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GRANDE
Toda a nobre família Côrte, tradicional ..

mente vinculada à nossa terra" está vivendo
momentos de intensa alegria com a vitória do
Dr. Glauco José de Pauka Mello, filho do nosso

conterrâneo, Edde Côrte Mello e de Dona Riso
lete P. Mello em coneurso de especialização
profissional recentemente realizado.
: O jovem médico, depois de se destaca!'
!

como um' dos melhores alunos de 'Sua turma, for
mou-se há dois anos pela Universidade Federal
do Paraná. Fez o estágio de "Residência" no

Hospital de Clínicas da UFP, especializando e-se

em Ortopedia e Traumatologia.
Semana passada, concorrendo com 249

médicos de todo o país, disputou em Ribeirão
Preto, São Paulo, o difícil título de Especialista
conferido pela "Sociedade Brasileira de Ortope
dia e Traumatologia". Pelo alto espírito cíentí

V TóRIA
fico dos trabalhos que apresentou, conquistou o

1;0 lugar entre os médicos que se inscreveram

pelo Paraná e destacou-se entre os 249 concor

rentes brasileiros, como o 1.0 colocado na classi
ficação geral.

O Dr. Glauco José, cujos triunfos tanto
nos emocionam, se constitue €lTI' edificante

exemplo do que podem a inteligência, o esforço
e a pertinácia de jovens, quando estimulados

pela diuturna colaboração paterna, como o que
recebeu do nosso conterrâneo Edde Côrte Mello
e de sua dedicada mãe, dona Riso.

.

Registrando o fato, auspicioso para todos
nós, compartilhamos da alegria do jovem médi
co, de futuro tão promissor, dos seus pais e de
toda a família Côrte.

AROLDO CARVALHO
..,'MA M 4»i4'M77 i.

,

fiCO as
CANOINHAS (CN) - Em

solenidade realizada no último
domingo, na Escola Agrícola Vi
dal Ramos, o Presidentj, da As

soeíação Profissional dos Técni
l:OS Agrícolas de Santa Catarí
na (ATASC), Hugo Matias BiM

hel, fundou oficialmente o Nú
cleo dos Técnicos Agrícolas
Regional Norte com sede em

Canoínhas, e empossou a l."
Diretoria eleita em dezembro
de 1979.

O Núcleo Regional Norte, é
o nono do Estado e tem jurisdi
�ão sobre Os nove municípios da

Ampla, quo são Canoinhas, Iri
neópolis, Itaiópclis, Mafra, Ma
jor Vieira, Mo-nte ,Castelo, Pa
panduva, Porto União e Três
Barras. Inicialmente foi forma
do com a inscrição de 20 Téc
nicos Agrícolas que atuam na

região cuja Diretoria empossa
da no dia 10 é a seguinte: Pre ..

sídentc, Waldemiro Sudoski
Vice - Presidente Wendolino

,

Stupp; 1.0 Secretário, Claudio
Hibeiro da Silva; 2.° Secretário,
Gentil Silvestre; 1.0 Tesoureiro,
'Wilson Rupel; 2.° Tesoureiro,
,r8ir Marcola; Diretor do Depar
tamento Técnico, Nouro J0,:;6
Velho; Diretores Esportivos; V i
tor Pereira e Mario César -Pe

reíra; Diretor Social, Anizio
Souza Gomes: Conselho Fiscal'
i\miltol1 Frohner, João Sarda
SHime Schroeder e Antonio
Marcondes.

A ATASC
,

O President da Assocíação..
proferiu palestra a todos os téc
nicas e autoridades presentes,
fazendo um breve histórico da

(.üasc, destacando o seu trabu
lho no âmbito estadual, ínclusi
ve sobre o trabalho que está
rcalizari.do para a regularrienta
ção da Profissão de Técnico
Agrícola.

A ATASC foi fundada em

"4 de julho de 1977 e tem sua

,

ue eu
..

I

lona

Waldemiro Sudoski, proferindo o discurso de posse 110 cargo

de Presidente do Núcleo Regional Norte.

sede fixada na cidade de Cha-:

pecó e já tem sob sua responsa
bilidade nove núcleos em todo

o Estado: Concórdia, Campos
Novos, Lages, Videira, Rio de

Sul, Camboriú, Crisciúma, Cha
necó e agora o núcleo de Ca

�10inhas. Nestes núcleos já for ..

mados a ATASC possui cerca

de 500 técnicos associados, pre
vendo-se um aumento substan

cial para este ano, já que estão

sendo encaminhados para fun

�iação os Núcleos de Florianó
,

"

polis e Xanxere.

,

Os objetivos destes Núcleos
sào os de promover maior Uni
dade Estadual em termos de

,)poio à Associação, além da in

tegração dos grupos regionais,
relacionamento comunitário c

formação de novas lideranças)
limitando-se pelo necessário in
tercâmbio de informações com

a Associação, fornecendo rela
tórios de suas atividades e os

trabalhos que pretende realizar
nu região de sua jurisdição. -

(ÚLTIMA PAGINA)

Repartições Fecham
no carnaval

BRASíLIA - Nos dias 18 e 19 - segunda e terça
feira de carnaval - não haverá expediente nas repartições
públicas da administração, direta e autarquias. O Ministro
chefe do Gabinete 'Civil da Presidência da República, Golbery
do Couto e Silva, enviou telegrama à todos os Ministros de
Estado comunicando a decisão do presidente da República de

suspender o expediente nas repartições públicas da admínís
tração direta e autarquias nos dias 18 e 19 de fevereiro. O

expediente somente terá o seu reinício ao meio-dia de quarta
feira de Cinzas, dia 20. A medida não abrangerá os serviços
cuja paralização seja ínadmissível.,

BANCOS E POSTOS DE GASOLINA

O Conselho Nacional do Petróleo decidiu que será
normal o funcionamento dos postos de gasolina nos dias d€

carnaval, inclusive hoje até às 18 horas. Já os Bancos, encer
raram o expediente ontem às 16 horas para o público, rea

brindo na quarta-feira de cinzas ao meio-dia.

R-280Icentro:
da
., II

rio

"

avenida
definido

Il\il II

1(1

Junto ao Dr. Ricardo Sa
poriti, o alcaide canoinhense

pleiteou um novo prazo para a

conclusâo da construção da pon
i e sobre .o Rio Paciência na lo
calidade de Paciência dos Ne ..

ves. A .obra está sendo' executa
da com o apoio da Secretaria de
Transportes e Obras' e esteve

VISITA DE JORGE
_

,

CANOINHAS (CN) - O
Prefeito Municipal, 'I'herézio
Netto esteve na semana passa
da em Florianópolis para uma

série de contatos de ordem po
lítica e administrativa.

c.om os trabalhos paralizados
por algum tempo devido a pro·,
12 Jemas surgidos na fundação I

ocasionados pelo terreno areno

soo

Na ocasião, Therézio solici
tou a vinda a Canoinhas da Pa
trulha Rodoviária Estadual pa
I a o cascalhamento da estrada

que demanda as .localidades de
Colonia Ouro Verde, e Rio
D'Areía de Cima. Ficou acerta
do que ela atuará em junho no

Município, podendo este prazo
ser antecipado para maio, de-

,

pendendo das condições do tem

po.

Em entrevista com o Sec-e
tário de Transportes e Obras,
Esperidião Amin Helou Filho
o Prefeito recebeu a- confirma
ção de que o Governo do Esta
do custeará com recurS03 pró
prios as obras de pavimentação
do acesso BR-280/Canoinhas,
via Avenida do Expedicíonár io.
O valor do contrato é da ordem
de 11 milhões de cruzeiros, su

jeitos a reajustes de lei.

No setor político, o Prefeito
manteve entrevista com o Se
nador Leonir Vargas Ferreira,
a quem formulou convite para
visitar Canoinhas, ocasião em

que o ex-Presidente da Arena
tratará da formação do Partido
Democrático Social (PDS) no

município.

Ainda com Esperidião, tra
tou do asfaltamento da estrada
Canoinhas-Três Barras, obten
do a promessa do Secretário

que ainda no período da atual

administração, a importante li
gação para os dois municípios
será executada. Na mesma opor ..

tunidade, Therézio pleiteou
também, um auxílio a título de
Fundo Perdido para a conclu
são da nova Estação Rodoviárí il
de Canoinhas. Sobre este assun

to, o Prefeito deverá manter
contato na próxima semana com

o Dr. Osvaldo Martins, gestor
para Santa Catarina de recursos

para os referidos terminais. '

Na ocasião em que relatava
à reportagem os pormenores de
sua viagem à Capital do Esta
do, Therézio informou que o

Governador Jorge Bornhausen
deverá estar em Canoinhas no

dia 13 de março próximo com a

finalidade de inaugurar, diver-.
sas obras de sua administração,
que completa 'naquela data o

primeiro ano de .Governo . Para
tratar dos detalhes da progra
mação desta visita, o Prefeito
entrevistou-se esta semana com

o Coronel Décio do Lago, Che
fe do Gabinete Militar do Palá
'do "Cruz e Souza".
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* Coloque no horizonte de sua vida a ILlZ de um sol

que nunca se põe "Deus".

* Leila entre nós matando saudades. E bom contar

com você por aqui novamente, o Luis que o diga

* No dia dez p. p. quem comemorou idade nova foi

o Jáco, e no dia onze o Ike. Aos dois futuros mé

di cos d e nossa cidade tudo de bom.

* E o carnaval chegou trazendo com ele mil foliões.
Muita festa nestes quatro dias, muita descontracão
num divertimento sadio. Pule, brinque, esqueça� �s
problemas e goze as delícias de noites que deixam
saudades. * Chegou da praia ontem, Silvinha . Trazendo junto

o gostinho de sol e mar.
* Thaísa B. completou idade nova no último dia 11

(onze), quando um grupo de amigos foi até sua re··
· sidência para cumprimentá-la. Tudo de bom.

* Falando em praia, quem esteve em Itapema no úl

timo final de semana foi o Shiminho. Também o

Pedro esteve lá.
* Hoje na Igreja Matriz CristQ,...Rei, Clar isse Sofia e

Luiz Sérgio estarão extreando argolinhas na mão

esquerda. Mil felicidades nesta vida nova que co

meça.

* Muito trote no Varandão, no último sábado. Moti

vo: saiu o resultado da Católica e muita gente da

qui passou. E isso.

* Jaiminho dando um toque aqui em Canoinhas, re
vendo amigos e matando saudades.

* Uma decoraç-ão linda foi feita no. Operário para o

Carnaval. De parabéns Dona Edna Carvalho pelo
belo trabalho.

:I< Marcos é um fofo moreninho que veio de Mafra

passar o final da semana passada conosco. Volte

sempre

:I< Quem está passando o carnaval aqui é a Rita de
Cássia . Isto é bom.

* Telma B. sentindo muitas saudades do Carneiri
nho , Volte logo é o que ela pede.* Sônia e Paulo j untos novamente e num astral mui

to bom, mostrando a todos que o cupido fala sem

pre mais alto. * Maria Clara e Junior, um par que aconteceu e

agradou. Sempre assim.
* Célia, Janice, Aroldinho e Hilário retornaram do

Projeto Rondon trazendo muitas novidades. E bom
,tê-los novamente conosco .

* E a Suli, com eternos pensamentos naquele meni

no. Vá em frente.

'* Marcus, Cláudio e Régis aproveitaram nestes últi
mos dias o sol e mar de Itapema . Isto é bom o

* Muita menina querendo saber quem é a musa que

balança o coração do Calica ,

Cooperetíve de
do' , Planalto

Eletrificação Rural
Norte Ltde,

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
O Presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural do

Planalto Norte Ltda. "CERPLANA", usando das atribuições que
lhe- confere o Artigo 32, letra "E" dos Estatutos Sociais, resolve:

C'O N V O C AR

A Assembléia Geral Ordinária, dos associados, a real],
zar-se na sede 'social da Cooperativa de Produtores de Mate de Ca
noinhas, sito a Rua Caetano Costa, 225, no dia 31 (trinta e um) de

março do corrente ano, às 12 (doze) horas, cm. primeira convoos,

çâo, a fim .de tratar da matéria constante da seguinte:

ORDEM DO DIA

Deliberar sobre o balanço Geral encerrado em 31-12-79 :re·

latório do Conselho de Administração, parecer do Conselh,
Fiscal e demonstrativo da conta de sobras e perdas;

2. o - Destinação das Sobras;

1 o

:3. o Eleição de novos membros do Conselho Fiscal, efetivos e

suplentes respectivamente, para o Exercício de 80/81;
4. o Fixação do valor da gratificação de representação para o

Presidente da Cooperativa, bem como o valor das cédulas
de .presença dos Conselhos;

:J. o - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
Não havendo número legal (2/3) dos associados pre-

'

sentes em PHIMEIRA CONVOCAÇÃO, para a instalação da As

sembléia, fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO, para
8S 13 (treze) horas do mesmo dia e local. Se desta vez ainda não
houver número legal (50% + 1) dos associados presentes em. se

gunda convocação, fica desde já feita a TERCEIRA E ÚLTIMA
CONVOCAÇÃO 'para as 14 (quatorze) horas do dia 31 de marco

de 1980 com a pr�sença de, no mínimo, 10 (dez) associados.
'

* Solange P. muito apaixonada por aquele moreni
nho. Você é que está certa.

* Muitos reclamam a ausência da Martha W. Saia Para efeito de cálculo do "QUORUM" para instalação
mais, pois gostamos de sua companhia. da Assembléia, a Cooperativa possui 1280 associados.

.

* Viviane G. e Herbinho, um par muito fofinho QUe
circula por' aí.

-

* Na minha infância eu brincava ...

rolava, corria, tropessava, caia.
Chorava e sorria,
cantava e pedia ...
'Um sorriso cheio de amor aos homens.

Cresci' e compreendi que este mundo é um engano.
onde só existem homens profanos, que sempre re�
cusam a estender as mãos aos irmãos.

Eu n50 sei o que será de um mundo que todos jul
gam tão belo, de um mundo onde vivo cheio de es

perança, a espera de quem mais quero: "Cristo"!

'* Vânia W. uma grande amiga que alegra a todos on

de se encontra.

* Cézar e Godoy, passando o' carnaval com a :gente.
Os dois agora no exército fazem uma falta incrível

por aqui.

* E o Bibo mandando notícias do Pará. Já estamos
com muitas saudades, não é Joyce? - "Mundo' de Enganos" - Gilson A. Teixeira

Mambaí - Goiás
* Thaísa e Tito, juntos, fazendo inveja a muitos. Con
tinuem pois vocês combinam. Tchau .
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(ao lado do Supermercado Novo Mundo)

condições deQue melhoresoferece e aspreçosos

- E para que chegue ao conhecimento de todos, o presen-
te Edital, será publicado na imprensa local e, -afixado na sede em

pontos' estratégicos, bem como remetidos aos associados, na medida
do possível.

Canoinhas, 23 de janeiro de 1980.

DUILIO CORNELSEN - Presidente

Prefeitura Mun�

Avis'
d Vieira•

Jor

icitecêo
.,

A Prefeitura Municipal de Major Vieira, leva ao co

nhecirnento dos interessados, que está aberta a "Concorrência Pú
blica)'. Edital n.? 02j80-A, para o seguinte:

Aquisição de 40.000 lajotas de concreto, destinados à Pavimen-
tação de ruas. ' .

•

Prazo de entrega das Propostas até as 9 :00 horas do dia' .....
18/02/80, na Secretaria Municipal.

�I[elhores informações e Cópia do Edital, poderão ser obtid8S
Junto a Secretaria Municipal no horário de Expediente.
PrefeituraMunicipal de. Major Vieira, 30 de janeiro de 1980 .

.

CLAUDIO GADOT'TI - Prefeito Municipal

CARTÓRIO PAULA S. CARVALHO _'1.0 TABELIONi\TO

Edital de Notificação de Protestos
Por não ter sido encontrado

pessoalmente no endereço a mim
fornecido, ou por recusar a tornar
ciência, faço saber aos que o pre ..

sente Edital virem ou deles. tive
I em conhecimento de . que deram
ci.trada neste Ofício, para serem

j-rotestadcs contra os responsáveis
dcr.tro do prazo legal os títulos com

:JS seguintes características:

mente: 10.0'7.1979,. emitida })O�
Aristides Mallon, contra: IRMA.O'u
('AVA LTDA.

Duplicata n
�

32 954 - B - va

lar c.s 3.579,00' (TRES MIL QUI
:NBENTOS E qETENTA E NOVE
c:r�UZEIROS), vencimento: 10.10,
.L fJ79, emitida por Aristides Mallon,
contra: n�_,lVIÃOS CA.VA LTDA:

Canoinhas, 14 de fevereiro de

1[!8<O.
'

PAUI_,A S. CARVALHO'
Oficial de Protestos

CPF. n.? 246 975 329-53

DUIJ'Hcata n. 30 815H - Valor
Cr$ I!). 052,50

.

(QUINZE MIL, CIN
QuENTA E DOIS CRUZEIROS E
CJNQUENTA CENTAVOS), venci-

+ Convite para Missa de 1 ano

Os famifiares de

.

Augusto,' Roedel' Pereira·
convidam parentes e pessoas amigas, para assistirem a Missa
de 1 (um! alio de seu ·falechnento, quo será celebrada dia ;2:?,
de fevereiro as 19 horas na Igreja Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé e caridade cristã agradecem
. os familiares.'

'
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Lúcio

Colombo,

,./

o elegante casamento

A cerimônia religiosa do casamento de
Dorotéia, filha do casal Geraldo e Corina Maria
de Carvalho, com Rogério, filho do saudoso
Professor Pedro Reitz e Sra. Alidia Klein Reitz
realizou-se sábado últirno às 17 horas e 30 mi
nutos na Igreja Matriz Cristo Rei. Após a bên

ção os noivos e seus pais, recepcionaram o mun

do elegante das sociedades de Canoinhas. Três

Barras, Joinville, Santos, Telemaco Borba'e São
Paulo, no Salão de Festas do Clube Canoinhen
se

..
O bonito,v.estido de Doroteia e o elegante

traje de Rogério foram muito elogiados. Du ..

rante a recepção, preparada por Jacy, que nada
deixou a desejar, vimos U111a verdadeira parada
de classe e bom gosto na variedade de pratos
servidos no jantar. Foi um dos casamentos ,bo
nitos da Capital do Mate com presenças muitas

dentre as quais destacamos: James (Donna}
.Barbarrto, Ubiratan (Terezínha) Nascimento)
Walter (Francisca) de Lima, João Cipriano.
(Georgina) Costa, Tadeu (Maria Aurea) Kur
piel, Irineu (Sandra) Braz, Ciro (T'erezinha)
Agotani, Volmar (Núbia) Verardi, Mario (Sil
via) Olmedo, Hiochiro Nagao e Edilia Kalempa,
Milton Moreno Correa, Lineu (Nadir) Pacheco.
Emílio (Silvia) Gazaniga, Carlos (Iara) Buzzá

José Laudelino (Angela Maria) de Carvalho,
Francisco Carlos de Carvalho e Sônia Maria

Jenzura, "I'ito (Tânia Maria) Quadros, Hideyu
ki (Auda) Kubo, João Batista (Vera Lúcia)
Coelho, Cesar Clementina (Marisa Alonso) Car

neiro, Elzeário 'Luiz Reitz e Idalci Azeredo

Coutinho, Angelina (Eugênia) Ferreira, Invold
(Dorita) Marquat, Iríneu (Maria de Lurdes;

Froehner, Pedro Ivo (Cacilda) Olescovicz, Mo
nica Reitz, Emma Marquat, Dolores Boegc,
Odilon (Lidia) Pazda, Pedro Penteado (Juceia)

de Rogério e Doroteia

do Prado, Clair Teodorovicz e Regina Maria

Gonçalves, Lourival (Maria de Lourdes) Reitz,

Stein, José Francisco (Oracina Maria) Reitz,
Orlando (Maria de Fátima) Kanzler, Bernardi
no Cezar (Maria de Fátima) Fedalto, Paulo

(Jarrete) Tokarski, José Chicowicz e Irene We
ber.

Rogério. e Dorotéia na recepção de seu casa

mento no Clube Canoinhense.

------------------------------------------------- ,. ------------------------------------

,

LOJA POPULAR ANA MARIA

AMPL}OU E MODERNIZOU SUAS INSTALAÇõES
PARA SERVIR SUA CLIENTELA CADA VEZ

MELHOR.

BRUXINHA l\'IODAS

,

CRESCEU E FICOU MAIS BONITA PARA OFERE

CER MAIOR VARIEDADE DE ARTIGOS POR ME

NOR PREÇO E COM O ATENDIMENTO QUE VOCÊ'

JÁ CONHECE.

CHIe-CHIe MODAS

CONTINUA A MESMA: PREÇOS DE FABRICA,

ARTIGOS SELECIONADOS E DE ACORDO COM

SUA EXIGltNCIA.

Organizações Nivaldo· Burgardt

Projeto Rondon

Quem retornou esta semana do Projeto Rorí

uon, foi o jovem Aroldo Carvalho, filho. do Prefeito.

Benedito "I'herézio de Carvalho Netto, e Sra. .Lia
Prohmann de' Carvalho. O local' das atividades' de
"Aroldinho" no Projeto Rondon, foi a cidade de Vi-

:nhático no Estado do Espírito Santo. "

Também retornando do Projeto Rondon, a

lJrezada. Janice Wiese, filha de Ary e Astrid Wiese.

,que esteve durante o. mês de janeiro na cidade de

!\lambaí no Estado. de Goiás. Aos jovens Universitá

nos, os parabéns dS1 coluna ,com um abraço.

-==----_._---

A Françoise e Lá na Modinha estão numa boa. '

lDm todas as compras à vista, você leva 10_% ,de ,de�
vonto. E tem mais, para fazer sua prestaçao e so ter

(arteira assinada ou nos dar boas informações de

sua pessoa.

Vá até a Françoise, Praça Lauro Müller e Lá

lia MODINHA, Felipe Schmidt, n." 598.
�=========================�================�

Vestibular
Ainda recebendo. muitos cumprimentos de

amigos e familiares, as jovens Soraya Togami e Ju-,
ceres Maria Wiese, que foram aprovadas no vestibu ..

lar da Universidade Católica do Paraná ambas 'na
.

"

area de Assistência Social. De parabéns também a

jovem Margarete Voigt, que juntamente com suas
colegas, foi aprovada no vestibular da Universidade

Católica, ria área de Enfermagem:

Chorinho novo

Que,m está recebendo. muitos abraços é o casal
Antonio Sérgio e Maria Borges, pelo nascimento de

Elpidio Borges, dia 10 na Maternidade do Hospital
Sarr�:l Cruz. O pai. do' garoto é nosso prezado compa
nheiro de trabalho. no Jornal Correio do Norte e ho

je recebe através da coluna as felicitações e o nosso

abraço.
�

_

Dia 2·0 início dos

trabalhos escolares

/

nível

a

de estabelecimento'
As Supervisoras Locais de Educaçâo, avisam

aos Professores Efetivos e aos substitutos COD1 suas

vagas definidas qua os trabalhos escolares referentes
[ia anel letivo terão início dia 20 próximo, devendo.
cada elemento apresentar-se no seu Estabelecimento
H3 13 horas daquele dia.

'

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

DRA. HElOIS
CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091,

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussi)

Fone 22-0439

ATENÇÃO!
"Destaques" avisa a 'todos .os leitores

amigos, familiares, patrocinadores e colabora

dores, que todas as correspondências destinadas

à esta coluna, devem ser remetidas ao seguinte
endereço: LUCIO COLOMBO - CAIXA ·POS·
TAL 418 - 89460 R CANOINHAS-SC., ou CO

LUNA DESTAQUES - CAIXA POSTAL 418

89460 A CANOINHAS ..SC.

SofiaO sim de Clarisse
e Luiz Sérgio
Uma bonita noiva deste sábado é Clatissa So

fia Nader Freiberger, filha do casal Fernando e Nair

Nader Freiberger, que irá tornar-se senhora Luiz.

Sérgio Marzynski, ele filho de Miran Cassemiro (Nao.

dir Silva) Marczynski. .:Eles casam logo mais às 20

horas na Igreja Matriz Cristo Rei e depois recebem.

os convidados no Clube Canoínhense , Serão os pa··
drinhos da noiva, Miguel- Saliba Guttervill e Marisa

Werdan, Osni Cubas e Marcia Regina GuttervilL Jo

sé Jair Krauss e Monica Scultetus, Décio. Jürgensen
e Kar la Tereza da Rosa, Sérgio Carvalho. e ,Izabel

Cristina Freitas Seleme . Os padrinhos do noivo. se�

r,30, Nestor Luiz (Luiza Maria). Wendt, Hélio (Sonia)
Borba Gonçalves, João (Janete) Zanella, Neuzildo

(Janete) Borba Fernandes, Alvaro Antonio. Allage e

Janice Wiese , Do colunista, os cumprimentos aos

noivos, extensivos aos pais.

Pingo de Gente

LIQUIDA SEUS ARTIGOS

PELA METADE DO PREÇO

Rua Vidal Ramos, 921 - Fone 22-0143

Carnaval infantil
A Diretoria do Clube Canoinhense, está comu

nicando através da coluna a todos os associados, que
tará realizar amanhã às 16 horas e terça-feira tam

bém no mesmo horário, os "matinés" carnavalescos

para a petizada. As duas tardes de muita alegria,
serão animadas pelo super-som de Jakson Padilha.

Darcy Wiese

destaque em' "São Paulo
o Jornal "O Estado de São Paulo" conferiu no

último domingo. ao. Sr. Darcy Wíese, um troféu pela
melhor campanha de "Agente" de assinaturas em

1980 no Estado. de Santa Catarina. A homenagem
aconteceu na Sede do "Estadâo", seguida de almoço

, de confraternização aos representantes de todo o. país.
Da coluna, os merecidos parabéns ao companheiro
pela brilhante conquista.

.

----------------------------------�

Aniversários
HOJE: Armando Mülbauer e Celso R.osa.

AMANHA: Glaucio Allage, Dolores Mülbauer e o ga

roto Mauricio, filho de Narcizo Fink, re-

sidente em Monte Castelo.

DIA 18: O garoto Simão, filho de Zakei Seleme e

Emerson Dimas Artner.

DIA 19: D." Diva Maria Carvalho Bezerra Leite, re
sidente em Brasília; D." Maria da Luz, es

posa de Renato Silveira e Marco Antonio

Sconhetzki, residente em Florai-Pr .

DIA 20: D." Yone Freitas, Argos José Burgardt, Da

nelíse Burgardt e Wilson da Silva.

DIA 21: D. a Otilia, esposa de Alex Michel, Augusta
Luzia Pereira e Antonio Aloisio Afonso.

DIA 22: D." Sonia Cristina, esposa de Modesto Za

niolo, Ocimar Michel, Maria Helena Fedal

to e Evaldo'Zazecki .

DIA 23: Carmen Lucia Pazda.

Aos aniversariantes os nossos parabéns .

•

GAR.DENIA
ÚLTIMOS LANCAMENTOS

..

- Moda Rio
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)
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Prefeitura
Decreto N.o 15/80
AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre ..

, feito Municipal de Canoinhas, Estado de Sarrta
Catarina, no uso de suas atribuições legais, c

de conformidade COlTI o artigo 42 da Lei n."
4.320 de 17/3/64,

DECRETA:-

Despesas de Custeio
J.l.1.0 - Pessoal,
1�01)112 -'Adicional .... Cr$
1111/116 - Função Grati - Intend. Cr$
1129/119 - Vencimentos Cr$

8.836,54

1.188,72

12,00
13.393,70

12.376,83
38.235,47

10.000,00

45.527,91
23.759,43
2.000;00

2.000,00

25.331,29
135.090,08

15.901,50

32.798,53

188,00

5.007,25
18.111.00
100.419,59

,;tl.4.0 - Encargos Diversos
] 435/135 - Rep. e/ou. Restituições Cr$ . 4.912,33'
Transferências Correntes
:: 2.3.0 - Salário Família
�305/139 - Ao Pessoal em Exerc. Cr$
DESPESAS DE CAPITAL
Transferências de Capital
11.3.1Jf - Anlorüz. da Div. Pública
5101/149 - Divida Fundada Inter-

na-Lei n.? 1208 .. .. Cr$
5101/150 - Dívida Ii undada Inter-

na - INAMPS .... Cr$

�llIbe dos Reis ... o melhor da música, nas maiores interpratações de seus ídolos preferidos
Tododomingo, as 11:00 horas, na RADIO SANTA CATARINA.

256,00

12.523,99

26.492,30

Municipal inhas
seros DO FOMENTO
AGROPECUARIO
DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

3.1.1.0 - Pessoal

JJ29/250 _ Vencimentos .. .. .. Cr$
r.rRANSFE,RÊNCIAS CORRENTES

:';.2.7.0 - Diversas 'Transferências
Correntes

2703/264 - Convênio c/ACARESC Cr$

DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ESTRADAS DE RODAGEM

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio
..

:�.1.1.0 - Pessoal

1116/271 - Pessoal de Obras .. Cr$ 558.423,32

Total Cr$ 1. 906.357,15
Artigo 2.° _' Este Decreto entra em vigor na

data de sua publicação.
Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em

contrário. '

Canoinhas, 07 de fevereiro de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no De
partamento Administrativo, na da supra,

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

SETOR DE SAuDE PUBLICA

DESPESAS -DE CAPITAL

Investimentos
·1.1.1. ° _ Obras Públicas
Hidrografia Sanitária - 3107/176 .. Cr$ 121.462,63
:JESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio
3.1.4.0 - Encargos Diversos
_) 405/166 - Assistência Social .. Cr$ 1.790,33

DEPARTAMENTO DE

EDUCAÇÃO E CULTURA
,

DESPESAS CORRENTES

Despesas de Custeio

3.1.1.0 - Pessoal
1106/183 - Contratos ., .. Cr$ 138.887,19
1119/185 - Retribuição p/ aula

Administrada . .. .. Cr$ 237.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

3.2.3.0 - 'I'ransf, de Assist. c Pre;
vid,ência Social

2303/228 - Salário Família Cr$ 2.443,80

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos

'l1.1.0 - Obras Públicas
3.1.02/233 _ Ampliação e Rest. Cr$ ,

3J 04/235 - Consto de Edif. Públ. Cr$
4.1.3.0 - Equipamentos e InstaI.

3214/239· - Máquinas p/ escritório Cr$
t1.1.4.0 - Material Permanente

.

3405/241 - Insígnias e -Bandeíras Cr$

4.131,42
,
150.000,00

82.666,00

_ 8.190,00

'I ".

40.000,00

22.000,00

'.

F' -=,'.....

, ,

•

, �rtigo ,,1.0 - Fica aberto o crédito suplemen
tal' na importância de Cr$ 1.906.357,15 (Hum milhão
novecentos e seis mil,' trezentos e cinquenta e sete
cruzeiros e quinze centavos), para fazer faCe as des
p�sas constantes da Lei n.? 1.463 de 26./01/79, atra
ves de recursos por anulações parciais das dotácões
orçamentártas seguintes:

"

CAMARA DE VEREADORES
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
1130/007 _' Outras retribuicões e

ou gratificações" .. .. Cr$
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros
1310/017 - Passagens e Bagagens Cr$
3.1.4.0 - 'Encargos Diversos
.1404/021 _ Assinatura de Publico Cr$
1434/026 - Recep. Hosp. e Homen. Cr$
GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
1117)038 - Representação ao Vice

Prefeito .. .. .. .. Cr$
1129/040 - Vencimentos Cr$
3.1.2.0 - Material de Consumo
1206/042 - Artigos de Expediente Cr$
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros

•

J�01/049 - Comunicaç,ões Cr$
�310/051 - Passagens e Bagagens' Cr$l324./055' - Outros Servo de Tere. Cr$
3.1.4.0 - Encargos Diversos
1,330/064 - Outros Encargos Div. Cr$

,',

DEPARTAMENTO DE
.ADMINISTRAÇÃO
TJESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal

:: 101./077 - Adicional .. .. .. .. C('$1.129/082 - Vencimentos .. .. .. Cr$1130/083 - Outras Retribuicões e

ou gratificações". . ," Cr$
:tl.2.0 - Material de Consumo
1206./084 - Artigos de Expediente Cr$
Transferências Correntes
3.2.3.0 - Transf. de Assist. e Pre-

vidência Social
2301/104 - Inativos .. .. .. .. .. Cr$
;f 2.3.3 - Salário Família
2305/106 '- Ao pessoal em Exerc , Cr$
DEPARTA-MENTO DA FAZENDA
DESPESAS CORRENTES

GanheoCore II obby'"
dojeito que vocêpintar.

É simples.
Passe hoje mesmo no seu Revendedor FQrd e
inscreva-se no Concurso Pinte o Hobby,

.

A única exigência para você participar do Concurso
é a apresentação de sua Carteira Nacional de
Habilitação. ,

-No ato da inscrição, você recebe uma cartela em
preto e branco, com o Corcel Ii Hobby desenhado
a traço. '

O que você te/TI a fazer é pintar ou colorir esse
desenho usando ao máximo sua'
imaginação e criatividade.
Uma comissão constituída de
membros de reco
nhecida capacidade
julgará os desenhos
recebidos,

adotando como critério de avaliação os seguintes
itens: imaginação, criatividade e origina/idade .

Se você for o vencedor, recebe como prêmio um
Corcel II Hobby 80, zero quilômetro, pintado
exatamente nas cores que você imaginou.
Emais: todos os concorrentes até o 10. o colocedo
ganham prêmios. .

O 2. o colocado ganha um TVPhilco 26" a cores.
O 3. o colocado ganha um TVPhilco 20" a cores.
00 4. o até o 10. o colocado, todos ganham U/TI TV

Philco 12", preto e branco. Não perca
a oportunidade. Este concurso

vai de 31 de janeiro a 31 de
março. Passe hoje---�

mesmo no seu

Revendedor Ford
e faça a inscrição.

:;--......__ .- -�.,_ ,_.

Basilio Humenbnk· Comércio de Veículos Ltdu. REVENDEDOR
\ .

Rua Vidal Ramos, 203 _- Fones: 22-0268, 22-0468 e 22-0024
C A N O I N H A S -'�- SANrrA CATARINA

---

-_._----------------
.._ . .�, � - . , ..... '", --

- .-;
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Prefeitura Muuicipal de Tres
Estado de Santa Catarina

EDITAL N.o OQ2/80

Encerramento 'do Concurso Público
\

para o

Magistério' Municipal'
I 'W�LLY SUDOSKI, Prefeito Municipal em exer�ício deTres !Jarras, Estado de Santa Catarina, torna públiconos termos do Decreto n," 545 de 17 de janeiro de 1980,

que:
,

l.'0) - De acord? co� o Calendárío de Aplicação de'
Testes, constantesda Portaria n. 003 de 21.01.80 realizaram-se no
dia 06 pp., as p:r_:ovas eliminatórias nas Disciplin�s de Língua Na"donal (Português) e M�temática, destinado a classificação dos
aprovados para Ingresso no Quadro Efetivo do Magistério Muni,
cipa!., "

.' �.O) -; Participar�m das provas eliminatórias, 06 (seis)candIdatas n�scntas, das q��IS nenhu,ma logrou aprovação) por nãchaverem obtido a nota mirnma 5 (CInco) em cada uma das disci
plinas conforme determina o parágrafo único do artigo 3.° do De-
creto do Executivo Municipal n.? 545. "

,

3.°), - Publicado o Edital n,? 001/80 de 06.02.80 do
qual constou as notas individuais por disciplina de cada candidata.
e constatando-se que não se registrara nenhuma aprovação, não s�
efetivou á 2. a etap� das provas.

4.°) - Decorridas 48,00 hs. (quarenta e oito horas) da
publicação dos resultados da l.afase (eliminatória), e não havendo
nenhum candidato impetrado recurso legal, conceituado no' nrri
go 12.0 do Decreto n.? 54� que estabeleceu as diretrizes (',O Con
curso,

,
, DETERMJNA: Seja encerrado o referido Concurso,

sem que haja aprovação ou classificação de candidatos para in
gresso no Quadro Efetivo do Magistério Público Municipal.

,

Prefeitura Municipal de Três, Barras-SC, em 09 de fe-
vereiro de 1980. I

.

'WILLY SUDOSKI - Prefeito Municipal em exercício
VISTO:
TADEU 'KURPIEL - Presidente da Comissão do Concurso

Barras

'"1 Cirurgião Dentista
Ràios X

Rua Paula Pereira, 799 Fone 22-0588
ftRQ&G§'S ---_"""

DR. ZENO AMAR/�L FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA ;,_

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com' tra

vossa 15 de Novembro
(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-096ü

�================�============�=-=-�_=-================d

Dra; Zoê Walkyria Natividade Seleme,
r

_ 'CIRURGIA DENTIST'A -
- CIC 005589159jDEP -

Clínica dentária de senhoras 'e críanças.
_.:.. Especíalízaçâo em Odontoped�atria -

HORA M,ARCADA - Pca. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
I

.

J

,

I� a==r' r � '6'iPiFP]'P e·a

VENDE- E
Uma casa de madeira, me

ll.indo 11x12, contendo 4 quar-

Lsalas, cozinha, ban�eiro

com instaH�ção sanitáda, área,
de serviço e pomar:

Rua Emilio Scholtz, 239.

H
Mauro Luiz Kíehéleskí

ArÍes (21 de março a 20 de
abril) '_ lt o primeiro signo do
zodíaco, quer dizer ação e vida.

- Possue personalidade ativa e

dinâmica, temperamento irrita-
.diço, voluntaroso e deve
aprender a ter mais paciência
consigo mesmo e com os outros.
Tem o' dom de liderança abso
luta, foi feita para todos os pos
tos de comando. Mulher - ativa!
ama a casa e a vida honesta do
lar. Um dos seus defeitos é o

orgulho e é fortemente posses
s iva . Seu dia favorável: terca
feira, seu número de sorte é d 9,
Signos compatíveis: Leão e Sa
gitário por serem com ele do
trio do fogo e, também, POd2
eentar com Gêmeos.

Touro (21 de abril a 20 de
maio) _' É o signo da riqueza, .

Enriquecem pelo trabalho e poso.
suem qualidades artísticas. Sua

,

personalidade é natural, mag
nética, atraente. Touro é o sig
no das finanças, favorece: ban
queiros, negociantes e médicos,
\; ênus é seu astro protetor. São
" odavia ' teimosos. Quando hou
VEr uma oposição numa sala, sa-

Terreno
Com ra-se

Compra-se um terreno me
c:indo 100x100 m: ou seja, ...

10.000 metros quadrados, situa
do na periferia dá cidade- e que
já disponha da rede elétrica e

, ele água.
Maiores informações, na

Rádio Sa-nta Catarina ou pelo
'telefone 22-0760.

Veu e-se
Dma casa
Construção em alvenaria,

medindo 165 m2. Situada 'no

centro da cidade.

Maiores informacões pelo
i elefone 22-0760.

J

. Lotes
Vende-se
Vende-se dois lotes, ambos

(ÇJm 15x60 m, \ localizados no

Jardim Esperança, próximos ao

asfalto. Otimos para chácara.

Preço de ocasião.

Tratar com o sr. Ludovico
nora, no Armazém Santa Tere
zinha, na Rua Getúlio Vargas
n.? 118 ou pelo fone 22-0935.

_

2 x

,

FOTOCOPI A.S�,

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 SECRE4
TARY II.

-
.

Faz cópias simples e dupla face ,de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel ,.

vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo 'servi-
ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas,

-

be-se logo que tem uma pessoa
de touro. Mulher - Muito fe
minina, fiel e amorosa. Compa
nheira ideal desde que se per-'
doe a impulsidade e a insistên
cia. Seu' dia-é sexta-feira e o

seu número é 6. Signos compa
tíveís; sendo do trio da terra, é
com Virgem e Capricórnio; po··
derá tentar também com Peixes,

Gêmeos (21 de maio a 20 de
Junho) - Gêmeos é o signo da
amizade. Possue personalidade
intelectual, é atraente, ativo,
volátil, loquaz, mutável, empre
endedor, requintado. Faz fortu-
.na em negócios imobiliários e

na Bolsa. Visao excepcionalmen
te penetrante do caráter dos ou

tros. Deverá controlar a tendên
cia de mostrar-se mal humora
do; irrita-se por insignificâncias
Mulher - Altamente intuitiva,
tremendamente racional" lógica
é compreensiva, profusão de

. gc·stos e mímicas. Muito inteli ..

gente, gosta tanto de brincar
qUe brinca até com o casamen
to. Em geral casa-se duas vezes.
Dia fav,orável é quarta-feira,
s.eu número de sorte é o 5. Ca
sa bem com o trio do ar, Libra e

Aquário. Também pode tentar '

com Áries e Leão.'
.

Câncer (21 de junho a 20
de julho) - Câncer é o signo
da paternidade. Possue perso
nalidade enigmática, sóbria. e

generosa. Representa o tipo da
,personalidade a qual- se pode
confiar qualquer segredo. Apre
cia meditar sobre fatos que se
deram no r passado. Natureza
sensível, afetuosa mas reserva
da. Profissões favoráveis: Me
dicina, Cirurgia, Navegação,
Vendas, Restaurante e adminis
trar casas comerciais. Mulher -
Maternal, simpática, é de fáci�convívio. Dia favorável: segun
da-feira. O seu número plane-

o
1 árío é o 2. Casa bem com Peí
xes, Escorpião e também- com
'V'

S 1"
,

Irgem. .,i .. "t.Í..•«':,t:/"",:" /;:-�."_� �..f;ib- �'1IY:�' - .� •• ..,-:

Leão (22 de julho a 22"''d� ';'

agosto) - Leão é o signo reí c

Combina com quase todos eles.
Corajoso, audacioso, tempera
mento írrascível generoso. Na
crirneira metade da vida revela..

se muito "gastador. Gosta de
viagens. Profissões: todas onde
possa liderar, tem aptidão para
.negócíos imobiliários e dão pa
ra Medicina, Direito, Escritores
e Banqueiros. Mulher - Muito
.trabalhadeira . no lar, se bem
que não lhe agrada a rotina ca
seira , Amorosa, dedicada leal e
muito ' possessiva. Casa bem
.com Aries, Sagitário e também
com Libra: Seu dia favorável:
domingo e seu melhor número
éo L.

'

Virgem (23 de agosto a' 22
de setembro) - Virgem é o sig
!10 do bom emprego. São corte
ses, diplomáticos e poderão dar
a impressão de frios 'e reserva
dos. Tal atitude se' deve a inde-
,pendência de pensamento, e . de
observação. Temperamento in
telectual e nervoso. São hones
tos. Grande poder de crítica
que vai até os menores detalhes.
Devem aprender a criticar cons- ,

trutivamente. Quem nasce nes
T€ signo será mais feliz e reali
zará mais, quando separado dos
'parentes. Profissões: maquinis
Ü}S, mecânicos, hoteleiros e
'(I ansportadores. Mulher - Ex
tremamente laboriosa, ordeira,
metódica, nervosa e inquieta.
Casa bem com Touro Capricór
rôo, e também, com Câncer e Es-.
corpião � Dia favorável: quarta
feira e seu número de sorte é o
5.

(continua no próximo. número)
Cnhas (SC), 29 de janeiro

'de- 1980.

LT� A··
r=\ •.

Rua Caetano':Costa, 2211 - Fone 22-0007 - esquma com a BR-280 - Canoinhas - Sta. Catarina
, '

REVENDEDOR FI T P,EÇ'AS O�IGIf\jAIS
OFICINA ESPECIA'LfZADA
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ESl\iERALDINO

M. DE ALMEIDA

C.T.G. OS VAQ,UEANOS
LIDERANDO VITÓRIAS

o Centro Tradicionalista Gaúcho OS VAQUEANOS
de Papanduva, participaram dia três do corrente de um

rnmdioso torneio, realizado na cidade de Itaiópolis, onde

compareceram 21 equipes, inclusive de S50 José do Ouro

de RS, Campos Novos e outros municípios, As disputas
::oram desenroladas num clima de alto gabarito e lances

lC'spetaculares com laçadas que bem justificavam a habili ..

dade no manejo do laço na mão de mestres, A finalíssima
entre Papariduva e Rio Negrinho foi sensacional: chegan
do a empatarem em número de laçadas, tendo o seu fánal

nisputado entre PATR.ÃO CAPATAZ vencendo o CTG OS

VAQUEANOS de Papanduva, arrebatando para sua equipo
111:.1i8 um rico troféu que veio enriquecer mais a sua já fa
mosa galeria,

SUNAB IMOBILIZA 17.600 TONELADAS

DE FEI.TAO

Num primeiro levantamento a nível nacional cón
cluido ontem, os fiscais da SUNAB 'descobriram 17.600 to

neladas de 'feijão preto em poder dos produtores e ataca"

distas, das quais cerca de cinco mil toneladas com os su

permercados do Rio de Janeiro, Todo o estoque foi imo
(',:1izado pela SUNAB, que proibiu a sua movimentação,
: alvo com a prévia consulta as autoridades, Segundo o su

»erintendente do órgão, general Glauco Carvalho, a des-
-

,

neito da descoberta do feij ão estocado caracterizar mane-

bra especulativa, pois os produtores e atacadistas estavam

�tJ:v;na� aguardando uma subida dos preços para a "desova",
,G,P.)

�UEl"·! VAI VER O PAPA EM CURITIBA?

O Arcebispo em Curitiba já está tomando as primei-'
T'",',r: r rovidências relativas à recepção ao Papa Jcão Paulo

;1, que IO'm sua visita ao Bras] tem Curitiba incluída no ,:'0-

-1.:>iro, O Bispo Auxiliar Ladislau Bierriaski já foi designado
responsável pela elaboração da pr-ogrumacão a ser cumpri
da pelo Sumo Pontífice em nossa Capital" O Papa Que [i
r ará hospedado na própria sede do Arcebispado, na RU<l
.Iaime Reis, tem três compromissos como certos em sua

-:lgenda: par-ticipação de uma grande concentração de fiéi:::,
!wovavelmenie no Centro Cívico, (G.P,), Aí está a única
cportunidade de conhecer e receber a bênção de sua San
tidade.

Sr. PREFEITO ESTEVE NA CAPITAL

O Exmo. Sr. Prefeito Nataniel Resende Ribas esteve
remana passada em Florianópolis, tratando de diversos as

suntos ligados a sua administração. S. S,", em contatos
mantidos com autoridades estaduais obteve êxito em suas

reivindicações formuladas. prova de seu alto conceito que
goza junto Ias altas autoridades do Estado. Assim sendo ()

maior favorecido é nosso município que não sofre solução
d� continuidade no seu desenvolvimento ascendente.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 1980

A Campanha da Fraternidade de 1980 será lançada
pela CNBB no próximo dia 20 de fevereiro . O slogan des
te ano é "Para Onde Vais?" pergunta que se faz a cada
desfavorecido que deixa a sua roça ou choupana e parte
em busca da magia das grandes cidades, na esperança 'dê
uma vida melhor. Vamos nos preparar para, neste ano da
vinda do Papa ao Brasil, dar o melhor de nós em benefí
(,}O .dos que tem menos que nós.

CONTRA A PRORROGAJÇÁO nAS ELEIÇÕES

o PMDB' ré�sará a proposta do Ministro Ibrahim
Abí-Ackel, da Justiça, para os novos. partidos politicos
buscarem uma solução de consenso em relação ao adia
mente das eleições municipais. Igualmente" o PMDB não
aceitará a sugestão do ex-Governador Leonel Brizcla de
prorrogar os mandatos municipais por noventa diae . A
Executiva Nacional Provisória do PMDB, por sugestão di]
senador Orestes Quércia CSP), decidiu, no intervalo entre
o exame de uma e outra crise regional do partido cornba ..

1.€1' eh: todas [IS formas o' adiamento das eleições municí ..

('-::;:s, Agora, .sentar na mesa com o governo ou o seu Dar ..

t do para negociar o adiamento das eleições, em hipótese
a :,iguma, aceitaremos, Eleições não se negociam. (G, P . )

PASSARELA DA SOCIEDADE

Srta. VERA LUCIA TREVISANI,- Dia 25 do Iluen
�� oxtrcando troca ele idade nova a sr ta. Vera Lucia, filha
do casal Sr. Dionísio (Fasqualina) Trevisani, residente em

Barra Velha, ele nosso presado assinante.

Srta. MARIANGELA S. SENNA - Na mesma data, '

nessa agenda social registra o niver da srta . Maríangela.
:[l1h3 do distinto casal Sr. Walmir (Marilsa) S. Senna.

"VALMIR LUCIO SENNA JR. - Ainda na mesma

data, aniversariando o jovem acadêmico Walmir, filho do

Inscrições abertas
de

casal Walmir (Marilsa) S, Senna, ele Coord. Local de Edu

cação. A festinha dupla a comemorar pelos' dois irmãos
vai balançar o coreto.

o curso

'saúde pública
Florianópol is

ara,
1-

e,m

RONEIÉL EROL EUFRASIO Dia 26 festejando FPOLIS, (04,02,80) - Começaram as matrículas para
o Curso de Saúde Pública, a nível de especialização, 'que
será ministrado em Florianópolis a partir do dia 7 de abril,
com uma duração aproximada de cinco meses. O curso 0
resultante de um convênio assinado na semana passada
entre a Secr »taria da Saúde, Universidade Federal de
Santa Catarina e Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Ja
neiro, com o objetivo de preparar 30 profissionais de ní.
vel universitár-io, de preferência médicos, odontólogos, en

:ermóros e fa,l'macêutjco-bioquímicos, para atuar na área
de Saúde Pública.

As inscricões poderão ser feitas até o dia 7 de março,
mediante a apresentaçâo dos seguintes documentos: � pre
c�-lchimento de formulário fornecido no ato da inscrição;
fotocópia do diploma de nível superior ou documento que
J substitua provisoriamente; curr iculum vitae; dados peso
{Soais; CPF; registro profissional; formação profissional;
atividades profissionais e esclarecimentos sobre os motívo$
da escolha do Curso. ,I

Dos critérios de seleção constam uma avaliação do
curriculum vitae, entrevista e prova escrita versando so

bre as relações entre os conhecimentos do candidato em

nivel de graduação e o processo gerador dos problemas de
saúde na população brasileira.

Maiores informações sobre o cur�o poderão ser obtí
elas na Avenida Osmar Cunha, n.1O 15 - Ed. Ceisa Center
-- Bloco B, 3.10 andar � sala 30'6 ou a ravés do telefone
22-4388 - ran1al 29.

niver o jovem Roneiél, filho do distinto casal Dr. Aünor

(Inês) Eufrasio, ele alto técnico da firma Igarashi.
D." ALZIRA SIDORAK - Dia 28 comemorando tro

cu de idade nova a Sra. Alzira Sidorak, do comerei o local,

D." ALICE F, SILVEIRA - Dia 27, data importan ..

te para a tradicional família Furtado da Silveira, quando
estará completando mais um ano de suo, prestativa 2 bon
dosa existência a sra . Alice.

A coluna se associa as manifestações de amizade" a
todos os aniversariantes almejando muitas alegrias para o

,festivo dia e felicidades para sempre.

UMPOR SEMANA

Saber o que 'é certo e não fazê-lo é a pior das co ..

vardias , (Confúcio)

�-- • s.. __

Pare um bom chimarrão

preFira
, \

«BOM-DIA» - «COMPADRE»

li
�i
�

I

�
t1

�
'"

às nossas oficinas de vez em quando, 3Como parte da família MercedeS'Benz ..

'1

,

nós tnos sen,tlrTS1OS lT1 uito horu ados de rcen-
\

l�con rar voce ernpre.
E honrados de ver que.corn o Mercedes'

Benz sempre em forma, você estará '

espalhando por aí o bom nome da Iamflia. �

01
;
�
•

AA istid M -11I rlStl" ·es. ' ��a 10n
ê como casadeparente.Você chegasemavisar

.

e e semprebemreeel iào. .

Nós sempre temos tempo para você, funilaria e pintura, E todos juntos formam
porque nós fazemos o tempo render, uma equipe muito. murto 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
você não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a fábrica

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

inteira cai em cima del-e. próprias usam nossa assistência técnica
Não deixa parafuso frouxo. para certos tipos de trabalho que exiqiriarn

I' Não deixa desregulado o que é para investimentos em pessoal e equipamentos
J

regular, que. nas suas próprias oficinas, seriam ociosos,E Não deixa para depois o que pode fazer a maior parte do tempo.
� no ato, Você tira o caminhão da oficina como

�."I
Não deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que

questão de honra,
I '

valeu a pena. ,

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

periodicamente volta lá, para 'gar�ntlr que mesma sensação de que não perdeu tempo.

I
vai sempre fazer um serviço bem-feito. Se você quer ir com o se� Mercedes-Behz '

Um por um, todos são especialistas, Em pra onde a estrada levar. aceite um conselho,
freios. Em motor. Em transmissão, Em

......""�..w '

Conselho de parente: faça uma VIsita

,
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Concessionário Mercedcs-Bcnz

Aristides Mallon
Rua vidal Harnes. 1036

Canoinhas - SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



----u,-*--=w---- tr.' r .9W__'

__'_._, ,__, � � � 1_6_�d_e__fe_v_,e_r_e_��o_d_e__l-98-W-'--------

CivilrglCIMENTELA ,

-
..

fABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO, EM
'TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA�
RA CANCHAS DE ESPORTES - CERCAS DE DIVERSÓS
MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE
CONCRETO PRóPRIOS PARA CHACARAS - ARTEFA

TOS DE CONCRETO EM GERAL.
'

Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22·0748 Caixa
Postal, 241 - anexo Escritório Cíde .

'

,Fábrica: Distrito de Marcilio Dias - Canoínhas-Sõ ,

_'

Município aos 16 de dezembro de
lf;52, filho de Rafael Muchinski,
f'alecido e de Elfr ida Muchinski:
c ln operária, nascida em Canoinhas
aos 17 de rubril de 1960, filha de.
Ar istoteles Rosa dos Santos e de
P.vani Rodrigues dos Santos.

- \

JOAO BAT!STA BRASIL MO
l(Ii..IRA, Oficb.l do Registro Civil dr.::
União da Vitória-Paraná, faz §�b€r
por Intermédio da Oficial do Re
gistro Civil desta cidade que plt'C-,
tendem casar:

I

Alvino Libério (los S�ntos e' Elfdda
Krauss dos Santos. �I

FLAVIANO DA SILVA e SO'E
LI TEREZINHA DE ,ANDRADE'.
Ele, natural deste Estado, nascido
r.o município de Irineópolis, no dia

,28 de agosto de 1944, operário; s61-
toiro, domiciliado e residente neste
município" filho ,de Benjamin Pedro
da Silva e Maria Martins. Ela, na-:
tural deste Estado, nascida em

Irineópolis, no dia 23 de janeiro de
1846, do lar, solteira, domiciliada
nesta cidade e residente neste mu

r.ícipio, filha de João Lourenço de
Andrade e Ivanilda de Oliveira
Andrade.

ELeIO' DOMINGOS COELHO
com' JANE CARLA WQEHL-; brasi-,
Ieiros, solteiros; ele bancário, nas

cicio em Canoinhas a03 09 de de
zembro de 1957, residente e domi
ciliado nesta cidade, filho de Do
mingos Coelho ,e de Cecilia Buba
Coelho; ela estudante, nascida em

União -da Vitória-Pr . aos 30 de
abril de 1958, residente e domici
iiada em União da Vitória-Pr., fi
]l-...á de Herbert Prescelliano Woehl
e de,Alida Scultetus Woehl .

ANTONIO BUDIK com SUELI
TEREZINHA RICi\RDO, brasilei-
1'05, solteiros, domiciliados e -resi
dentes nesta cidade; ele industriá
:::':'0, nascido em Santa Leocádia,
(',istrito de Paula Pereira aos 1.0 de'
fevereiro de 1959, filho de Louren
�0 Budik e de Leocada Budik, fale-
cidcs: ela do lar, nascida em Bela
Vrsta do Toldo neste Município aos

j 5 de junho de 1960, filha de ArIin
d0 Ricardo e de Alice Cordeiro Ri
cardo.

Esquadrias Santa Cruz s, A. NERY CLiEMENTINO VESO
LOVSKI e ZELIA FERREIRA
TERRES. Ele, natural deste Estado '

nascido neste município no dia 07
de maio de 1959, lavrador, solteiro,
domiciliado e residente neste muni
cípio, filho de João Vesolovski,
falecido e Maria de Lourdes Veso
Iovski . Ela, natural deste Estado.
nascida neste município nó dia 16
de julho de í960,' do lar,· solteira,
c1Jmiciliada e residente neste muni
cípio, filha de Arzilio Ferreira Ter
res e Maria Veiga Terres.

.
'�

Se alguém tiver conhecimento
de existir algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito.

CGCMF 83.188.789/0001-83

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores acionistas desta sociedade

para se reunirem em assembléia g.eral ordinária e extraordinária
a realizar-se no dia 20 de março de 1980, às 15 horas, em sua sede
social sita à rua Expedicionários n.? 304 nesta cidade de Canoínhas
SC, afim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

L° - Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encer-'
rado em 31 de dezembro de 1979.

2. o - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no

referido exercício e a distribuicão de dividendos
J

•

3.° - Aprovar a Correção da Expressão Monetária do Capital So
cial no valor de Cr$ 4.483.050,00 e sua conseqüente capi
talização.

4. o - Eleger a nova Diretorii por término de mandato e-fixar a I
verba destinada à sua- remuneração.

'

6, o - Deliberar sobre o aumento do capital social de Cr$ .

14.725.000,00 para Cr$ 23.500.000,00 mediante a capitali-
.! zação de reservas livres, correção monetária ,do capital

realizado, lucros e a correção monetária ezpecíal elo ative
imobilizado.

6. o - Alteração do artgo 7.0 dos, estatutos sociais.

7, o - Outros assuntos de interesse da sociedade.

E, para que chegue ao eonhe
cimento de 3.'os, mandei publical· o

presente Edital.
. (

E para que chegue ao conheci
mento de terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentaram os

documentos 'exigidos pelo Código
Civil, art. 180. Se alguém tiver co·

nhecimento de algum impedimento
legal, oponha-o na forma da lei.

NERBDA C. CÔRTE, Oficiei d(...

�egis1'ro Civil do 1.0 Distrito de Co

noinhos, Santa Cctorino faz saber
que pretendem casar-se: ,

Canoinhas, 13 de fevereiro de
Hj80.VALDEMIRO CRUZ com AN

':;::',ONIA GONCALVES DOS SAN
TOS� brasileiros.: solteiros, ,domici
�jados e residentes nesta cidade:
ele operário, nascido no distrito de

, Ir.ineópolis-S'C aos 0'2 de agosto de
},954, filho de Juvino Gonçalves. da
Cruz e de Rosa Ribeiro de Lima;
�,l a operária, nascida em Colónia
Ouro Verde neste Município aos lO
eh" maio de 1958, filha de Horacio
Concalves . dos Santos e de Malvi
na Ferreira de Paula, falecida.

NEREIDA C. CÕRTE

Of,icial do Re9istro CivU
CPF, 222-.315.879-04

Major Vieira, 06 de fevereiro
de 1980'. "r

SEBASTIÃO GREIN COST�
Oficial do Registro Civil

Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
do Municipio de Major Vieira, Co
marca de, Canoinhas, Estado de.
Santa Catarina, na forma' da lei,
faz saber que pretendem casar:

JACIRA EMII�IA PAUL 00&
RítA: Oficial SUBSTITUTA
do Registro Civil de TRÊS BAR·
RAS - Comarca de Oanoínhas-Sõ.,
f,'31,Z saber que pretendem casar-se:

JOÃO MUCHINSKf com ROSE
'j)E FÁTIMA ROSA DOS SANTOS,
l.rasileiros, solteiros, domiciliados
r. residentes nesta cidade; e12 mecâ
nico, nascido em Tamanduá neste

VALDEMAR GONÇALVES e

LAUDr FERREIRA. Ele, natural
ceste Estado, nascido neste municí
rio no dia 10 de fevereiro de 1954,
lavrador, solteiro, domiciliado e re

ddente neste município, filho 'de
Vicente Goncalves e Izidia 'Martins,
Lla, natural

�

deste Estado, nascida
r-esto município no dia 12 de junho
(l,e 1963, do lar, solteira, domícilia-
-rla e residente neste município, ii
Ih F1. de João Ferreira e Amélia Fer- '

reira.

ANTONIO MAX VICENTE DE
LIMA e FRANCISCA SCHIMAS-
1':1. Ele natural de Bela Vista do
Sul, nascido em 25 de setembro de
1950, tratorista, solteiro, domicilia
(1,0 e residente em Fazenda Campi
uinha deste Municroio . Filho de:
Antonio Vicente dê Lima Filho e

de dona Etelvina Fragoso Izidoro.
li�la, do lar, solteira, natural de São
Jcão dos Cavalheiros deste Municí
'(no, domiciliada e residente em Fa
.cnda Campininha deste Município,
Filha de: João Schimaski e de dona
'�.lDria Conceição de Lima, ele já
f'alecido ,

CERTIFICADO

EXTRAVIADO

PAULO ROBERTO KUCH
NIER declara pura os devidos fins
CiU0 extraviou o Certificado de
J ! opried ade de seu veículo marca

Chevrolet Opala Especial, cor pre
to, ano 1972, placa CA-0660, chas
sis 52681BBCI097.

A V I S O

Avisamos aos senhores acionistas que- se acham a sua.

dísposíçâo na sede desta sociedade, os documentos de que trata o

artigo 133 da Lei n.? 6,404 de 15.12.76.
.,

Canoinhas (Se), 06 de fevereiro de 1980.
-

ANTONIO TRELA - Diretor Comercial

ALMIRO HONORIO BUENO e

]\1ARLI 'I'EREZINHA LIBÉRIO
DOS SANTOS. Ele, natural' deste
Estado, nascido neste município no

oia 22 de setembro de 1948, lavra
:],or, solteiro, domiciliado e residen-
1-8 neste município, filho de Antô
nio Honório Bueno e Severina Ri
beiro Bueno. Ela, natural deste Ee
tado nascida em Timbósinho, Ca
noinhas no dia 24 de outubro de
1955, do lar, solteira, domiciliada e

I1 csidente neste município, filha de

o mesmo fira sere efeito por
tc.' requerido 2.a via. Se alguém 'souber de algum

impedimento, oponha-o na form.a
,.':u lei.

1 x2 x

_ Três Barras, 09 de fevereiro de
1'�J80 .

CiIA.
Jadra Emilia Paul Corrêa

Oficial Substituta

II

PROVÉRBIOS
, \.

Quem deixa o certo pelo incerto, nas coisas do mundo é
pouco esperto. (Português)
Do alto da janela é sempre mais fácil afugentar o touro.

(Italiano)

EXPORTAÇAOIND·OSTRIA - COMÉRCIO -

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

LinhadaDistribuidores Exclusi vos
" -::'';';''''�!

•

Completa dos Motores «\VEG», ATIG 1 disco LP
de ferro e uma .variadíssima secção

vidros, com squipejde profissionais cornps ....

tentesrpara sua colocação.

Esquadrias
de

de 2

LP
Na compra

grátis 1

discos você
-

leva,
de sua escolha

, 1

I
I

�
,

I

Rua Des, Costa Carvalho" 41 e 44 - TJNIÃO DA VITóRIA - PR.
A P R O V E rr E,

----''''�

REPRESENTANTE EM CANOINHAS: •

rWaldelnar Knüppel
----------------------------

--

J2I

"

.""""===-----,_

A RADIO SANTA CAT!\RINA APÓS lVIETICUlLOSA PESQUISA, TRAZ CARINHOSAIViENTE ATÉ VOCÊ, O MELHOR D1\ r�ÚSICA'NACIONAL E
-' I .L, INTERNACIONAL.

I,; o R"78UHJfADü DE UM THABALHO SÉRIO E EMPREENDEDOR, QUE ENTREGAl\10S AOS NºSSO� OUVINTES E PATROCINADORES, COMO
,.,.I1:.td

-,
1

RECíPROCA À. UMA §!!",ITO�\HA, SEfilPI-tE CRESCENTE.·
'

ATRAVÉZ DA BOA MÚSICA, DIARIA Ly�ENTE PROCURAMOS 'IIOCAR COl\![ CARINHO A SlJA SENSiBILIDADE MUSICAL.

NO SEU LAR, NO SEU ESCIUl'ÓRIO OU NO SEU AUTOMÓVEL, LIGUE-SE NA RADIO SANTA CATARINA.
VOCÊ ESTA SEMPRE EM BOA COMPANHIA!

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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moveis
VENDE_._

• _._
•

Uma área de 10.000 JTI2 próxima ao Cemitério de Canoí.. ,

nhas, com casa ele madeira, pinheiros, luz, etc. Preço -

somente Cr$ 150,00 o mz, se� acréscimo pelas beníeítc
rias.

Um terreno na Praia Alegre em Piçarras. Local de ótima
valorização. Preço - a partir de C�$ 2.802,00 mensais.

TUPINIQUIM IM'ÓVEIS

SU� OpçÃO IMOBILIARIA - CRECI 1231

Praça Lauro Müller, 522 - Sobre-loja.
Aberto de segunda a quinta-feira - das 10\ às 19 horas ..

Associação Profissional dos
Contabilistas de Canoinhas

Edital de Convocação'
Ficam convidados todos os -Contabilistas de Canoinhas,

Três Barras e Major Vieira para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, a� 20 horas do dia 28 de fevereiro próximo vindou
ro, no Colégio Comercial de Canoinhas, a Rua Cel . Albuquerque,
n.? 560, para tratar da seguinte Ordem do Dia:

.

1.°) '-. Aprovação do Regimento Interno;
2.°) - Estudo para transformação da Associação em Sindicato;
3.°) Outros assuntes de interesse da classe;

Canoinhas, 28 de janeiro de 1980.

AFONSO SCHICK - Presidente
2 x
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serviços

INAtviPS

FLORIANÓPOLIS - En
irou em vigor a partir' do dia
1.° deste mês, a nova tabela do
jNAMPS para pagamento d03

. honorários médicos, odontoló
gicos e de serviços hospitalares
contratados. Com a revisão pro
movida, foram alterados alguns
valores.

.

A mehodiálise foi um dos

procedimentos que tiveram seu

'valor de remuneração reduzido
ele 300 US (Unidade de Servi
«», no valor de Cr$ 15,40 cad=
uma, para 150 Unidade de Ser ..

viço. A redução resse tipo de

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS
A firma MADEIREIRA NOVO

,

MUNDO,S.A. avisa para os devi
dos fins que foram extraviados to

«os os documentos do caminhão de
wa propriedade, marcá F-600. ano

.

.

.t972, cor verde,' placa DA-O'67f.
chassis K62UA773785.

O'S mesmos ficam sem efeito

por ter sido requerido segundas
vias.

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS
DANIEL TADRA, comunica

F:ra os devid-os fins que extraviou
1 caos os documentos do veículo de
sua propriedade, marca Rural Wil
]ys, ano 1961, placa CA-0342, cor

Le.je, chassis BI078914.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requer ido segundas vias.

1 li:

84844"* A W *'

ar PISO DO
M O M E N T O,

ou FADEMAC

(olocacáo por gente que entende.
I

,

TABACOW

,Peca um oreamento sem compromisso.I I

YKO M·A'TERfA.L DE

CONSTRUÇAO L T,DA.
/ RUA MAJOR VIEIR�, 511 -:- J.;-'ONE 22�0928

, •••••• 19 i II í w • I'l • IIm�1flITn'1l"in li II G 1111 &ri iTilfii II'WllTlnrll • ii ii • I n; III • ii .lrTnrTl11rTti1õ1í�"i·i"nvlITi;rillniTi..TTII..TIi1í'�
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Empresa Industrial e Comercial rUCK. S. A.

FUCI<
-:- l\'IATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -:-

-ELÉTRICO '_

,

ACABAMENTOSMATERIAL

CIANASPE
DA FUNDAçÃO 'AO TELHADO

RUA CA�TANO COSrrA, 860 -
. FONE -22�0281 - CANOINHAS � se

2 x

re dos

serviço se justifica pelo interes
se de aumentar recursos em ou

_

iras tipos de atendimentos.

parcela específica para o anes,
tesista, independentemente do
tempo de cirurgia, como era es
tabelecido anteriormente.

CESARIANAS
Pela nova tabela _. a ante

rior é de 1976 - foram iguala
dos os valores pagos, 90 USo
pelo parto comum e por cesaria
na, que anteriormente eram d«
60 e 150 US, respectivamente.

A tabel� de honorários de.
.verá ser revisada anualmente
para acompanhar as variações
dos fatores que fatalmente se
refletem nos valores estabels,
cidos. A nova tabela já está seno
co reestudada e; no segundo se-

_ mestre deste ano, será possível
urna edição melhorada.

J •

Outra alteração introduzida
pela nova tabela consiste na

__nn ....... =-_·CJI!!il:_,tII'.�e;n;:w 'WMMW"IJIifJ<;!I�-'---__

Cooperativa Agro - Pecuária
d e C' ii 11 o i n h a s L t da.

-:'- ,EXPEDIENTE -:

Fundadores: AROLDO ·CARNEIRO DE CARVALHO
e AGENOR FÁBIO GOMES

/

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
.

De acordo com o Estatuto Social, ficam convícados os
. senhores associados da Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas
Ltda. em pleno gozo de seus direitos sociais, para a Assembléia .Ge
ral Ordinária a ser realizada no dia 02 de março de 1980, na Rua
Paulo Ritzmann, 20 (antiga 'Associação Rural): - Canoinhas-SC.,
às 7:00 horas em primeira convocação com o mínimo de 2/3 de seus

associados; às 8:00 horas em segunda convocação, com o mínimo da
metade e mais, um de seus associados, às 9 :00 horas em terceira e

última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) de seus

associados, na qual havendo número legal será discutida a seguinte'
ORDEM DO DIA

� 1) - Apresentação, discussão e julgamento do Relatório de Ati ..

vidades, Balanço Geral, Demonstrativo de Contas de Resul
tado e demais documentos relativos ao exercício de-1979;

-

2) Apresentação, discussão e julgamento do Parecer do Con-
selho Fiscal, sobre os documentos relacionados no ítem n.? 1;

3) Eleição e posse do Conselho Fiscal para o período 1980/1981;
�:) Autorização para o Conselho de Administração contrair. em

préstimo e financiamentos, nos órgãos financeiros do País,
destinados a EGF, Pré-Comercialização de cereais, aquisi
ção de insumos, defensivos e fertilizantes agrícolas, recur
sos .para capital de giro, construção de unidades armazena

doras, silos, armazéns, escritórios, secadores e outros equi ..
pamentos correlatos, veículos, máquinas, tratores, equipa
mentos e acessórios, máquinas e equipamentos para escritó
rio, oferecendo para tanto, as garantias que forem exigidas.
inclusive dar bens em hipotéca, avalizar enfim O. que neces-

sárío for par? a liberação dos financiamentos pretendidos;
5) - Assuntos de interesse da Cooperativa.

NOTA:, Para efeito de cálculo de quorum para instalação
da Assembléia, esta Cooperativa tem 814' associados.

Canoinhas, 30 de j aneiro de 1980.

COOPERATIVA AGRO-PECUÁRIA DE CANOINHAS LTDA.
LUIZ FERNANDO FREITAS - Presidente

3 x

f- P R O V'É R B I O
Há espertos que se fazem de burros, para corner capim.

(Brasileiro)

.
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. E_:tamos iniciando nesta edição, uma cmnpanha·
d� atualização do CADASTRO SOCIAL de nosso semanário.

Dryulga,r�mo� com prazer e sem pagamento, a data de seu

anlVerSa�l?, ue sua e.sposa, de seus filhos, enfim, de todos os

?eus familiares. Pedimos que preencha com clareza todos os

lt��s constantes no (8) CUPON (s) abaixo, para podermos re-.

dlglr detalhadamente os nomes e datas. Recorte e remeta
nos 0(8) cupon(s) preenchido(s), para o JORNAL CORRRIO
DO NORrrE - Caixa Postal 2-D ou 418 _ CADASTRO"SO
CIAL _ CEP 89460 _ Canoinhas-Stj; ou pessoalmente na

IMPRESSORA OURO VERDE, à Rua Paula Pereira, n.? 765.
Nome: .........

_�
"' _ - - -_ .. _ -

-- - .. ,. .

Data do Nascimento: � . -
-- - '"

Nome do Pai: - - ", - _ - _ .. - .. _ -_ -_ -- .

Nome da Mãe: ..... - - - - - _ oo_ _ _ _ _ _,*""" ...

Esposo (a): , '

Endereço: •
...... -_ .. - -_ - - - _ -- _ _ _

--:- _ - ..

Cidade: .... - - _ - - - .. - - - - - - - - ,_.

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

--:
- _ - - - - - --- - � ..

Nome:

Data do Nascimento: ....................... - _ - - - - _ .

Norne do Pai: : � .

Nome da Mãe: .

Esposo (a) : � � _.

Endereço: .

Cidade: .. __ __ __ .o" _ .. _ __ _ __ � _ _ _ _ _ _ -........ •

Estado: .. __ .-
- -_ _ .. -- .o - _ .. _ _ .. _ ..

(Por gentileza, preencher à máquina ou em letra de forma)

OBSERVA'ÇõES :

......__ _ 00 _
_ .. .. __ _ .. _ __ _ _ .. 00 .. _ .. __ _ _ _ _ .

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

PUBLICIDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTAVEL.

SE VOCÊ AINDA NÃO O FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORRENTES.

FA'ÇA UMA EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA RADIO
SANTA CArrARINA. PROFISSIONAIS REALIVIENr!'E CA,,·

PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEr
INVESTIMENTO.

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ....

E MUITOS LUCROS TAMBEM.

Th rêzto p rticip u

prefeitos (, em c J r

e s minário de
- .

guá do !S�I;r�iit ,'�
-I

�

• .; ; ....
; 'r.

. :;«;��:1�':t
.

" .�..'1 "''''''''-,f>.J .

sistema de Indicadores Prôfís-"
,

.',' �(

sionais - SIM - como também
sobre sistema estadual de acom

panhamento de projetos e ativi
dades ,

JARAGUA DO SUL (AN/·
CN) - O Prefeito Municipal,
Benedito Therézio de Carvalho

Netto, esteve na quarta-feira úl-
. tima em Jaraguá do Sul parti...

. cípando de um seminário para
prefeitos, numa promoção do

Gabinete de Planejamento e

Coordenação Geral, subchefia
de articulação com os municí

pios .

Sérgio Schet, assessor eco,'

nômico do Gaplan, falou' sobre
programas especiais do órgão; o
Dr. Aldo Adriani, assessor da
Besc Financeira, falou sobre
análise e fundamentos da capa-
,ddade de endividamento dos

rnunicípios. O Professor Flávio
\,veloso da Silva, diretor (:e

apoio técnico da Suamu, expla- .

nou o assunto Planejamento
Global Integrado - PGI - e

A abertura dos trabalhos
esteve a cargo de Ingo Zadroz
ny, secretário-chefe do Gaplan.
Após a abertura, o professor
Francisco Mastella,· sub-chefe
da Supla, falou sobre diretrizes
do governo no período 1980/83,

.

e noções de planejamento e ü

sístema estadual de plane] a
mento e orcamento.

"

O encerramento do semíná
rio foi feito pelo professor Lau-
1'0 Salvador, sub-chefe da Sua
mu, seguido de almoço ofereci
do pela Prefeitura Municipal
de' Jaraguá do Sul.

.

3.0 Batalhão

Aviso
de

de
Polícia Militar

Licitação
. o Comandante do 3.° BPM da Polícia Militar, torna pú- .

blico, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar em
seu Setor Administrativo (P-4), na sede do Batalhão sito a rua

. ,

Duque de Caxias n.? 200, em Canoínhas, Estado de 'Santa Catarina,
,

no dia 20 de março do corrente ano, às 09,00 horas, TOMADA DE

PREÇOS, para adaptações e reformais de cercas, guaritas, corpo da
Guarda, e portões do Quartel sede da Unidade.

Maiores informações,' cópias do edital, plantas, .memo
rial descritivo dos serviços' e informações sobre a habilitação para
concorrer na licitação, poderão ser obtidos junto ao Chefe do P-4

do 3.<> BPM, diariamente no horário das. 08,00 às 12,00 e dás 14,00
às 18,00 horas.'

..
.

Quartel em Canoínhas, 15 de fevereiro de 1980.

NELSON COELHO - MAJ CH P-4 do 3.° BPM

SENTIMENTOS -

- Se um ·dia eu morrer,
Mariazinha. você senti

. rá muito?
_ É lógico, querido". você

ainda não percebeu que
eu sempre choro por
pequenas coisas.

VAGABUNDOS·
- Que situàção horrível!

Sem comida, sem cama

e tudo isso por um erro

judicial!
,- Um erro judicial?

Sim: no processo eu fui
absolvido!

'I NO. DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE

lVIIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

..... ...::8 ...... � �JUIIiI ..............-

Prefeitura ·Municip I ( noinhas
E D I T L

DINHEIRO

De conformidade com o Artigo n.? 27.6,
do Código Tributário Municipal, o Departamen
to de Viação e Obras Públicas, mediante o pre
senie Editalos elementos 'referentes a Taxa de

Melhoria, sobre o calçamento a asfalto do aces

so para o Hospital Santa Cruz, com início na

Rua Marechal Floriano Peixoto.

a) On-ÇAl\'lENTO DO CUSTO DA

OBRA POR ME1'RO QUADRADO'
a). Preparo de base .. ., .. .. .. Cr$ 50,20
b)

.

Acerto do leito .. .. ., .. .. Cr$ 120)25
c) E . I

�

f
'

I
. C $

.

73 60mu sao as a tica .' ., ., ..

. r ,

.

d) Equipamentos para aplicação Cr$· 48,50
e) Mão de Obra .. .. .. .. ., ., Cr$ 57,45'

01) Adilson Freiberg
frente 20,00 metros cota 3,20
64,00 m2. a Cr$ 350,00 ., .. Cr$ 22.400,00

02) Amelia Landoski
frente 20,00 metros cota 3,20
64,00 m2. a Cr$ 350,00 .. .. Cr$ 22.400,00

(3) Herdeiros de Vitor S. Carvalho
frente 15,00 metros cota 3,20
48,00 mz. a Cr$ 350;00 .. .. Cr$ 16.800,00

04) Hospital Santa Cruz

frente 235,00 metros cota 3,20
752,00 ln2 a Cr$ 350,00 ., .. Cr$ 263,.200,00

SOMA DAS PARCELAS
Cr$ 350,00Total .

b'
,;

) CUSTO DA- OBR.A:

a) Preparo de base .. Cr$ 46.585;60
b) Acerto do leito .. .... Cr$ 111.592,00
c) Emulsão astáltica Cr$ 68.300,80
cl) Equipan1entos para'aplicação Cr$ 45.008,00
e) Mão de Obra .. .. .. .-. ., Cr$

.

53.313,60

Total .. ., .. .. .. .. .. .. Cr$ 324.800,00

c) Area total da Obra 1.160,00 metros quadro··
dos, a ser financiada pela Prefeitura Munici

pal de Canoinhas, 232,00 ntetros quadrados;
correspondentes a 1/5 da Obra, em moeda

representa Cr$ 81. 200,00.
d) A ser financiada pelos contribuintes 928,00

metros quadrados, correspondente a ,4/5 _da
Obra em moeda representa Cr$ 324.800,00

Marca Ano

1969l' Veraneio .. .. .. ..

1 Kombi VW ..

1 Opala '.' .

1 C-lO .

.

1976

19'76

1977

1976

1977
1977

1974

1 Brasília...... . .

1 Variant , .

Veraneio ..

1 Opala ....

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
Concessionárto General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 -_ CANOINHAS - Sta. ôatarina

I Basilio Hume�huk Comércio I
-de Veículos Ltda.

contri-

A ser financiada pela Prefeitura

Municipal dé Canoínhas .. .. .. Cr$ 81.200,00

A ser financiada pelos
buintes:

'

Calçamento a asfalto ..

'Total ., ., ..
-

.

. (Quatrocentos e seis mil cruzeiros)'·
\

Canoinhas, 13 de fevereiro de 1980.

Benedito 'I'herézio de Carvalho
Assessor Técnico. D . M . E . R .

João Salvador de Andrade
Fiscal D.V . O . P .

Cr$ 324.800,00

Cr$ 406.000,00
\

._----

RI... auau

I Revendedor ...FORD I
-*�...�=r:s • ..",.. ........':.IQI -=e�

94 32 4NOS 1980
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e .usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES· DA SEMANA-
.. _' r

1 Brasília - azul .. .. .. .. .. .. ..'.. ., .. 1977

Adquira seu veiculo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos
melhores. preços da região,

'. ,

Visite-nos sem compromisso, "em nossa; loja à

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

.M.._...4'& .fi&iM/&Wf9 tQ@ ,.e
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Aviso de Licifação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Muni

cipal de Canoinhas, leva ao conhecimento dos inte
ressados, que se acha aberta a Tomada de Preço -

Edital n.? 008/80, para "Aquisição de Azulejos, PIso
c Tacos ele imbuia, a serem aplicados na Estação Ro

doviária", c_am prazo ele entrega até às 10 (dez) hr
J'3S do dia 07 (sete) de março do corrente ano ...

(07.03.80). Cópia do referido Edital e maiores escla
vccimcntos, serão obtidos j unto a citada Comissão.

Canoinhas, 12 de fevereiro de 1980.

Húg ..� Antcnio Peixoto - Presidente da Comissão

.,

Decreto N.o 14/80
AUTORIZA A ABEHTURA DE CREDITOS

Dr; BenedHo Therézio de Carvalho Netto, PreQ
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições e de con

Iormidade com o artigo 42 da Lei n.? 4.320 de
17-03-64

DECHETA:

Art. 1.° - Fica aberto o crédito suplementar
na importância de Cr$ 3'.312.533,09 (três milhões,
trezentos e doze mil e quinhentos e trinta e três cru
zeiros e nove centavos) para 'fazer face as despesas

. constantes da Lei n.? 1.457 de 23-11-78, através 'de:
recursos por anulações parciais das dotações orçamentárias seguintes:

CAMARA DE VEREADORES
3.1. ° . O - Despesas de Custeio
4 . 1. 1. O - Pessoal
1101/001 _ Adicional .. ..

1108/002 - Dedicação Plena
1117/004 _ Representação
1129/006 - Vencimentos "

�.. 1. 4. O _ Encargos Diversos
J 434/026 - Recep.,hosp. e Hornen. Cr$3.2. O. O - Transferências Correntes
::l. 2.3. O - Salário Família
2305/028 Salário Família

C'

c-s
Cr$

22.012,.12
26.278.80

Cr$ .97.069,67

20.000,00

Cr$ 1. 024,0�
Sorna Cr$ 166.384,39.. . ...

GABINETE DO PREFEITO
:-; .. 1. O. O - Despesas de Custeio
J .1.1. O - Pessoal
J 123/039'- Subsídios ao Prefeito Cr$'
1129/040 - Vencimentos Cr$
::3. 1. 2 . O -. Material de Consumo
1206/042 - Artigos de expediente Cr$
:1 207/04:3 _ Café e açúcar .. .. .. Cr$
;:� .1. 3 . O _. Serv iços ele Terceiros •

1.301/049 -. Comunicações.. .. .. Cr$
1316/054 - Serviços Jurídicos Cr$
132<1/055 - utros servo de Terc. Cr]
3 .l. 4. O - Encargos div rsos
J 404/056 -- Assinatura de pul Ii . Cr$
�4.09/057 - Divulg. de atos oficiais Cr$
1412/058 _ Desp. de pronto pagto.· Cr$
14-;34/063 - Recep., hosped::tgcns. r$
1440/0G4 -_ Outros encarg. díver . Cr$

11.950,05
. 10.000,00

10.000,oe
5.000,00

20.000,00
10 � 000,00
10.000;00

3.000,00
10.000,00
3.000,00
19.458,00
25.000,00

Soma ". .. .. .. ... 137.408,0:5

DEPARTAl'dENTO DE ADl\UNIS1'RAÇAO
;3 1. O. O - Despesas de Custeio
3.1. 1. O - Pessoal

1129/082 -. Vencimentos .. ..

d .1.2. O -- Material de COnSUl1'10
Cr$

• •

Unte
1206/084 - Artigos de expediente Cr$
3 . 1. 3 . O - Serviços de Terceiros
1310/095 - Passagens 'e bagagens Cr$
:324/098 - Outros serv. de Terc. Cr$.
:5 .1. 4.0 - Encargos Diversos
1440./103 - Outros Enc. Diversos Cr$
3.2.00 - Transferências Correntes
3.2.3. 1 - Inativos

.

2301/104 -- Inativos .. .. .. .. Cr$
3.2.3.30 - Salário Família
��;)06/107 - Sal. Fam. aos Inativos Cr$

Soma Cr$

DEPARTAMENTO DA FAZ}�NDA·

3 . 1. O . O-Despesas de Custeio
3. 1. 2. O - Material de Consumo
] 206/121 - Artigos de expediente Cr$
3.1. 4. O - Encargos diversos
1435/135 - Reposições e restit. .. Cr$
1440/136 - Outros encargos divcr. Cr$

.

3.2. O. O - Trans:Eerênc. Correntes .

:3.2.5.0 - Contr. de Prev. Social
2501/141 - Prev. Estadual IPESC Cr$
4.1. O . O - Investimentos
4.1 .:3. O - Equip. e -instalaçôes
��314/144 - Máquinas p/escritór io Cr$
4.3.0.0 - Transferênc. de' Capital
4.3.1. O - Amortiz. de Div. Público.
5101/149 - ·Div. Fundada Interna Cr$ .

Soma Cr$

SETOR DE SAúDE PÚBLICA

35.000,00

10.000,00
2.020,00

12.000,00

60.000,00

10.000,00

179.020;00

8. ooo.oc

20.000,00

216.314,00

22.405,77

270.103,71

3 . 1. O . O - Despesas de Custeio
��. 2. O. O - Transferênc. Correntes
2.2.1. O - Subvenções Sociais
?105/171 - A Associação Espírita

Lar de Jesus .. Cr$ 2.000,00
.__ .

Soma Cr$ 2.000.00

DEPARrrAMEN1'O DE

EDUCAÇÃO E CULTURA

o . 1. O . O - Despesas de Custeio
:1 . l. 3 . O - Serviços de Terceiros
1302/200 - Conservação e adapta-

ção de imóveis .. .. Cr$
1324/207 - Outros servo de terc. Cr$
:3 . 1 .4. O -- Encargos. diversos
1423/213 -- Locação de imóveis .. Cr$
J 439/215 - Serviços educacionais Cr$
3.2. O. O - Transf. Correntes
3 .2.3.30 -_ Salário F'amílla
2303/228 - Salário Família Cr$ 10.000,00
2..2.5. O - Contr. de Prev. Social
2502/22D - Prev. Estadual IPESC Cr$ 10. OOO,OU

._--------

Sorna Cr$

DEPAR,TAMENTO MUNICIPAL

DE ESTRADAS DE RODAGEM

3.1. O. ° - Despesas de Custeio
� . 1. l. O -. Pessoal

1:1 09/270 - Diárias .. .. .. .. .. Cr$
J 1.16/271 - Pessoal de Obras .. Cr$

C '1

1129/274 - Vencimentos .. ., .. 1'$
3.1. 2. O -. Material de ·ConSUlTIo. .

1206/276 - Artigos de expediente Cr$
J 208/277 - Comb, e lubrificantes Cr$
] 235/286 - Pecas e acessór ios .. Cr$
1238/288 - Ouh·os mat. de cons . Cr$
3 . 1. 3 . O _' Serviços de Terceiros

t Cr$1307/292 - Fretes e carrc os

O d t C Cr:..,"1324/293 - utros servo e .erc , ii"

:3 .1. 4. O - Er..cargos di . 1'508

1137/296 - Seguros .. .. .. .. .. Cr$
�L 2. O . O - 'I'ransf. Correntes

. ,

3.2.5.0 - Cnntr. de Prev. Sedai
2502/300 - Previdência nacional -

.

INAIVTPS e F.G.T.S. Cr$
14:.1. O. O _ Investimentos
"* . 1. 1.O-Obras Públicas
JI08/305 - Início de Obras Cr$

1. 246,00
11.653,00

20.000,00
5.000,00

57.899 OU

41411,

150.000)00
198 0f.,

5.000,00
.

238.163,8(1
456. G70,4í)
10.000,00

ltl. 958,95
20.000,00

10.000,00

50.000,00

-�-_._--

572'.352,33

Sorna . Cr$ 1.527.758,31

•

as

276.599,23

90.000,00
44.829,40
50.000,00
10.000,00

11.000,00
7.000,01)

4.000,00

60.292,20
. 52.209,00

5.000,00

166.566,00

144.483,80

Soma

50.000,00

Cr$ 971. 979�63

Cr$ 3.312.533,09Total

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em

contr ário .

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
em 07/02/80.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
.

Prefeito Municipal

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

Dr. Fábio Nabor Fuck
Diretor Administrativo

Vice Prefeito Municipal

Decreto N.o 16/80
Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, pre·
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, r o uso de suas atribuições legais, e

considerando as festividades carnavalescas nO

corrente exercício,

DECRETA:

Art. 1.° -. Ficam considerados pontos faculta'
r ivos nas repartições municipais, os dias 18, 19 e 20,
do corrente, este Últ'1I10 somente o primeiro expe-
diente.

.

A;t. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na

;1:A:J. de sua publicação, revogadas as disposições eni

contrário.
,

Gabinete do' Prefeito Municipal de CnDoinhas,
l2 de f verciro de 1980.

.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

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

Dr. Fábio Nabo!' Iruc'k
Diretor Adm inistrativo
Vice Prefeito Municipal

nlúsicdS de novelas, para

10:00 horas, na Rádio Santa Catarina

..

fazer o seu domingo mais feliz!
o som integrado na vida de um povo

I
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T E'L E TEM A ...

partir dasA

..
,

r�EPARTANIENTO DE

SERVIÇOS URBANOS.

..

•

::; . 1. O . O - Despesas de Custeio
:1. 1. 1.O-Pessoal
t116/3'22 - Pessoal de Obras Cr$
:3 .1 .2. O - Material de Consumo
j 222/330 -- Matéria Prima .. .. Cr$
'1224/331 - Mater-ial de construção Cr$
1236/335 -- Prod. alimento e correl, Cr$
.1238/337 _ Outros mato de cons. Cr$'
3 . 1. 3 . O -' Serviços de terceiros
] 307/341 - Fretes- e carretos .. .. Cr$
1324/345 - Outros servo de terc. Cr$
3 . 1. 4. O - Encargos diversos ..

1440/348 _ Outros Enc. diversos Cr$
4 � 1. O .. O _.. Investimentos

. ·�·.1 .1 . O � Obras públicas
:3101/352 _ Adjudicação de serv . Cr$
3�J 1/360 - Prosseg . de obras Cr$
4.1. 4. O -- Material Permanente
;::423/374 -- Outros mat. perman. Cr$
4.2. O . O -- Inversões Financeiras
4.2.1. O -- Aquisição de Imóveis
4102/375 -- Terrenos .. .. .. .. Cr$
4.3. O. O - 'I'ransfer. de. Capital

. ,

4 ..3.1. O - Amortiz de dív. públ.
�)101/376 - Amortização da Dívi-

da fundada interna Cr$
:5101/377 - Amortização da dívi- .

da fundada interna Cr$
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C�Jn-peões dS E R V,I ç O S
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FAUMACIA D'E PLANTA0: de sábado (16) a Sexta-feira (22)

VITAL - Rua 'Paula Pereira, 542

Fone: 22-0.040

MÉDICOS DE PLANTA0: HOje: Dr. Antonio Luiz Dequech Selemo I
Amanhã: Dr. Dalmo Batista Soares

DIA 19: Dr. Paulo Cesar Vicente Alves

Telefone do Plantão: 22-0033

RADIO PAT�ULnA: Fone: 190

i)RONTO SOCORRO: Fone: 192

F:STAÇAO RODOVIARIA: Fone: 24-0179

{'LANTAO CELESC: Fone: 22-0490

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:0(} horas.

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába-

dos até às 16:00 horas.

I
I

Na feto, o. "Rei, Rainha, Cavalheiros' e Princesas" que destacaram-se na

Festa da Saciedade Tiro ao Alvo: de Canoinhas, promovida recentemente.

Da Esquerda para a direita, c "Rei", Elmuth Prust - o "I Cavalheiro"."
Antonio Brehmer; o "II Cavalheiro", João Carlos Prust; a "Rainha", Vera
Stulzer Lopes; a "I Princesa", Tecla Vogt e a "II Princesa", Janete Voigt.
A "Côrte" da S.T.�.C. terá o reinado pelo período de uma ano, quando nova

festa será realizada e novos "monarcas" serão escolhidos.

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

•

Ancora Tratores

.

"

·,,'ro �.

o

_.__

. -",,-,-,-,
..

- -==============
================================.-

posentadori
professores

,

BRASíLIA - "Há ótimas
perspectivas de aprovação da
emenda constitucional estabe
lecendo a aposentadoria d:J'3

professores aos 25 anos dr- tra
balho, pois já conto com 226

deputados e 34 senadores, is
to é, a maioria absoluta da Câ
mara dos Deputados e a maic
ria do Senado Federal" - de
clarou

.

o deputado Alexandre
Machado, do Rio Grande do Sul,
autor da emenda que ora trami-

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

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

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

\

para
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Matriz em Curitiba, BR 116, Km 88· Fone 52-4821

Canoinhas. Travessa 7 de !irt"mbr_o, 248· F.9�e 2.2-0548 • Lapa, _f.'lua Barão do Rio Branco, 1000.' Fone 22·126:1
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I�a Comercial Hirt .

L
vale

ai
. -

mais

Nas suas declarações o au-

10r da emenda constituciona1.
lembrou que tanto isto é verda
de que o Poder.Executivo, re-

. conhecendo o caráter penos()
da, profissão, outorgou aos inte

grantes dessa categoria, vin
culados ao regime da Previdên
cia Social, o direito de aposen-

"Irrecusavelmente - acres· tadoría especial voluntária aos

centou Alexandre Machado _., 25 anos de trabalho no magísté
a profissão de professor é das I rfo .

ao

ta no Congresso e que deverá
ser votada no começo da próxi

. n1a sessão legislativa.
, "Tenho a impressão - sa

Iientou - de que a proposição
eerá triunfante quando de sua

votação em' abril ou maio de
1980. Minha proposta introduz

alterações nos artigos 101, 102 e

J 65 da Constituição atual".

A emenda dispõe sobre é�

aposentadoria dos professore-:
aos 25 anos de. serviço efetivo
com vencimentos integrais.

25 anos

o dinheiroseu

mais penosas e exaustivas e

quem a exerce, ao fim. de 25

anos, encontra-se com suas

energias literalmente exauridas
e com sua capacidade de traba
lho seriamente comprometida".

__.. ....t2l!Wi !OTi.9,'. �_'"_4!II_nn........_....., ....c:::uw: =- ......._.._..............___"", _

,

Prefeitura Municipal de Canoinhas

diso ·citavão
i

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
, ,Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se' acha

aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 07B/80, para "Serviços de

Mão-de-Obra, sobre o calçamento com Pedras Irregulares -- Po-
3 liedricas, na -Rua 12 de Setembro, trecho entre a Travessa XV de

3. Novembro e a Rua Felipe Schmidt, numa extensão de 1.000 me-

� tr'Js quadrados, devendo a vencedora da L:icital;[U) fornecer tam-

bém as Pedras necessárias, assim como o pb de Pedra para seu

I
I assentamento. Cabendo a Prefeitura a execução somente de: aplaí-

I nam.ento, nivelamento, alinhamento e drenagem", com prazo de

entrega até às 10 (dez) horas do dia 06 (seis) de março do corrente

ano (06.03.80). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimen

tos, serão obtidos junto a citada Comissão.

DORl\'iITóRIOS PARA CASAL E INFANTIL,' CONJUNTOS ESTO·

FADOS, COPAS, COZINHAS AMERICANAS, TV A CORES E PREw

TO E BRANCO, FOGÕES A LENHA E A· GAS, REFRIGERADO·

RES, ARMÁRIOS COM PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS, MA�

'QUINAS DE COSTURA, COLCHÕES, VIOLõES, CARRINHOS, E

BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, RADIOS, TOCAFITAS

E VIVIA INFINIDADE DE ARTIGOS.

F ica ..nos uma viSita e comprove nossos pre,os e facilidades de pagamento
, . .

Crediário próprio e entrega na hora

RUA CAETANO COSTA, 495.- FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.

Canoinhas, 11 de fevereiro de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
3 x

Casa de Alvenaria - Nova
Vende-se uma casa de alve

naria c/ 113 rn2, construída em,

terreno de 480 m2 -, sita na

Rua Argentina s/ri, contendo �1

quartos t-> 2 banheiros -' cozi-

nha - copa e sala.

Tratar na IMPRESSORA
OURO VERDE LTDA., na rua

Paula Pereira, 765.
2 x
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A população do Bairro São
. Cristóvão em breve será bene
ficiada com. água da CASAN
em seus domicílios. Os traba
lhos de implantação da rede

continuam em ritmo acelerado.
Por outro lado, Canoinhas está
sendo prejudicada .

com fre

qüentes interrupções' no fome

cimento do precioso líquido.
Principalmente nas Ruas PaI .la
Pereira e Curitibanos, cujos mo

radares que fazem um apelo à
CASAN para sanar o problema
definitivamente.

xxx

Pelos rumores 'que ouvi-'
mos nos meios esportivos da ci

dade, o bom senso começou a

tomar conta dos dirigentes dei';

principais Clubes Amadore-s.

Pode surgir ainda este ano uma

. super-equipe 'com o nome de
CANOINHAS F.C., que ser ia o

resultado de uma providencial
fusão entre Santa Cruz, Botaío
go e São Bernardo. Se isto

acontecer, será o fim da "se
cular" rivalidade e. frágeis índi-

.

vidualismos.

xxx

.

O asfalto está chegando.
Já não era SelTI tempo e as ex

pressões mais ouvidas pela po
pulação canoinhense não pode
ria ser outra: "Ufa ... até que
enfim! Em recente viagem do
redator desta coluna à Mafra,
observou-se qus o asfalto é de

primeira qualidade, mas' o que
não se viu foi a prometida ter

ceira pista. Aquela, nas subidas

para o trânsito dos "cargas-pe
sadas" . Enfim, vamos esperar
mais um "pouco" ..

A Câmara de Vereadores

aprovou na segunda seção esta

semana, o Projeto de Lei di)
Prefeito Therézio.. de 11.0 04/80,
que concede o aumento de 62

por cento nos salários do fun
cionalismo Público Municipal.
Houve o protesto de alguns ve

readores, que não concordavam
com a disparidade de salários
desta ou daquele .funcionário,
mas após duas horas de debates
o projeto foi aprovado. por una
nimidade.

xxx

"O CASO CLAUDIA" é o

filme de sucesso nacional e in

ternacional que o Cine Jubileu
está apresentando para o públi-.
co canoinhense. O programa é c

seguinte: seções hoje às 20h30 -

emanhã às 19h30 e 21h30, repri
sando segunda e terça-feira no

horário das 20h30.

xxx

A SBO proporciona a par
,tir de hoj e aos seus associados,
quatro noites de Carnaval,. com
o conjunto de r itmos Marabá de

Blumenau, todos com início
marcado para as 23 horas. Ama
nhã e terça-feira haverá o car

naval para as crianças com duas
horas de duração, começando às
16 horas.

(, x x x

O Major Aducio Fernando
da Silva, deixou o Sub Comande'
do' 3 ..

0 BPM, por motivo de sua

transferência para a cidade de

Itajaí, onde exercerá a mesma

função no 1.0 Bªtallhão da Po
lícia Militar, Para substituí-lo
1'10 cargo, assumiu o Major New
,ton Bruno Schiller, procedente
de F'lorianópolia.

,AGORA VOCÊ CURTE UM

DOMINGO 1\llUSICAL DIFERENTE!

É A SUA RÁDIO SANTA CATARINA, SEMPRE
PROCURANDO DAR MAIS A SEUS OUVINTES.

ACOMPANHE TODO DOIVIINGO À PARTIR DAS 07,00
HORAS, O DOMINGÃO MUSICAL.

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS - TELET'EMA TEJVLAS

:MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.

E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS, CLUBE DOS

REIS ...... O MELHOR DA MÚSICA, NA INTERPRETA-.

ÇAO DOS MELHORES CANTORES ENI EVIDÊNCIA.

DEPOIS, ATHAVÉZ DE "GENTILEZAS" LEVAMOS NOS-
, .

80 RECADO MUSICAL AO HOIVJ:EIV[ SnVfPLES E BOM DE

NOSSO INTERIOR.

nADIO SANTA CATARINA -- SEMPRE ACONCHEGANTE

E MAIS PERTINHO DE VOCÊ,

,

FUNDA0 O
TÉCNICOS

NUCLEO DOS
AGRICOLAS

CANOINHAS (CN)
Com uma delegação formada

por 40 pessoas, entre �...ssociados,
simpatizantes e. convidados e8··

peciais, o "C. T. G. �a�e An1a�'
go" da Sociedade Hípica Julio

T3udant, viajou esta madrug.aàa
í�m ônibus especial para a' clda-'

d,:: de São Joaquim Co.n1 a finé!li··

dade de participar do "III �F{b
c�eio de Laço" que ora reahza

��c naquela cidade.
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(CONCLUSÃO)

REGULAMENTA'Ç,AO
P4ROFISSIONAL

Segundo informações do
Sr. Hugo Matias Biehl, dez

Associações de todo o País, es

tão elaborando trabalho con-

. i unto no sentido da regulamen
tação profissional da classe.
Dois encontros nacionais já' fo
ram promovidos com este obje
tivo. O primeiro foi em Santa
( atarina em outubro de 1978 e

.

o segundo, no Rio Grande, do
Sul em abril de 1979, com [.

presença de Presidentes das

Associações de São Paulo, Ma
to Grosso do Sul, Minas Gerais,
Espírito Santo, Alagoas, Rí«
Grande do Sul e Santa Catari
na. UIn novo encontro Nacional
deverá, ocorrer nos p[OXlmOS
meses em Minas Gerais, com a

adesão dos Estados de Goiás,
Bahia e Paraná.

.

O Projeto de Regulamenta
cao já está praticamente defi-

(

nido e a decisão final do Gover

DO será conhecida no próximo
encontro nacional de Associa

ções, quando serão apresenta
dos um projeto de Lei de auto

ria do Deputado João Linhares,
que propõe a Dísciplinaçâo eb

Exercício Profissional e o De

c ceto Presidencial, propondo �)

regulamentação do exercícic

profissional, com base na lei n.?

5.524 -- de 5 de novembro de

1978 que dispõe sobre o exerci

do do Técnico Industrial de ní

vel médio e a Lei n.? 5.194 de

24 de dezembro de 1966.

REUNIÃO ESTADUAL

A A'FASe promoverá nos

dias 22 e 23 de fevereiro no Co

lógio Agrícola de Camboriú,
'\lUa reunião Estadual de todos

os núcleos filiados, quando se

.r5 apresentado um relatório so

bre as condições de funciona-
J:

menta dos Colégios Agrícolas
do Estado, contando com a pre-

s,'TrAs
1

IVIG e SENil dão início ii mais um curso em Canoiobas

r
CANOINHAS (CN) _. o

Secretário Adjunto da Secreta-
1 ia da Educação do Estado de

Santa Catarina, representando
G titular da pasta, Antero Ner

colini, fez a entrega na segunda
feira última, dos livros didáticos
beneficiando escolas reunidas,
escolas básicas e 'Grupos Escola

res dos municípios que inte

. PTam a 8.a Unidade de Coorde-
_) ,

nação Regional com sede em

Mafra.

Ultrapassando a· prev isào

anterior da 8.a UCRE, que seria
de 10.704 livros, Canoinhas re

cebeu 12 mil unidades, benef i

ciando 0$ seguintes estabelecí
mentos:

'

GE Rodolfo Zipperer,
GE Benedito Therézio de Car-

e

ros

sença do Secretário Antero Ner.

colini da Educação.

No primeiro dia de reu

nião, dia 22, os assuntos .em

pauta serão os seguintes: Aná.
lise das principais atividades
da ATASC; Palestra do' Dr,
Guida José Warken, 'Coordena.
dor Geral do PROMOSC-FU .

CAT, versando sobre a partici
pação da ATA.sC no programa
Zie aprimoramento e formação

",

de mão-de-obra de Santa Cata.
riria; Leitura do Relatório de
atividades dos Núcleos Regio-

.

11alS.

Dia 23, sábado, Estudo so.

bre formação e aproveitamento
cio Técnico Agrícola; Regulél
mentação Profissional (estudo);
Planejamento das atividade
do biênio 80/81; Aprovação do
Plano de Trabalho e outros as

suntos de interesse da classe,
O encerramento do encontro es

tá previsto para as 17 horas do
dia 23, seguido de jantar de
confraternização.

rr

mil
valho, GE João José de Souza

Cabral, GB Irmã Maria Felíci
i as, GE Presidente Castelo

Branco, . EE. RR. Edemita Con

ceíção Rosa, EE. RR . São Ro

que, EE.RR. Aurora da Srlva

Braga, EE. RR. José Zaniolo (,

EE . RR. Jardim Esperansa.
O Município de Três· Bar

::"OS recebeu para distribuição, [>
mil livros 'beneficiando os Gru-

. ,

pos Escolares, Frei Menandro

Kamps e Guita Federrnann, ô

Escola Reunida Francisco Ro
cha - e mais o Colégio Esta
dual Colombo Machado Salles (:

a Escola Básica General Osório.
, .

Para o Município de Major
Vieira, foram . destinados 1.624

livros" beneficiando a Escola

elor Vieira
..

ticos
Básica Luiz Davet, os Grupos
Escolares, Maria Carolina Pos

rol, Claudio Celestino Cunha c

Frei André Malinski .

ANO LETIVO

O ano letivo do exercício
de 1980 tem início no dia 3 de

março próximo em todos os Es
tabelecimentos de Ensino do
NIunicípio. Já no dia 20 do cor"

rente mês, tem início os traba
lhos dos Professores efetivos
Estaduais das Escolas Básicas,
Grupos Escolares e Colégios,
conforme o calendário da Se
«retaria da Educação. De 20 a

29 de fevereiro, começa também
o planejamento geral das Esco

]:1S para o ano de 1980.

CANOINHAS (CN) - O Este Curso, que é o primei-
Serviço Nacional de Aprendiza- 1'0 deste ano, terá a duração de

gem Industrial (SENAI), em' 90 dias com uma carga hor-ária Segundo informações �lt
convênio com. a Associação Co- de 300 horas/aula, prevendo-se ACIC, o Senai ministrou tres

mercial e Industrial de Canal" o seu término para início de (�ursos no ano de 1979 e formoU

nhas (ACre),
.

deram início no jnnho.· Cerca de 50 alunos ele 120 alunos, divididos entre pri��
dia 11 a mais um Curso de .Me todas as idades inscreveram-se cipiantes e profissionais que Ja

cânica Geral, ministrado pelo para o aprendizado profissiona- desempenhavam esta profissão
Professor Gilmar. hzante em três turnos: matuti- nas firmas qus trabalham.
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«Ui T, 6. Mate 4ulargo» participa � de rodeio em São Joaquim
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. Traga sua receita de ·OCULOS para .. .

o CTG Mate Amargo, que:
passa por uma fase de reestru ..

turação, recebeu convite espc
cial do "Piquete de Laçadores
-- Potreiro da Querência" de:
São Joaquim, para participar
1 t·

- 1 li d' 1

(<JS con1pe '}.çoes ao .J. o ,elO (te

Lé1ço, Gineteadas, Concul"so de
nédia e outré1S contendas do !!ê··

, C)

;,'tero. Sob o co:mé1ndo do Pn�si-
dente da Hípica, Sr. Izilton Bu
<.l.ant, a equipe partiu por volta

:1.0, vespertino e noturno:.

das 4 horas desta lnadrugada
em ônibus especial de TurismO:

"Cataritur", pertencente à Em"

presa de 6nibus Coletivo sandta� e
Cruz prevendo-se a hora

,
- ,ar

chegada em São Joaquím. P

volta das 11h30.
,

O retorno a Canoinhas ::lera

arnanhã à noite após o encerr�:
menta e "entrega de troféus aO)

":.:encodores ..

Praça Lauro Müller, 514 - Canoinhas

Fone: 2�-0316

e tenha certeza de um serv-ço e .' l�
__ .

-'---- - -
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