1.4,
19h30 e :41�3,O'; ,:e. air\da �egunda
e terça�fêi�a' no

.

horário / dps
'\01- �,.. , , ,I. I �

20h30
.

'.; ,. '.. , . , '

. �;;.,.,�
."

':; I: r' ' ..

'

..f' ... !', ,.

,

BRASíLIA (AG./AN/CN) do �e deze�hro 'últhno e, s�, Transportes Urbanos.� EBTti�
A Comissão Nacional de gundo q ministro Eliseu Resen- _. deverá contar com recurso de,

... 'EI1,ergia va.i ,an:'alisar . êm' reu- de, terão condições de ser colo· Cr$ 1,�'· bilhão para repasse, aos·

m a·rC·O·
l1ião, r'no itlíeÍ()·i:.de' fev�reiro um cadas em prátiça até o final des- <::stados, a fim de. renqvar afro'
pacote de medidas propostas pe-· \ i E:. semestre, ..A. aplicação dessas ta de ônibus, A EBTU· 'e�oS es

, lo ministro 'dos Transportes Eli- :m.edidas ficará a cargo dos ór" 1ados ,deverão financiàr 20 pm
�eu Resende destinadas a econo .' g&OS estadeais responsáveis pe, centü'·do valor dos veículos e'os

Essa nova modalidade· d�' lnizar combustível, e
.... que serão la administração .dos transpor- . (:"mpresários 10 'por cento, O'

Jogo será instituida inicialmcn- 3dotadas a curto prazo .nas re- t;es urbaJ;los, através de . convê·· ':estante será .. financiado pelo
te no Rio de Janeiro mas até o f':iões metropolitanas da;:; prin- 11ios,' BNDE e outros órgãos,
final de julho deverá estar ÍIYl- '. cipais capitais elo' país,' em Bra- / / '

plantada em todo o país. Novi- dlia"" ,
A ,prazo, poderá ser viab:- ,I{ medida de. introdução,

dade nQ Brasil, o' "Loto" é UEl li:zado à uso do táxi - coletivo. D1ais demorada será a colocação .1

jogÇl já c()nhecido. em países da As medidas envolvem a uti- qüe é inclusive um serviço qUE' de n1ini-ônib;us,' corri rota, fixa f' ,

Europa como França 'e Itália, lização de táxis coletivos, siste- já vem sendo feito, necessitaE- freqüência controlada,' com ca:
.Com u:rrlí volante selnélhante a.o,· roa de mini-ôni]jus, limitação de do a.penas de regula:mentação e

.
pacidade' que. 'n�o exceda .,é;l 1.�'

'd"a Loter'" Esportl'va numer'adn
.

t�,tacionaJm.entos nos centros dé1.s fixação ·de. tarifas 1"ndl'vI'du' i=ll'C', "

. Ia .:J J. - � " passageiros,' sentados, ,OS ODl.: .

de 01 a 99, o apostador indicará l'idades, rénovação da rota dG3 quando houver mais d� um pas·, bus deverão. 'contar
.

ainda' core;

as dezenas de s�a preferência ônibus e vias preferencias para �8ageiro para o mesmo .' destino, uma tarifa única e� cada régi3.Q : ..
coletivos,

,
'Os ,táxis poderão opf,:rar simul·

. '.' '.

nUlU mínin10 de quatro (pagan- tnnea:m,ente, como de rotina co�
.

metropolitana, para 'favor�cer
db pela aposta', Cr$ 10,'00) e um.

, As p:r'�po.stas do lVlinistério brando-'pelo tax}metro,
,-'

I
&S populações que ITlor'âm... �;ais.

lY,áximo de dez quando o j ogv.
. éos Transportes'; já esfavarn pra- disü,mtes e têm. ·meno�·· ,poder

.

lhe custará'Cr$ 2,100,00, tiCamehte concluídas desde 'O iní- A' Empresa Brasileira·' clt: aquisitivo,
/

\

I '. \ I .

'"� ••uo.u.u..u"' ••••!�'-"u :u..u ....:,.LO>J.ÚJ; , •• '. 'LO ••• ,
' •• '<,U.!!J'���""'" .:. � L '-,
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.
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,

'

'res I

I

ri.. , IA_'

Aho XXXIII
12-01-80 .

N,? 1553

.'
.

I'

rnar
) .

miro, Julio e Fernando; Jaca,

Bránquela e· Waldir; Ingo, Cel
so e Amendoin (Neguinho ) ,

.

•
j '.: •

os ·TIMES.
\

','
.

v ":

", .

.. '1 '

xxx

.
.

.

prêmio, do qual participam to. ..

c.os os espectadores que adqtiiri�
.

rerrn seu ingresso numerado.

er c mec
1

<

distribuir
( '" '.' . '1, ,-

.

,. �

"

Renda

" ",
,

/

No dia 10 de fevereiro, será'
f'undado oficialmente o Núcleo

. R.egional. Norte dos Té�nicG?
. ,AgrÍcolâs, cQm séde< nesta ·Cida-
de, O ato contará com a presen

J

ça do, Presidente da Associação
..

dos· Técnicos Agrícblas de Santa:
-:C�tariná\ (ATASC), Hugo Ma-:-

.

, tias 13ilh,
.

...

. /
.'

Receita
formulários

I
do· I po t

x x·x

O Pref�;jtp:,;Munic'ip�I,' "-Be�
r.edito TB.�F'ê,t:j? ..,:çl�;: Cô:'r,vâlhc
Netto, pat:ficipou na quinta-fei-

.

<\

.

,/.

\
,.

Estréia' d'o

(AG/AN/CN) Os Bancos começarão a re- entrega até 7 de abril.
ceber as declarações a partir de
27. de fevereiro,' A . SecretarIa O Secr.etário da Receita�,,'

lembrou que pára quem tem i:m-· ,Federal, Francisco' Neves Dor ..

postos. a restituir, o pr?zo de·. D:eHes, espera�que sejam entre .. ·

entrega da decl�ração vai'. até . ,gües 7 'milhões .·de �edaraçges,
"24 'de m�rço, Aquel�s qu� té� das' quais '1,2 e !",5' milhão éorú.

imposto a pagar. podem fazér a 'imposto a pagár, ,'I

.,,',), r·

adiada para
BRASILIA'::(AG/AN/CN)

A Caixa Econômica Federal
adiou para 15 de m.arço a data
de lanç�mento do "Loto", uma

nova modalidade de jogo:� ser
I ,

,

instituido :nos dias de oc,iosida-
de das loterias Federal e Espor..:
.tiva; O adÚlm'ento, \ segundo :.l

CEF, deveu-se ao' fató de que a

àata inicialr.q.ente prevista 15 .de

janeiro, estava ·n1uito, próxima
do Natal e do Carnaval: quando
as disponiblid��e�. f�nanceira:s
dos apostadores são r,edtizidas, q
que poderia levar' o ,"Loto" ao

tracasso por uma provável insu:
Jic.:i4ncia -de apostas, .

BRASíLIA
A Secretaria da Receita Fe

ceral ..inf�rmou quarta':'feira,
,que no dia 4 de fevereiro come.

cará a enviar' os for.muláriós 'de
.

�l'éclaração del;'rendà de 'pesso�s
.

físicas aos.' correios, para, ,entre:;"
.

ga aos contribuintes,
, '.�

,.-
B MM i2iu;a;l&i=+"""'4i....UUAR'

_T,r a B,S'P te", ,co e t· v
an Jfs' r,a

..

p cote

e

• governo!
.

edidas'I, I

,

OTICA C�ONFtANÇl).
I .

. I I
., ... �::. : "�o i',. ",'

� i',.:' _� ,., ',:.� :';" ':' ',:, '�'..,"

Praça Lauro·Miiller, 514:';" ..�)�·'danÓlnrui;·s· .. , ..;,

Fone: 22-oáf6<': .,.: .,.. > .. ..:': '�:;." ;·::f· ";; .,
..

.
i li ii •• í •• í í •• ii II. I ••• II' I I' I I I' I I II. I.' di •• I I D 1 •• 1 ••• I. I ••• ii iiiU ii 1il1l81J •• I a II j"j;j'iIfi( iII_" _ II. I III II II I ••• I 11111 II. illIIIlIlllI 1.1

1.1 � •••••• 1111. 111111�. 111.1 •• ImI I I 1111.1 ••• � I I i í!ll i í. i. í ii í 'ii .. í�
.

. .'.
. ,,'.

.

.1

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




