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- 33 anos a serviço da eomunldade �
,
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Governador inaugura obras e assina
"

' ,
.

.'

5a. feira em Canoinhas
.-.. .." --

converuos
CANOINHAS (CN) - o

Governador do Estqdo de Sa�
ta Catarina, Jorge Konder Bor-

I »hausen e seu Secretário, visi
tarão no dia 13, quinta-feira, os

municípios de Canoinhas, M2.·

jor Vieira e Monte Castelo pa
ra inauguração de, diversas
obras de seu Governo e' Assina
tura de Convênios da Secreta
ria do Bem Estar Social no va

lor de. Cr$ 6.500.000,00.
A chegada da comitiva go

vernamental está prevista paro,
às 8h20min - no ,aeroporto de
Três Barras, quando estarão

presentes os cinco Prefeitos da
Associação dos Municípios do
Vale do Canoinhas (AMVAC),
além dos vereadores e demais
autoridades constituídas da

I
re

gião e o povo em geral.
A recepção em Canoinhas,

será às 8h55min no Grupo Esco
lar "Julia Zaniolo", no Bairro

Campo da Água Verde, seguin
do-se o ato inaugural daquele
estabelecimento que acaba de
ser concluído, contendo 6 salas
de aula e já contando com a

matrícula de 460 alunos: Na

oportunidade, além, do' Gover
:rador, deverá pronunciar-se o

Presidente da Federação das In
dústrias do Paraná, Dr. Altavir
Zaniolo, filho da saudosa Senho
ra "Julia Zaníolo".

neficiando 25 f�mí1ias no valor
,

de Cr$ 1.600.000,00; Linha de
Eletrificação Rural nas locali
dades Suzuky/Engel, benef'i
dando 6 famílias, com urna ex

tcnsâo de 5. mil metros, no va

lor de Cr$ 950 mil; e por último,
, Ampliação da Escola Fazenda.
Vidal Ramos no Distrito'

-

de
Marcilio Dias.

-

famílias, orçada em Cr$ .

2.800.000,00; Inauguração de
três porltes - uma- sobre o. Rio
Liso com 8 metros de largura
'por 14 de comprimento, orçada
em Cr$ 700 mil - outra sobre o

Rio Novo nas mesmas dimen
sões e valor da primeira, e a

última, sobre o Rio Bonito, com
25 :metros ,de comprimento por
n de largura, orçada em 1 mi
lhão de cruzeiros; e -finalnlente,

-,
a Inauguração das Escolas Iso-

ladas de Serra Preta e Colônia
Santo Antonio.

MONTE CASTELO

Após os atos inaugurais,
que terão a duração de quaren
ta minutos a comitiva segue

, , <-

com destino a Monte Castelo,
onde será recepcionada no Pavi

Iháo de Festas da Igrej a 1\118.-,
"triz .

Naquela cidade, o Gover
nador inaugurará o Sistema de
Abastecimento de Agua da CA-,
SAN; a Escola Isolada Taqua-
2'aI e Estrada Nova, além da im-

.

plantação. do 2.° Grau na Escola
Valério Gonçalves _ Ribeiro, e

por .Últimó a Linha de Eletrifi

cação Rural da. ERUSC na 10.-
-calidada de Alexandre Paulis
ta, beneficiando 5 famílias, nu
ma extensão de 2.800 metros,
DO valor de Cr$ 180.000,00.

Depois, Jorge será home
nageado com um almoço no Pa
vilhão da Igrej a, como também
os demais Secretários e autori
dades .da comitiva Governa

ril�ntar; prevendo-se a saída de
Monte Castelo para às 13h
20min com destino ao Municí

pio de Mafra.

CONV�NIOS

Beneficiando 11 Entidades
Assistenciais com '3.115 meno-

res na Região de Caçador . (na
qual Canoinhas está incluída).
será assinado um Convênio no

valor global de 6 milhões e 500
mil cruzeiros. Com os Municí
pios de Canoinhas, Três Barras
'e Porto União, serão firmados
Convênios no valor. total de Cr$

.

1. 521. 408,00.
.

'

A Prefeitura Municipal de
Canoinhas receberá da Fuca
bern, Cr$ 155.400,00 ê da Funa
bem, Cr$ 235.200,00, totalizan
do Cr$ 390.600,00, beneficiando
250 enencres. A Associação, Es
pírita .Lar de Jesus, receberá
da Funabem, Cr$ 241.304,00, pa-
1'2. assistência de 60 menores. A
Pia União de Santo Antonio)
que presta assistência a 30 me

nores, receberá da Fucabern,
Cr$ 209.104,00, totalizando para

,

c Município a quantia de Cr$
841.008,00.

'

A P-refeitura Municipal de
Três Barras, mantenedora das
Entidades Assistenciais em seu

Município, receberá da, Fuca

bem, .cr$ 186.400',00 e da, Funa
bem, Cr$ 163.200,00, num total

para a, Município de Cr$ .....

349.600,00.
A Prefeitura Municipal de

Porto União, receberá da Fuca

bem, Cr$ 159.200,00 e da Funa
bem, Cr$ 171.6QO,00, totalizan
do Cr$ 330. 800,GO.

MAJOR VIEIRA

r:,�.
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�slmp es CUS ara

e s sunda-feira,

, ,

viços para, atravér: de uma eco- Ilação interna e externa: o pa
nomia 'de escala, podermos di- pel para a confecção' de selos 'e
minuir a diferença entre o ne- impressões; o petróleo e a mão
cessário e o possível", declarou .de-obra, .ambos �em grandes
Botto, acrescentando que "en- proporções, para o recolhimen

gajamo-nos, como parte' do Go- to, processamento e distribuição
verno, no combate à inflação e da correspondência � .Assim po
sinceramente lamentamos ter

.

demos garantir que, dentro da
de reajustar as tarifas. (É preci- filosofia do Governo João Fi
so levar em conta, porém, .. que gueiredo, expressa' pela polrti
:J. EBCT, pela sua própria natu- ca do Ministro do Planejamento,
reza, sofre pressões de três a EBCT continuará. crescendo
áreas altamente sensíveis à in- DO ano de 80";

cart
p rth
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Prefeitura' Moo. de Canoinbas
CONVITE

INAUGURAÇÕES
,

SIMs>óLICAS

Em seguida, Jorge Bornhau
sen. deverá anunciar 'a implan
tação -definitiva ainda neste se

mestre da Associação dos Muni
cípios do Vale Canoinhas, a

Unidade de Coordenação Re- I
. gional de Educação e a Delega
cia Regional da

J

Secretaria de

Segurança e Informações. De

pois; 'na impossibilidade de yi-·
,

sitar as demais obras a serem

inauguradas devido ao curto

espaço de tempo que permane
cerá na cidade, o Governador
fará referências a- cada obra Após os atos do Governo

Llando-as por inauguradas ofi- em Canoinhas, o Governador e

cialmente. comitiva irão ao Município de

Major Vieira, com o horário de
São as seguintes as inaugu- chegada previsto para as' IOh

rações no Município de Canoi-
?Omin, onde serão recepciona

.nhas: a quadra de Esportes Po
dos defronte ao Prédio da Pre

hvalente- de Marcílio Dias; re-
.feitura Municipal.

<:uperação do Ginásio de E.spor-
tes do Colégio Estadual Santa A exemplo de Canoinhas,

Cruz; Ampliação da Escola Mu Jorge procederá as' inaugura ..

llicipal Jardim Esperança; Li- cões simQólicás' das seguintes
nha de Eletrificação Rural .da obras: Linha de Eletrificação

l!.:RUSC, nas localidades de Va- R.ural da ERUSC, Rio Novo La··

linhos/Colônia Figura, numa geado Liso, numa ext.er:são de

extensão de 8.500 metros, be 15 mil metros, beneficiando 32
.

-,

rir

Convidamos o empresa riado, Ias lideranças repre
sentativas do Município e o .público em geral, para presti
giar no dia 13 próximo, qumta-feira, o programa de _visita de

II
S.' Excia , o Governador Jorge Konder Bornhausen e -secre

I

,

tariado, a esta cidade, que é o seguinte:
08h20Ínin - Chegada ao aeroporto -de Três Barras

08h55min - Recepção no "Grupo Escolar Julia Zaniolo", "no
, Bairro Campo da Agua Verde.

'

09 horas - Solenidades' de Inaugurações e·Assinaturas de
,

Convênios FUCABEM/Prefeituras de Canoí
nhas, Porto União e Três Barras.

I

Conclamamos a todos, para que com suas presen-
ças prestigiem o Mais Alto Mandatário do Estado, nesta sua

visita oficial ao Município.
BENEDITO THERÊZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
FABIO 'NABOR FUCK
Vice-Prefeito Municipal

PAULO EDUARDO ROCHA FARIA
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A PADIO '�ANTA CATARINA, APÓS ME'rICUI.OS� PESQUISA, TRAZ CARINHOSAMENTE ATÉ VOCÊ, O MELHOR DA MÚSICA NACIONAL E
,ti. IV

,

. , INTERNACIONAL. ,','
-

f; O R�SULTADO DE Ul\1[ TRABALHO SÉRIO E EMPREENPÉDOR, QUE ENrrREGA�OS AOS 'NOSSOS OUVINTES E PATROCINADORES, COMO
�

-.
RECíPROCA A Ul\IA SINTO NIA SEMPRE CRESCENTE e

'

,

ATRAVÉS DA BoA MÚSICA, DIARIAMENTE PROCURAMOS TOCAR· COM CARINHO A SUA SENSIBILIDADE MUSICA.L.

�NO SEU LAR, NO SEU ESCRITóRIO OU NO SEU AUTOMÓVEL, LIGUE-SE NP"
.. RADIO SANTA CATARINA.

VOCÊ ESTA SEMPRE EM BOA COMPANHIA,!(

CA�OINHAS (ECT/CN)
-, A tarifa da carta 'simples
passará a custar Cr$' 4,00 a par
tir de segunda-feirá , próxima,
cegundo informação oficial re·

cebída dia 4, pela Agência da

Empresa Brasileira de Correios
c Telégrafos de Canoinhas,
oriunda da Secretaria-Geral do
Minístério das Comunicaçôes
de Brasília. O aumento de 2�

por 'cento vai vigorar até o mês
de agosto, quando novo reajuste
será aplicado. '

Apesar de autorizada à vi-
· gorar a partir do primeiro dia
de março.ia nova tarifa só se-

/ rá cobrada dez dias depois, pra
zo destinado para confecção' e

'distribuição dos novos selos a0E?
30 mil postos de venda e/fi todo
o Brasil. Levou-se em conta,

· também, o volume dos contratos
I

de Reembolso Postal,
'

firmados
11a base da tarifa postal � As em

presas usuárias do serviço te-

·

Ião tempo, assim, para fazer os

1 eaj ustes necessários.

ESCLARECIMENTO
O Presidente da EBCT Ad·

waldo Botto, disse que o; rea
J uste determinado pela Seplan
"ficou, no' período de sua vigên
da, um pouéo abaixo 'das ne

cessidades da empresa para fa
zer cumprir o orçamento a que
'se impôs, de 20 bilhões 'e 600
milhões de cruzeiros, verba in-:

tegralmente composta de pres
tação de serviços aos usuários "

nacionais e internacionais, sem

aualquer participação de dota
ções orçamentárias da União.

"Apelaremos para a criati ..

,

vidade na criação de novos ser· ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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FABRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO, .EM
TODOS OS TIPOS E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS PA
RA CANCHAS DE ESPORTES - CERCAS DE DIVERSOS

MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES Dg
CONCRETO PRÓPRIOS PARA CHACARAS - ARTEFA-

TOS DE CONCRETO EM GERAL.

no

aresm
DOS EXCEDENTES

DE 1.° GRAU
� DAS BOLSAS DE

,
FPOLIS. (SECS/SI/CN)

- De acordo com o Plano de

Ação do Governo de Jorge Bor

nhausen, que reserva ao ' setor
educacional a condição' de prio
rídado das prioridades, tem (J

secretário <Antero Nercolini,
·�través da Unidade Operacional
de Apoio e Assistência ao Estu
d'rnte - UNAS -, dando segui
mento ao Programa de Assis
tência ao Estudante, que busco.

proporcionar ao aluno carente

.do recursos .financeiros, condi

ções favoráveis à continuidade
de seus estudos.

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

, �
Fábrica: Distrito de Marcilio Dias - Canoinhas-SC. 5
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ESTUDO DE 2.0 GRAU

1.'0 - os alunos de 1.0 grau,
na faixa etária dos 7 aos 14
anos, comprovadamente exce
dentes da rede pública estadual
serão encaminhados a, estabel-,
cimentos particulares de ensino'

r
,

2.° - O Estado, atraves da Se.
cretaria da Educação, assume
inteira responsabilidade pelo
pagamento da anuidade, apro
vada pelo Conselho Estadual
de Educação, dos alunos enca.
minhados como excedentes da
rede pública; 3.° - o aluno ex.
cedente matriculado em estabo,
lecimento particular não pode.
1 á ser contemplado com outro
tipo de bolsa de estudo para
pagamento da anuidade escolar:
4.° - o pagamento das -anuida.
des será efetuado .pela SEE di
retamente aos estabelecimento,
de ensino; 5.° - nenhuma imo
.portância relativa a matrícula
ou anuidade poderá ser cobrada
do aluno excedente; 6.° _' o

pagamento de anuidade em um

ano letivo não irnplica na 'reno

vação automática dessa situa
ção no ano seguinte. A renova,

ção fica, pois sujeita à constru
ção de que o aluno continua ex

cedente da rede pública esta
dual.

1.° - o preenchimen to do
formulário não implica na auto
mática concessão de bolsa;

,

2 ')

- é condição essencial para
concessão da bolsa que o candi
dato comprova ser carente de
recursos financeiros; 3.° - n50

poderá ser atendido com bolsa
da SEE o aluno que já seja be

,

neficiário de outro tipo de bol

sa; 4.'° - o valor, da bolsa será
fixado de acordo-com o grau de
carência do candidato e as pos-
.sibilidades orçamentárias da
SEE; 5.° - o aluno beneficiado
com uma bolsa de estudo terá
direito à renovação automática
da mesma para os anos subse
qüentes, desde que continue
economicamente carente, náo
usufrua de outra bolsa de estu
do e demonstre bom aproveita
mento escolar (deste modo, o

aluno beneficiado em 1979 com

uma bolsa de estudo, tê-Ia-á au-

tomaticamente renovada em

1980, desde que obedecidos os

requisitos ja citados neste
ítem); 6.'0 -, o pagamento ,das
bolsas será efetuado diretamen
te ao Estabelecimento de ensí-

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

Tupiniquim Imóveis
VEN·DE_._

•
_1Ie_

III

1) - Casa de madeira com 3 quartos, cozinha, sala, em terreno de
600 m2. Situado a Rua Francisco Costa. Preço 120.000,00,

2) - Terreno de 10.000 m2 próximo ao Cemitério de Canoinhas
com casa, luz, pinheiros, etc. Preço Cr$ 15G,OO o m2.

3) - Lote na praia alegre em Piçarras. Local de ótima valorização
prestação a partir de Cr$ 3.500,00 mensais.

4:) - 1 Barracão de madeira de 1'44 m2 (para transferir) com:

1 Sepilhadeira 60 em - 1 face
1 Plaina
1 Serra fita - volante
1 Circular com furadeira
1 Lixadeira
1. Tupia com toda ferramenta completa
1 Torno para madeira
1 Destopadeira '

1 Compressor grande com pistola.
OBS. .s.. Todas as máquinas são de ferro com motor elétr íco .

Deste modo, já no corrente

ano, a Secretaria da Educação,
sensível a toda uma delicada

problemática relacionada com c,

estudante catarinense, está efe

tuando, através dos colégios
particulares, a distribuição de
formulários para requisição de
bolsas de estudo a nível de 2.°

grau.

Esclarece haver a SEE re

formulado o decreto que regu
Iamenta, quer a sistemática de
concessão de bolsas

�

de estudo
de·2.0 grau, quer a matrícula de
aluno de 1.0 grau excedente da
rede publica estadual, donde se

ressaltam os seguintes ítens:

TUPINIQUIM IM'ÓVEIS
SUA OpçÃO 'IMOBILIARIÂ - CRECI 1231' '

.

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

� L� __

no .
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cionalEmpresa Industrial e Comercial rDCI S. A.
MATERIAIS PARA cox �TRUÇÃO
f\

-;--.-

FUCI<

ll�';SER MARAVILHOSO DOTADO DE BELEZA, INTELIGÊN·
CIA E CAPACIDADE; DESTINADO POR DEUS A COM·
PLETAR o HOMEM NA CONSTITUIÇÃO DA FAMíLIA,

I
NA ORGANIZAÇÃO DO LAR, PAR-TICIPANDO DE UMA
SOCIEDADE QUE EXIGE CADA VEZ MAIS DE CADA

UM DE NÓS.

� COM CARINHO, UMA' HOIVIENAGEM DO SEU,

ELÉTRICOMATERIAL ,ACABAMENT,OS-

P E R S I A N A·S
DA FUNDÁOÃO AO TELHADO

,

Revendedor
RUA CAETANO COSTA, gfiO -' FONE 22�0281 - CANOINHAS - se

I (ia. j
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Canoinhas, 08 de março de' 1980.
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LIONS
,

-CANOINHASCLUBE
� ''''

Hoje em Mafra, acontecera o jantar .féstívo
de Fundação do Líons Clube daquela cidade. /0
Lions Clube de Canoínhas, na qualidade de "Pa
drinho", comparece à solenidade com toda a tur
ma para ver coroado de êxito o seu trabalho e

empenho na criação daquele clube na comunida
de mafrense. O Leo Clube Canoinhas recen-

,
,

temente fundado, também prestigia o seu Clube

Fundador com suas presenças ao importante a

contecimento leonístíco que hoje se. realiza .. Um
,

ônibus da Empresa Reunidas já foi contratado

para o transporte. dos jovens CLEOS, que aliás,
com muito entusiasmo atendem. o apelo de' sua

presidente Valderez Tabllipa, comparecendo à so-

lenidade.
n."._,.,.". -.- �, ---, - -. -- •

•

Na foto, de Tabalípa, o casal Presidente do Lions, Renilda e Ildefonso Corrêa,
lado:de Valderez Taballpa na noite' de sua posse no cargo de

Presidente do Leo Clube Canoínhas,

o flagrante mostra as Domadoras
do Lions Clube de Canoinhas, opor
tunidade em que proporcionaram a

cerca de 300 Companheiras, tarde

magnífica de 'atrações no tradicional
Chá das Domadoras, realízado . por
ocasião da "II Reunião Distrital". em
novembro do ano passado. Na últi
ma quinta-feira, elas reuniram-se

para, o "Chá Mensal", na bonita re
sidencia de Cyntia Kammradt. Em

pauta, as próximas campanhas be

neficientss, visaado conseguir aga
salhos para distribuição às ·pessoas

carentes neste inverno.

...�

Willy' Sudoski
na capitalPingo de Gente
O prefeito em exercicio de Três Barras, Willy.

Sudoski, esteve em Florianópolis. esta semana, opor
tunidade em que apresentou solidariedade ao gover
nador Jorge -Bornhausen, na formação do PDS. O

prefeito- solicitou ao Chefe do Estado, recursos para

"

a realização de obras municipais, bem como a im

plantação do sistema de abastecimento de água pela
Casan, extensão da rede de energia rural,. pela
Erusc e o asf-altamento do acesso' de Três Barras à

BR-280, com uma extensão de 8 quilômetros, atra
vés da Secretaria dos Transportes.

AGUARDEM A COLECãO MEIA-ESTAÇAO
� .....

Rua Vidal Ramos, 921 - Fone 22-0143

.
I

Encontro da, «ACES»

em Blurnenau
Nasceu Maria. Olinda

. Nos dias 15 e 16 próximos, acontecerá em

Blumenau, o Encontro de Escritores Catarinenses,
P�omovido pela Associação Catarinense de Esc_ritores
(ACES '. Dentre os muitos participantes ao l�por
tante encontro, estarão os companheiros, Fernando

LUiz Tokarskí e Mário Tessarí de Canoinhas e mais

Nilson Thomé de Caçador.

Muito felizes e de parabéns, os "vovós" Nereida
e Jair Côrte, com a chegada de sua netinha Maria

Olinda no dia 11 último em Curitiba. Da coluna os
'

cumprimentos ao prezado casal.

ao

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

,

VENDE-S·i .um ponto c.Omercial
à Da Felipe Scbmidt

DRA�' HElO�S,A S. BERTOHelNI
CIRURGIA-DENTISTA

.

I
CRO 1091

Consultório: Rua Major Vi'eira, 505 _. 1.0 andar

(ao lado 'do Edifício Mussi)

Fone 22-0439

TRATAR A RUA GETÚLIO VARGA$, AO LADO
-

DA RÁDIO SANTA CATARINA, ,OU PELO TELE

FONE 22-0838.
�

A· criança e o �ICM
I Já na segunda-feira próxi�a,' a Secretaria da'
Fazenda lançará a campanha t!.A· Criança e o ICM.�,
com a finalidade. de conscientizar a população para
os fins sociais da tributação. A campanha consiste
no preenchimento de: álbuns de figurinhas,_ � que,
uma vez completos, darão direitos" a prêmios pela
Loteria Federal e a 23.305

.

outros vales. brindes,
desde bonecas e aparelhos de televisão.

Liquidacão ·Total.
VERÃO

T�dos os artigos :com 40% de desconto
.,

Vem aí. a sensacional .coleção meia-estação.
Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira) .' o.

Ministro Ackel em .SC
O Mínístro da Justiça poderá vir a Santa Ca

tarína dia 28, quando ocorrerá festivamente, o lan

çamento oficial do PDS no ·Estado. O PDS' catari ..
. /

nense será formalmente Iançado . no próximo dia 28,
ocasião em que líderes políticos' de todo o Estado
deverão, afluir à Florianópolis.

Fusão Elite/.Fanta-sma
, ���As Diretorias do Clube de Bolão Fantasma e

Elite Tênis Clube, reuniran-se em Assembléia Extra
ordinária com os demais associados, com a fínalida
de de promover a fusão _das duas Sociedades. A
proposição foi aprovapa por unanimidade e o resul
tado da união apontou. um único nome para ambos
os Clubes: ELITE TENIS CLUBE. Na ocasião, foi
nomeada uma comissão de dez membros, que terão

tempo até novembro para elaboração dos -novos '�s
tatutos e a reestruturação do quadro social. Os pre
sidentes, Silvio Mayer do Fantasma' e Luiz Fernando

Freitas do Elite, fazem parte' desta comissão, que é

composta dos seguintes' associados: Edgar' -Mayer ,
Adernar Murara, Darcy Wiese, Hugo Peixoto, ·Nival ...
do Roeder, Mario

-

Ferrarezi, Antonio: Weinfurter e

.Míguel Olescovícz.
,';' ;t',

: ",,,.4.

Trem de Ferro
'Estou recebendo do companheiro Nilson Thomé,

Jornalista e Escritor da cidade, de Caçadorvo livro
de sua autoria, "Trem de Ferro - A Ferrovia .no

Contestado" que hoje à noite será lançado em gran
de estilo naquela .cidade. A obra" provavelmente
será lançada em Canoi.nhas dentro em breve, atra

vés do Conselho Municipal de Cultura e .Prefeítura
Municipal. Um livro repleto de detalhes sobre O que
foi a história - da Estrada de Ferro São Paulo/Rio

.

Grande do Sul, numa época :que 'se viu' envolvida
na questão do Contestado. De parabéns o,, amigo
Nilson pelo belo trabalho.

. .

.--,.__

·1 Aniversários
Hoje Adauto Allage: Dona· Mària de

Lourdes, esposa deWalmor Furtado; Jair Dubena.
-

/ Amanhã - Orty Magalhães Machado, re� .

sidente no Rio de Janeiro; Hildegard Thíen;
Elcio Antonio Worell e Durval Ruppal.

,

Dia. 10 - 'Marlene Prust; Dona Ursula.,
esposa de Arno Hoffrriann e Gilson d'Aquino

r

"Fon_seca.· :

Dia 11 .: Eugenia Petríntchuk e' Dona ;:;

. Emma, esposa de Guilherme J. A. de Souza.
..

Dia 12 - Edite Bollauf. .c

Dia 13 - Alcidio Zaniolo; Dona Lu�Üd8,
-'

esposa de João Batista Ferreira, residente em
.�

Salseíro; Hilário Prust e Orlando Olsen.
_...... .

�

Dia '14 - Mirrara Janíce Theodorovitz.
,

Aos aníversaríantes as felicitações da coluna.
r'

Dr.- Antonio L.' -Deqoecb Seleme·-
C R M - 2192 - CPF 189652879-72

CARDIOLOGIA·

ELETROCARDIOGRAFIA

Consultório: Rua 'Caetano Costa, 396

MEDICLINICA -. . FONE 22-0,985
, .

-'
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CASO
"O' direito de matar'
(eontínuação do número anterior)

CASO JURíDICO (resumo)

O caso jurídico se processou ou melhor dizendo co

meçou em ou quando o pai da moça' resolveu por' indica
ção médica tirar um atestado de tutor, visto que para etei

to jurídico considera-se de maior os acima ou as acima ele

J 8 anos, então o pai' não tinha autorização para efetuar 8.0

médico o pedido ou apelação do desligamento da máquina.
A família contratou um advogado que inclusive desistiu

do emprego para poder dar' assistência judicial ao casal.

Consumiu horas, dias, para fazer o processo e o que ia di

zer em juízo, tal que sua defesa fosse atraente, pouco

cansativa e 'sem enredos.

A família era pobre é o pai de ,Karin combinou p;;J

�,ar em prestações mensais, quando pudesse. As críticas

para cima da família eram imensas, tanto pelo público, co-
,

mo pelos médicos. O que o advogado novato teve. que en··

rrentar ao iniciar o caso -foi críticas por parte do públi
co, do congresso ou diretoria - dos advogados que julga
vam ele'ter sido envolvido por toda a família de Karin.

O processo foi elaborado ou força maior em duas

fases, essas duas compreendem o primeiro pedido de áuto
r lzação de tutor da filha. Este pedido foi recusado em pri
meiro julgamento sendo concedido e111 segundo julgamen
to perante o Supremo Tribunal, que graças as .artirnanhas
do advogado foi conseguido.

.
'

O juiz da primeira não concedeu, alegando que era

ilícito tirar a vida de uma pessoa só 'para satisfazer a von-.

tade de seus pais que queriam a todo custo ver sua filha

livre da máquina e entrar para a vida eterna. Inclusive

um padre foi favorável ao desligamento da máquina pa
J a livrá-lo de sofrimentos futuros.

Certos disso eles apelam para todas as autoridades
certos que iria adiantar alguma coisa e afinal conseguiram
(i atestado de tutor, mais ainda um problema existia e osso

»roblema devia ser solucionado. Era o médico que 1JOr

questão de ética não queria desligar a máquina.
A situação era péssima. t=ndo o pai o pa=el cm 'v";;'o;

'que lhe clava 03 drcitos de tutor legal. o rnr.dco 'TD.�i18. '

t ntão e'eride.,. "Vamos trar a 'moça do rCSD 'radcr". :',18.:::

.n'1tç.� eles j4 haviam tentado sem proveito nenhum. mas o

P;1É'lil.1c0 decide tirarem partes, prá ver se ela consegue 'L

sobrevivência sem a máquina,
.

Bem, primeiro dias eles tiram um minuto do respi-
1 ador e ela consegue sobreviver. Segundo dia. dois :'TI'D1I.

tos, terceiro dia, três minutos. E, assim por diante. até' ';ló

viver um dia sem respirador, mas como todo o progresso
cleJa uma coisa jamais será descoberta: "Corno ela :(iC01�

sem respiração durante não se sabe quanto tempo e conse

guiu sobreviver?"

A doença também jamais será desvendada para e12

ter ficado durante tanto tempo sem respirar, provocando
lesão cerebral que a impedia de andar, mover-se e falar -

tal que ficou paralítica por completo, muda, surda sem

sentidos nenhum para a vida.

Observação: O depoimento pessoal ou opinião pes
soal será baseado em fatos reais, não importando ou com

portamento sentimentalismo ou sensações Ilógicas. Torna

! ei domo base na primeira OS" fatos lógicos desprezando os

Ilógicos . Na segunda opinião observarei os ilógicos ou S'2-

'ia relativo ao sentimentalismo.

OPINIAO SOBRE O CASO :KARIN

1 - Opinião lógica (sem sentimentalismo),

Tomando como ponto de partida as sensações lógicas
cu observei que o médico usou de lógica para na sua de

cisão efetiva que não desligaria a máquina que mantinha

J{arin viva. Minha opinião lógica baseando nos fatos ocor

ridos seria a de não desligar a máquina pelos' seguintes
motivos:
- Jamais se deve tirar a vida de um ser vivo, quem ·�ir8

a vida nessas condições. cometeria homicídio por eutaná

sia pelo fato de a jovem ser adulta ou seja perante a

lei ser' considerada com direitos à morte se quisesse ser

retirada da máquina'.
.

- seria contra a ética medicinal tirá-la da máquina pelo
estudo que ele, o médico estava fazendo;

,

seria contra o regulamento do hospital, visto que era

de caridade, tirá-la do respirador,

Minha opinião será não, nessas circunstâncias,

2 - Opinião ilógica (com sentimentalismo),

Observando as sensações ilógicas ou sejam relativo
�'m sentímento, seria de acordo com a família e o pároco
da igr-eja; seria a de .tirar do mundo aquela alma que esta
va penando naquela cama ou leito de hospital sem mover,

sem falar, sem dar nenhum sinal de vida. Levando em CaD,

f:;deração isto e, a melhor coisa a ser feita seria a de tirar
do mundo essa alma penada,

Essa seria minha ilógica do assunto ou do caso Ka
rin que - para mim foi o maior filme documentário feit,}
no mundo

,I:�el'gu.nta: "Qual seria a sua atitude diante de urn

caso semelhante?" "Seria igual a do pai ou do médico e de,

hospital?" isso só será possível quando um se depara com
I

situação igual 'à esta.
.

(continua no próximo número)

JUÍZO DE DIREITO DA l,a. VARA DA

COMARCA DE CANOINHAS � se.

r dutor
\

eijão!
Edital Arremataçãode

(Extratoart. 687 do CPC)

i.- PRAÇA; 15 de abril' de 1980, às 11,00 horas

2.a PRAÇA:, 06 de junho de 1980, às ,11,00 horas

LOCAL: Edifício do Fórum Ruben Moritz da

Costa, sito à Rua Vidal Ramos s/n.
nesta cidade.

PROCESSO: Carta Precatória de Avaliação e Pra·,
:

ceamento n.? 884

EXEQUENTE: VARIG SIA - VIAÇÃO AÉREA
RIO GRANDENSE

EXECUTADO: JOSÉ GARZO SOBRINHO e outros

BENS: Um terreno suburbano, com a área
.de 14.413,66 ,m2 (quatorze mil, qua

trocentos e treze metros e -sessenta e seis centímetros

(�uadrados), situado no Km. 2, município de ,Três Bar
ras, nesta Comarca, confrontando de um lado com

terras de José Damas, de outro lado com terras de

Augusto Stochoski, de outro lado com terras da Fa
mília Stochoski e de outro lado com os lotes n.? 14,
15, 16, 17, -18, 19, 20, 21 e 22, adquirido por" compra de
José Polanski Neto, registrado sob n.? 44.449, fls. 166,
livro 3-AE sendo que se encontra hipotecado ao

BRDE, bem como o praceamento do imóvel, avaliado
em Cr$ 360,342,00 (trezentos e sessenta mil, trezen
tos e quarenta e dois cruzeiros) .

Dado e passado nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, aos quatorze dias do mês
sie fevereiro de mil, novecentos e oitenta. Eu, Zaiden
E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

.

LOACY'R MUNIZ RIBAS _' Juiz de Direito/Lê Vara
Lo x

Para você que vai iniciar o plantio, uma boa
notícia;

O Governo Federal reajustou os Preços Mínimo,
do feijão.

C
"

Agora, tome nota:
)

Nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Cata
rina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grasse)
e no Território de Rondônia, o saco de 60 quilos
de feijão está valendo de 793 a 975 cruzeiros, de
pendendo da classificação do produto colhido.

Se o seu feijão é do tipo 3, o Preço Mínimo é de
900 cruzeiros o saco de' 60 quilos.
Procure o Banco do Brasil, peça informações SC"

bre o Preço Mínimo e plante mais feijão.
Centro-Sul I (RS, SC, PR, MS, MT e RO)

_--------------------------� B�------------__�

Para um bom chimarrão

prefira
«BOM-DIA» -

=,...

AAristid sMál1 n
ê como casadeparente.Vocêch�g�semavisar

. e ê semprebem receblaO.' .

'O
ro
'O
c:
'"

Vi

Nós sempre temos tempo para você, funilaria e pintura. E todos juntos formam
porque nós fazemos o tempo render, uma equipe muno. rnurto eficiente,
E nãopodia 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 sáir serviço bem-feito: o pessoal é

servico das nossas oficinas, de modo que competente, e as instalações, o ferramental
você 'não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a fábrica

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

inteira cai em cima dele, próprias usam nossa assistência técnica
Não deixa parafuso frouxo. para certos tipos de trabalho que exigiriam
N�@ deixa desregulado o que é para investimentos em pessoal e equipamentos

regular.. que, nas suas próprias oficinas, seriam ociosos
Não deixa para depois o que pode fazer a maior parte do tempo,

no ato,
"

Você tira o caminhão da oficina como
Não deixa passar nada, porque e uma sal da casa de um parente: achando que

questãe de honra. valeu a pena.
Nesse pessoal foi treinado na fá,brica e Da recepção à despedida você tem a

periodicamente velta lá, para gar��tIr que mesma sensação de que não perdeu tempo.
vai sernsre fazer um serviço bem-feito. Se você quer ir com o se� Mercedes-Benz

Um per um, todos são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho.
freios. Em motor. Em transmissão, Em d�� Conselho de parente: faça uma visita

,
, .mBO·1;.1:,,1 I 1.111. 1'1'1' I a I I II I" I 'I�.' 1" A I •• "!:' '''' I '". N 1'1' II"" 'III LIli" g I A I Q 'Ul..!l!_!_!JblM!:!R' III III" § I" 'I' Q.III a 111'1" S '. j!, B Q.I�

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

nós nos sentimos muito honrados de reen
contrar você Sempre.

E honrados dever que, com o Mercedes·
Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí o bom nome da famflia.

Concessionário Mercedcs-Benz

Aristides Mallen
Rua Vidal Ram0s, leX36

Caneinhas - se
_''''--..;.,..-'

\
'
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ESMERALDINO

M. DE ALMEIDA

"PARA ONUE VAIS? ..

"
,

... é a pergunta que devemos fazer "a cada'
�

'f 'd ' ,
irmao

,

des avoreci o, que aelxa, a ?ua roça ou choupana I:

parte em bU,sca das perifer.ias das grandes cidades,
ou de ,novas áreas n� esoerança de, uma vida melhor".
Que cada um de nos se coloque na situação do mi-

. grande e descubra quanto é importante que todos
colaborem para o surgimento de uma sociedade fra

t�rn,a, na qual cada um �enha tudo o que é necessá
no a sua dignidade de filho de Deus.

GOVE,RNADOR EM SÃO BENTO

Dia 27 ,i>, p. uma caI�avana integrada pelos se

r.h_?res Nataniel Resende RIbas - Prefeito Municipal,
Joao Florindo Schadeck - Presidente da Sociedade
Núcleo Rural Papuâ, Sezinando J. Gonçalves - Vc
rea?or, Adolfo Haag - Gerente do BESC e este co

Iunista deslocou-se a S.o Bento. A finalidade foi
manter contatos com o Exmo. Governador de con

formidade, com entendimentos anteriores sobre as

suntos de mteresse da comunidade e também sobre o

Campo de Provas do Exército em poder da União.
Em destaque damos abaixo o xerox que nos entre
gou o Exmo. Senhor Governador Dr. Jorge Konder
Bornhausen, do expediente enviado do Ministro Gol-
bery do Couto e Silva. ,

'

GOVERNADOR ENVIA MENSAGEM AO

MINISTRO GOLBERY DO COUTO E SILVA

Of , n.? 1139/cc, Excelentíssimo Senhor GOL
BERY DO COUTO E SILVA - Digníssimo Ministre..

Chefe do Gabinete Civil da Presidência da Repúbli
ca - BRASÍLIA-DF. Assunto Encaminhamento
(faz). Data: 25 de fevereiro' de 1980, Excelentíssimo
Senhor-Ministro . Dando seqüência .ao entendimento
que tivemos com relação as áreas pretendidas pela
Sociedade Núcleo Rural Papuã, de Papanduva, que
se encon��am atualmente em poder da União para
serem utilizadas como Campo de Provas do Exército
Brasileiro, recordo que Vossa Excelência ao se in-

,

,

teirar .da questão, admitiu a hipótese de uma permu-
ta de terrenos, caso fosse apresentado, em Santa Ca
tarina ou no Paraná, uma 1rea a ser ocupada para o

,

mesmo fim, com o que concordam as autoridades dó',
Ministério do Exército, segundo o testemunho _ dos
interessados. Assim sendo, passo às mãos de Vossa
Excelência o expediente que me foi remetido pelo
Senhor João Florindo Schadeck, presidente da So
ciedade Núcleo Rural Papuã, a quem Vossa Excelên
cia já recebeu em audiência para tratar do assunto,
sugerindo como objeto de permuta; uma área, que se

encontra em mãos do Instituto Nacional de Coloniza
ção e Reforma Agrária: ,- INCRA, Núcleo de Adr ia
nópolis, situada em território dos municípios de Bo
caiúva e Adrianópolis, no Paraná, acompanhada de
uma descrição da referida área. Devo acrescentar
que o Prefeito de Papanduva, Senhor Nataniel R,

Ribas, está também vivamente interessado na opera
ção de troca, dada a importância de que' se reverte a

atual área do campo de provas. para a economia do

municjpio . Segundo as aludidas informações para
ser utilizadas pelo Exército como Campo de Provas.
Diante dos elementos ora arrolados, pediria a aten ..

ção de Vossa Excelência para a proposta ora enca

minhada, confiando em que Vossa Excelência dará

-,

Casa

. Edital de Arrematação
(Extrato art. 687 CPC)

1.a PRAÇA: 25 de abril de 1980, 'às 11:00 horas

2.a PRAÇA: 12 de maio de 1980, às 11:00 horas

LOCAL: Edifício do Fórum Rubem Moritz da Costa, sito à
. Rua Vidal Ramos, S/N - Canoínhas - SC.

PROCESSO: Execução, n.? 489

REQUERENTE: KIPPER & CIA. LTDA.

REQUERIDO: NARCISO WOICHIKOSIY

BENS : Um caminhão
à

gasolina marca Chevrolet,. cor

laranja, ano de fabricação 1967, placa VW - 0345�'
184 HP, chassis n.? C653 'WBR - 011058, certificado de propriedade
n.? 0163228, o qual se encontra em regular estado de conservação,
avaliado em, Cr$ 30.000,00 (trinta mil cruzeiros). Eu Zaiden E.

Seleme, Escrivão- o subscrevi.
\

Canoinhas, 27 de fevereiro de 198Q.

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES - Juiz de Díreito/z.ê.Vara

ao assunto o encaminhamento que julgar mais con

vemente e que, por certo, há de representar uma so

lução capaz de satisfazer aos interesses envolvidos

n? mesmo, ��. benefício da comunidade. Queira
Vossa Excelência aceitar os meus mais elevados pro
testos de estima e _consideração. Ass. Jorge Konder
Bornhausen Governador do Estado.

DEPUTADO GENESIO TURECl{ NO PQS

No salão do o- inásio de Esportes de São Bento
do Sul; um fato de alto relevo foi concretizado com a

I

adesão do médico e Deputado Estadual, Dr. Genesio
Tureck, filiando-se ao Partido Democrático SoÓaI
inclusive de 4 Vereadores. A atitude do nobre depu
tado foi elogiada pelos altos escalões políticos não só
do município de S20 Bento do Sul como 'também dos
outros municípios da região, visto no ato da assina
tura seu município já foi contemplado com auxílio

. de grande valia que muito virá beneficiar o progres
sista municí1pio de São Bento do Sul. inclusive de to
da a região que representa na Assembléia Legislativa.

PADEIRO FOI AUTUADO·
.,

.

Em São Paulo, um padeiro que cobrava Cr$
1,50 pelo pão tabelado a um cruzeiro foi autuado em

flagrante por crime contra a economia popular. O
fato ocorreu na manhã de ontem quando Lilvino Ro
sa ,do Prado, de 33 anos, casado, foi até a: Padaria
Feirense e pediu um pãozinho e não concordou com

o preço na hora do pagamento _ .Não pensou duas ve

zes e chamou a polícia. Jorge Gomes da- Rocha o

proprietário da padaria, foi autuado em flagrante por
crime contra a economia popular e só foi colocado
em liberdade após pagar a fiança de 15 mil cruzei
ros. Agora vai aguardar o pronunciamento da jus ..

tiça. (Entrelinhas)
/"

F'ASSARELA DA SOCIEDADE

Sra. IDALINA DA CUNHA RAMOS Data
importante para a grande família é dia 17 quando
completará mais um feliz aniversário a prestativa
senhora e mãe amorosa. Na intimidade dos familia-
res as merecidas. homenagens. •

.

Sr, ANIBAL BECKER -- Dia 19 cumprimentos
circulando para o cartorário e nosso representante
em Nova Cultura, Sr. Aníbal Becker, amigos e pes
soas de suas relações lhe prestarão as merecidas fe
licitações pela aspiciosa data.

Srta. MARIA L;UIZA LEMOS DE SOUZA
Dia vinte niver da srta. Maria Luiza filha do casal
"""'.

' -
.

Sr. ��ao (Francisca) Le�os de Souza. Muita alegria
pontificando na data festiva de seu niver.

JORNALISTA NADYEGGE 'B. ALMEIDA
Dia 21 nossa agenda �i>cinl registra extréia de idade
nova a Jornalista Nadyegge Boldrine de Almeida" es

posa do Dr, Dino de Almeida. Felicitações pontif'i-
/carão' em alto estilo para a distinta dama da socie
dade paranaense.

UM ,POR SEMANA

.
TRANQüILIDADE _' Os espíritos tranqüilos

não se atemorizam nem' se confundem: continuam
em seu ritmo próprio', - como os relógios durante as

tempestades. (Robert L. Stevenson) .

,para alugar
,

Grupo de jovens, estudan-. Informações durante horá-

tes de administraç-ão de empre- _

rio comercial com Dr. Paulo

�as na FUNPLOC, procura casa .Dequech à rua· Major Vieira,

para alugar. 486 - Fone 22-0241.

NO DEPARTAlVIENTO DE VEíCULOS USADOS DE

l\UGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA�,

VOCÊ ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

1 I(

, Marca

1 Opala
1 Brasília, ..

1 Variant ..

Veraneio
-'

··Ano

1976

1976

1977

1977
.,. ,

1974
. .

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEj(UlOS LTDA.

Concessionário General Motors do Brasil S: A.

Rua Major Vieira, 289 � CANOINHAS - Sta. Catarina

......... , ... ,

1 Opala ..

----�--�------------,----------'-------

••.•
'

•. III' IGt.
"""]5I'W

DOCUMENTOS
EXTRAVIADO\S

PAULINO FIGURA declara
para os devidos fins que extraviou
todos os documentos. do seu veículo
marca VW 1500, cor verde, arro

1.972, placa CA-1220, chassis .

BS281912.
_.,

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.

1 x

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

PEDRO KUBIAK NETO decla-
11-1 para os devidos fins que extra
viou o Certificado de Propriedade
de seu veículo marca Ford F-75,
cor azul, placa CA-3547, ano 19'74;
chassis LA3BPT43749,

.

Os mesmos ficam sem efeito
jor ter requerido segunda via.
1 x

DO,C'UMENTOS
EXTRAVIADOS

ROSA ORTIZ MASSANEIRO
oec1ara para os devidos fins que
extraviou o Certificado de Proprie
dade de seu veículo marca Brasília
VW, ano 1978" çor vermelha, placa
CA-4933, chassis BA545102.

Os mesmos ficam sem efeito
ror ter requerido segunda via .

1 x

J

JUÍZO DE DÍREITO DA 2.a VARA DA COMARCA

DE CANOINHAS - se .

Prefeitura Mun·icipal de Canoinhas

Iviso ... de Lic·itação
A Comissão .de Licitação da Prefeitura 'Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos -interessados, que se acha
aberta a Tornada de Preço - Edital n.? 009/80, para "Aquisição de
Óleos Lubrificantes paraMotor, a serem aplicados em viaturas da
Prefeitura lVIunicipal", com prazo de entrega até às 10 (dez) horas
do dia 13 (treze) de Março do corrente ano (13.03.80). Cópia do
referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a

citada Comissão. '

Canoinhas, 21 de fevereiro de 1980.

Hugo Antonio Peixoto- -. Presidente da Comissao

, ,

FOTOCOPI AS�·
\

-

O Cartório do Registro Civil de .Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais 'moderna e sofís- -

ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE ..

TARY II.
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-

I .' -'

ço em Canoinhas, a 'confecção de circulares para empresas.

Basilio Humenhuk Comércio
de- Veículos Ltda.

,
-

- ------�-----

I Revendedor FORD I
198032 ANOS

Fazemos sempre � melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca .

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 Opala coupê luxo - vermelho e 'preto 1974
---

1 Corcel coupê luxo - verde'·.. 19,7G
.

1 Opala Sedan - vermelho .. .. .. .. . .

'

1972 I.

1 Maverik coupê luxo - verde .. .. .. 1976

Adquira seu veículo com a mínima entrada.',
Veículos i�teiramente revisados, de boa procedência, aos

rnelhores preços da- região.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

1 "

. ...
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músicas de novelas,
horas, na Rádio Santa 'Catarina

Prefeitura
PORTARIA N./O 13/80

Dr. Benedito. Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito. Municipal de Canoinhas, Estado. de Santa
Catarina, no. uso. de suas atribuições legais re ..

solve:

NOMEAR COMISSÃO, DE AVALIA'ÇAO
Constituída dos senhores Drs. Alfredo Sculte

tas Luiz Fernando Fuck e Benedito Therézio de, ,

Carvalho, sob a presidência do primeiro, procederem
a avaliação de um, terreno urbano com a área de
7.2bo,oO m2 e área construída de 424,00 m2 de pro�
priedade do Elite Tênis Clube, sito a rua Felipe Sch-

,

midt, no prazo de cinco (5) dias. -

Gabinete do Prefeito Municipal. de Canoinhas,
26/02/1980.

Dr. Benedito Therézio. de Carvalho. Netto._..

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada no

Departamento Administrativo na data supra.

Dr. Fábio. Nabor Fuek
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal,

"

t - •.

PORTARIA N.o 14/80

Dr. Benedito. 'I'herézio de Carvalho. Netto, Pre
feito. Municipal de Canoinhas, Estado. de Santa'
Catarina, no. uso de suas atribuições legais e.
de conformidade com, art. 70 item "XVI da
Lei Complementar ri.o 5 de 26/11/75, resolve:

DELEGAR PODERES
, ,

A todos os 'chefes de Departamentos, e na área
de suas competências procederem nos, requerimen
tos após a tramitação necessária nos diversos setores,
o despacho final, isto é, Defer-ir ou Indeferir' em con
cordância cóm as disposições legais e regulamentares,
D. partir desta data ..

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas
.29 de fevereiro de 1980. '

\.,

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

Esta Portaria foi registrada e publicada no

Departamento Administrativo na' data supra.

/ '

Dr. Fábio Nabor Fuck,
Dir. Administrativo

Vice Prefeito 'Municipal

DECRETO N.o 18/80

SUSP_ENDE ATIVIDADE DE UNIDADE ESCOLAR

Dr. Benedito. Therézio de Carvalho Netto, '?rc·
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no. uso. de suas- atribuições que são
conferidas pelo. artigo 70, inciso

-

XXIX da Lei
Complementar n.? 5 de 26/11/75,
Considerando o número reduzido de a lU110c' na

localidade de Ponte do Tamanduá
'

, ,

, I

DECRETA

Art. 1.0 -,Fica suspenso a atividade escolar eh
E.I.M. de Ponte do Tamanduá, no corrente exerci
cio.

,_. Art. 2,° - Este Decreto entrará em vigor :(1::1
data �e. sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

"
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas.

27/<021.1980.
,

.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho. Netto
Prefeito Municipal "

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

Dr. Fábio. Nabor Fuck
Dir. Administrativo '

Vice Prefeito Municipal
/

, ,

• • •

partir .desA 10:00

Municipal de
DECRETO N.o 19j8Q

HOMOLOGA TERMO DE AVALIAÇÃO
Dr. Benedito Therézio de Carvalho. Netto, Pre
feito. Municipal de Canoinhas, EstadO' de Santa
Catarina, no. uso. de suas atribuições legais,

DECRETA

Art. 1.0 - Ficâ homologado o termo de ava

'liação elaborado pela Comissão constituida pela Por
-

taria n.? 06/80, referente ao imóvel pertencente aos

Herdeiros de Bernardo Wendt,

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

data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas.
27/02/1980.

Dr. Benedito. Therézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no De

partamento Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio. Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice ;Prefeito Municipal

DECRETO·N.O 20,/80

APROVA SUBDIVISÃO DE UMA
AREA DE TERRA

.Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre ..

feito. Municipal de Canoinhas, Estado. de Santa
Catarina, no. uso de suas atribuições legais e9
de conformidade com a Lei n,? 830 de 04/6/68,

DECRETA

,

Art. 1.0 - Fica aprovada a subdivisão prece-
dida pela firma Peixer & Rudolf Ltda. de um terre-" '

no urbano situado no bairro Agua Verde, _' lotea-
mento de Guilherme Grosskopf ; . CO:m, a' área de
1.150,00 m2, assim distribuido: o lote' n.? 01 com
546,65 �2 e- o lote n.? 02 com 603,35

-

m2, originários
do lote 126 e parte do lote n.? 125; em conformidade
com o despacho exarado no requerimento protocola
do sob n.", 2.143 datado de 04/12/79, bem assim, nas
respectivas plantas.
c Art.. 2. ° _ Este Decreto entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
contr-ário.

, Canoinhas, 29 de fevereiro de 19'80;

Dr. Benedito Therézio de Carvalho. Netto
Prefeito Municipal

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

Dr. Fábio Nabo.r Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal.

DECR,ETO N.o 21/80,
/,

APROVA SUBDIVISÃO DE UMA
AREA DE TERRA

Art. 1. ° _' Fica aprovada em conformidade
com o despacho exarado no requerimento protocola
do sob n.? 210 datado de 06/02/80, pelo Sr.' Enge
nheiro da Prefeitura e nas respectivas plantas - a

_. ,

subdivisão procedida pelo Sr. Virgílio dos Anjos, de
um terreno urbano constituído do lote n.? 16 do lo"
teamento João Sabatke, com a área de 1.092,00 m2,
assim distr ibuidos: o lote n.P 01 com 624,00 m2 e o lo"
te n.? 02 com 468,00 m2, sito a rua Mal. Rondon.'

pere .lezer
-,

o

o som

.
'

II

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

data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Canoinhas 29 de fevereiro de 1980.
, '.

Dr. B�nedito Therézio de Carvalho 'Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado 'no De.
partarnento Administrativo, na data supra.

Dr. Fábio Nabo!" Fncik
Dir . Administrativo

Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 22/80

APROVA SUBDIVISÃO DE UMA

AREA DE TERRA

Dr. Benedito The:rézio de Carvalho Netto, Pre
feito. Municipal de Canoinhas, Estado. de Santa
Catarina, no. uso. de' suas atribuições legais c,
de conformidade com a Lei n.? 830 de 04/6/68,

DECRETA

Art. 1.0 - Fica aprovada em conformidade
com o despacho do Sr. Engenheiro _

da Prefeitura,
exarado no requerimento protocolado sob n.? 41 da�
tado de 09/01/80 e nas respectivas plantas, - a Sub
divisão procedida por A. Scultetus, de um, terreno
urbano, constituído do lote n.? 05 do loteamento Achi
les Angelo Ferrari, com a área de 1.045,00 m2, fican
do assim distribuído: o lote n.? 4 com 550,00 m2 e o
lote n.? 10 com 495,00 m2 sito no Bairro Alto das
Palmeiras.

Art. 2.° Este Decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
-

Canoinhas, 29 de fevereiro de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

I

,

Este Decreto foi registrado e publicado no De
.

partamento Administrativo, na data supra.
/

Dr. Fábio. Nabor Fuck
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 23/80

APROVA SUBpIVISÃO DE UMA

AREA DE TERRAS

Dr. Benedito. 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuicões Ieguis c,
de conformidade com a Lei n." 830 de 04/6/68,

DECRETA

\
Art. 1.0 - Fica aprovada em c�nformidade

com o despacho exarado no requerimento protoc,ola
", do sob n.? 956 datado de 14/01/80 e nas re�pectivas
planta?, pelo Sr. Engenheiro da Prefeitura,' - a Sub
divisão procedida pela Indústria Brasileira de Mate

\ Ltda., de um terreno urbano, com a área de 1.280,00
,r.0,2,· constituído do reg . muno n.? 264/633 cartas de
aforamento n.? 380 e 763, ficando assim distribuído'
() lote 42 com 583,10 m2 e o lote 44 com 696,90m2 �;ito
a rua CeI. Albuquerque.

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

_
data de sua publicação, revogadas as disposições ctn

contrário.

Canoinhas 29 de fevereiro de 1980.
"

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
.

Prefeito Municipal
.

Este Decreto foi registrado e publicado no Dr'
partamento Administrativo, na data' supra..

'

Dr. Fábio 'Nabor FUC!i
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal I
,

seu domingo mais feliz'!

integrad'S na vida de um povo
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Indústria
Friedrich

e Comércio Otto
SIA - ICOF'HISA

C.G.C.M.F., 83.188.797/0001-20'
.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIÁ
.

.

CONVOCAÇÃO
.

. �a .conformidade do artigo 1�.o, Capítulo V, dos Esta-
tutos SOCIaIS, flca�. convocados �s �e?hores acionistas para reunin
d?-se em AssembleIa.�eral Ordinária, no dia 12 de abril de 1980,
às 15 hora,s �os escrItorio� da. sociedade, à Rua Princesa Izàbel,
574, em Canoinhas-SC, deliberarem o seguinte:

ORDEM DO DIA
,

1. f» Di.scussã? e aprovaç�o. do Ba�anço.Geral, Demonstrações
F.lnanc�Iras e Relatórí., da Diretoria, relativos ao exerci
CIO social encerrado em 31 de Dezembro de 1979.

Aprovação da expressão da correção monetária do capital
social. -

Outros assuntos de interesse geral/para a sociedade.3.°)

AV I S O

.

Acham-se à disposição dos senhores acionista� na sede
r<ooial, os documentos a que se refer.e J) Artigo 13.3, da Lei 6..404 de
15. de Dezembro de 1:976 ..

Canoinhas, 1.:5 de fevereiro de 1980.

Jzabel Kohler Friedrich - Diretor Presidente - C}?F 154093099�87
1 %

I
'

/

Em maio, com o. lançamento. pela Vokswagen de seu novo carro

pequeno, o. .Gol, o. mercado brasileiro.' será enriquecido. com um. carro. to

'talmente novo. Desde o. final de 1;976, quando. a Fiat 'apresentou o. 147, não
aparecia nenhum projeto novo. Todos os carros apresentados nesse perío-'
do eram apenas novas versões ou modificações mecânicas ou' de estilo de

carros já existentes. A única exceção. fica com o Corcel II, onde aFore.

praticamente refez � velho modelo.

o Gol é, tarribém o primeiro
carro brasileiro a nascer depois da
crise do petróleo de 1973. o. Fiat
147 é um projeto anterior ao pro
blema do petróleo, embora tenha
sido lançado depois. ,

o novo Volks vai concorrer nu

faixa do Fiat ,147, do Chevette
Hatch e da Brasília, podendo afetar

também, mas de forma insignifi
cante, as vendas do Fusca. NO,3

V]Íeços atuais, o Gol deverá custar
cerca de 16'0 mil cruzeiros, deixan
do para o Fusca o primeiro degrau
da escala de preços dos automóveis
nacionais ..

. Com motor dianteiro refrigera ..

do a ar e tracão dianteira com
.: �

transmissão por juntas homocinéti-
cas, câmbio de quatro marchas e

,.'

..

três portas, o' Gol deve apresentar.
bom, rendimento, economia de

combustível e bastante.conforto pa
ra a sua categoria.

.

A colocação do motor na freL:
te vai permitir um bom aproveita
menta do espaço interno, oferecen-c :

do conforto para 4 pessoas e grande
capacidade para transporte de ba-

'

gagem. A[� modificações introdu
zidas no motor de quatro cilindros

refrigerado a ar, inclusive no ven

tilador tornaram o motor mais eco

nômico e com baixo nível de ruído,
·
sem,' entretanto, modificar sua�;

prrncipais característica� de COIl-'

fiabilidade e facilidade de manu

tenção.

O Gol será um carro pequeno
- cerca de 3,80 metros de compri-

· menta, 20 cm mais curto que c

Brasília -= mas com. um bom es

paço interno, dentro da linha do'

Fiat, Fíesta, Golf ou Palo. A ter
ceira porta e a possibilidade de do
brar os bancos aumentarão a capa
cidade de carga, -como ocorre com O

\ .

Fiat.

A grande vantagem que o Gol
leva sobre seus concorrentes diretos
é o estilo atualizado, o que não
ocorre com o Fiat ou o Chevette .

. A frente, com grade. preta e dois
·

faróis quadrados, é semelhante a

do Passat. A traseira.i.que lembra
as linhas do Scirocco (uma versão

- esportiva do Passat, produzida TI<=:'

Alemanha) possui amplas janelas,
lanternas semelhantes, às do F'iat,

com a luz de ré num .retângulo su

perior interno. As linhas do novo

carro permitem uma série' de óp
ções d'e estilo que incluem, até

mesmo, uma versão, em três volu
IY!..es, corno a Volks fez na Alemanha
com o Derby .

O Gol deverá fazer até 13 km
com um litro de gasolina podendo
atingir 140 km por hora. 'No pró
ximo ano está previsto o lançamen
to' ,e uma versão com motor refri

gerado a água, colocado transver

salmente, e que, pelo menos, para

exportação. poderá ser equipado
também com motor diesel.

O desenvolvimento de um car

ro totalmente novo nO, Brasil, per
mitirá a Volks brasileira competir
no mercado externo com os produ-
tos fabricados .na Alemanha, como

o Golf e 5J Polo. Além disso há o

motor refrigerado a ar, pela sua

simplicidade e conseqüente f'acil'i
dade de.-manutenção, é preferido
em muitos países em desenvolvi
mento.

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

Drao
.

Zoé Wal�yria Na�tividade Seleme
CIRURGIÃ,,- DENTISrA -

CIC 005589159/DEP
Clínica dentária de senhoras e criançaa..

,
.'"

- Especialização em Odontopediatria _
_

,
.

HORA MARCADA - Pça. Lauro'Müller, 494 - Fone. 22-0481

As previsões iniciais indicam

que O Golf deverá chegar aos 10
mil' veículos produzidos por mês".

, sem afetar a produção do Fusca

que, ainda por muito tempo contí
r.uará no mercado.rnão tendo pro
cedência as informações que indica
vam o novo carro como sucessor

de 130.0 a curto prazo.
Todas as fábricas estão cor.r.

seus' projetos de novos modelos
atrasados em conseqüência do de
senvolvimento dos motores a. ál
cool . Além disso a incerteza nos

rumos da política energética do go
verrio mantém as fábricas em. regi
me de compasso. de espera, evitan-

.

do investimento em novos modelos
ou novos. motores.

DR. ZENO ·AMARAL . FILHO
_' CIRURGIÃO DEN·TISTA _

\ .

Rua 12 de Setembro - esquina' com tra

vessa 15 de Novembro
(próximo à Igreja Mat�rit) - Fone 22-fJ9S6

CONSULTóRIO:

\.

nini rn ,'u ii Tu",i�•••• ti i •• i in.n••••••••••>fiüT1i"", ii

"g:.

.

.

3'

�:
�i
�!
O!l

"'.
'"

, ' A LinhaConsul está em nossa loja
, esperando pelos noivos, casais e

enamorados de sempre. Biplex em três
suaves e sofisticadas cores:

Marrom Barroco; Bege DUna
e OcreDouraao, com novo

puxador, novo controle
deslizante de tempera
tura para manteiga e

interior com detalhes em
brocado dourado e cristal .

,
furnê.

.

Maxi Gran Luxo, nas cores
Marrom Barroco e Bege
Duna, com novo interior

inteiramente redesenhado.
E outros modelos à sua

escolha. Você vaimorrer
de amores pelaConsul,

Põe na Consul.

Super Lojão Novo Mundo
(ao lado do: Sl!permercado Novo Mundo)

Antonio Tokarski & Cia Ltda.

érgio T. Langer
Cirurgião ,Dentista'

Raios ,X'

i.Dr.
�
q�

.

Q

Fone 22-0588

�_.�,(__--__--__�__---------------------m-------------------'�.--.----& .�.w�, ==__._w.=· �------�---------------------- _

FUCK
IV

AUTOMO
• <

R C t C ta 2211 Fone 22-0007 -

ua as ano os, -

REVENDEDOR

Rua Paula. Pereira, 799'

E·IS LTD··�f:\ ·

esquina comi' a BR-280· - Canoinhas •. Sta. Catarina
,.

F I A T PEÇAS ORIGINAIS

OFICINA ,ESPECIALIZADA
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"

,

era nova
BRASíLIA (AG/AN/CN)

- o Ministro das Comunica
ções, Haroldo Mattos, assinou

terça-feira, portaria alterando é)

norma do serviço "Rádio do
Cidadão" . Foram introduzidas
modificações restringindo o uso

do serviço às pessoas físicas,
aumentando para 55 o número
de canais para radiotelefonia,
aumentando a potência de saí
da das transmissões e atualizan
do os procedimentos de· Iicen
ciamento.

o Scrvico "Rádio Cidadão"
"

�Ó poderá· ser ,�xecutado por
pessoas físicas,

.

tendo sido esti-

. pulado um prazo de. dois anos

para as pessoas jurídicas usuá
rias S<2 adaptarem à nova legis
lação. ·Para isto foram reserva-

"

elas novas faixas de freqüência
no serviço limitado, visando fa
cilitar essa transferência.

O numero de canais de ra

diotelefonia foi ampliado para
55, com modulação em amplitu
de, tanto em faixa singela com

portadora suprimida corno ern

faixa lateral dupla. A única
restrição ao uso é feita apenas
para o canal 9, destinado a men

sagens em situações de emer

gência em todo o país.
Foram introduzidas altera

ções nas exigências técnicas dos
equipamentos: a potência má-

. xima permitida -foi duplicada
para a radiotelefonia e só pode
rão ser utilizados equipamentos
regist�a?o� �u homolo�ados pe,
lo Ministério das Comunica
çoes ,

dos veículos
notific-ados pelo

fevereiro de

Relacáo
�

em
lvrA-4424 - ET-9960 - CA-1889
AP-3648 - CA-1155 - CA-1506
CA-2072 -. CA-5497 - CA-5530

-

'" I '(

AW-0214 - S8-1283 - CA-542'!

TR-0626 - SC-0976 - KD-5838

LP-7,290 _
..

CN-1665 -. CA-9080

BPT
1980

CA-4057 - AE-7676 - DA-21m�
CA-,2961 - CA-4949 - JY-066!=l

,
.

Quartel em Canoinhas sC:
em 29 de Ievereí.r o de 1980.

'

ERIEL IVO BAHNIUI{
J o Ten Omt do Pel Pol Trânsitc

2.0 OFÍCIO DE NOTAS

Edital da Notificacão
,

'

_

..

de 'Protestos
Por não ter sido encontrado no

endereço fornecido ou por recusar
�l tornar ciência, faço saber a que
o presente EDITAL, vir ou dele

.. trver conhecimento que deu entra
-da neste OFíCIO" para ser protes
+sdo contra o responsável dentro
do prazo legal os títulos com as E:€-

gujntes características:
.

, DP N.o 837, vencida em 15.01.80,
'1iO valor de Cr$ 6, 000,00, Emitidé�
]'':.1:;'' Imave Industrial de Madeiras
·Lida., Contra: WIESLAW NALA
. NOWSKI (FuNERÁRIA BOM JE
SLJS) .

DP N.? 337-A, vencida em , ..

.e, , 0:2. 8ü, no valor de Cr$ 6. OOO,OQ,
Emitida. por Imave Industrial de
Madeiras Ltda., Contra WIESLAW
NALANO\:ySKI (F UNE R Á R I A
BOM JESUS).

Canoinhas, '05 de março de 1980.
.'ALCIDES SCHUMACHER

Oficial Maior

. � .

Oracão ao Divino

Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me €s ...

clareces em tudo, que ilumina to
dos os meus caminhos para que eu

:1 tinja meu ideal, Tu que me dás o

Dom Divino de perdoar e esquecer
s mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha vida está co ..

migo, quero neste, curto diálogo
r.:gradecerte por tudo e confirmar
uma vez mais que não quero sepa
íar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão/ma
terial, não será o mínimo da venta
ele que sinto, de um dia estar conti
go e todos os meus irmãos, na gló-
ria perpétua. .

Agradeço-te uma vez mais ...

A. pessoa deverá fazer esta
oração três dias seguidos sem fazer
o pedido, Dent.ro de três dias' sera
alcançada a graça, por mais difícil
que seja,

T'ubl icada por ter recebido uma

p'él.ç'a-

1. F.

.t
.

Agra�ec�me�to
. Convite �1Jssa

e

Fifhos, ner: , genros, netos e bisnetos de

profundamente consternados C0111 o seu desaparecimento
agradecem sensibilizados a todos que de uma Iorma ou ou

tra os confürtar.ull nesse doloroso transe.

, OutrOs,sinl, convidUll1 para a Missa de· 7.° Dia que
ser;á celebrada el11 intenção 'de sua alnla, hoje

.

(dia 8), às
19 horas; n.1 hoX(\üiz Cristo Rei.

•

��P.T aT�-T aaffi.i* 8 ·_' ã

·Hegistro Civil
·Editais·

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do
I

Registro Civil do Município de Três
Barras - Comarca de Canoinhas_-SC.,
faz saber que pretendem casar-se:

ALOIZE PADEWSKI e ROSA
PADILHA, brasileiros, solteiros, ele
de profissão tratorista. nascido em

.Curftiba-Pr, ãos 5 dias de fevereiro
de' 1960, filho de Aloize Padewski e

de dona Ivanilde de ,Figueiredo Pa
dewski, todos domiciliados e resi
dentes no Km 2 deste município de
Três Barras-Se, Ela, do lar, nascida
em Antonio OHnto, Paraná, aos 19
de novembro de 1960, filha de José·
Padilha e de dona Estanislava Sta-
"ron, todos domiciliados e residentes
em Antonio Olinto, Paraná. .

Se alguém souber de algum imo

pedimento legal oponha-o na forma
da lei.

.

Três Barras, 05 de março de 1980

LEOPOLDO PEREIRA

Oficial do Registro· Civil

'""""

JACIRA EMILIA PAUL COR,
RÊA, Tabeliã e Oficial do Registro
(ivil do Distrito de Pinheiros, Co
Barca de Canolnhas, Estado 'de
Santa Catarina, faz saber que pre
'tendem casar:

Al\TINO ALVES DA SILVA e

j\/ARfA DE LOURDES JVIACHADO,
FIe, natural' de Campo. dos Bueno,
d��ste Distrito, nascido em 30 de ju-:
nho de 1950, servente, solteiro" do
miciliado em J'oinville, neste Esta
(I . .J, filho de Salvador Alves da Sil
VZl. e Djanira Pinto dos Santos.
Ilia, natural de Campo dós Pontes,
deste Distrito, nascida em 15 de
janeiro de 1962, do lar, solteira,
dcmiciliada em Pinheiros, neste
Distrito, filha de Nivaldo Machado
e

.

Miguelina Guedes Machado,

FAUSTINO - NIEDZIELSKI e

ROSELI KOTROSKI. Ele, natural
de Barra Mansa, deste Distrito,
nascido em 25 de dezembro "de
J.958, agricultor, solteiro, domicilia
do em Barra Mansa" deste Distrito,
filho de Adolfo Niedzielski e Gene
veva Glevinska Niedzielski . Ela,
natural de 'I'aquar izal, deste Dis
trito, nascida em -23 de fevereiro de
1%3, do lar, solteira, domiciliada
em Barra Mansa, deste Distrito,
filha de Estephano Kotkoski e

Izaltina de Paula Kotkoski .

Se alguém souber de algum ím
pedímcnto, oponha-o na forma da
I"!; i,

,

Pinheiros,
1980.

2'9 de fevereiro de ,

Silvete Datei Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

--------------------�----

30 Ba,talhão d e

Policia Mílitar

Aviso de Licita�ão
O Comandante do 3.° BPM da

Polícia Militar, torna público, pa ..

1. a o conhecimento dos interessados,
que fará realizar em seu Setdr Ad-

I

ministrativo (P-4); na sede do Ba-

talhão, sito a rua Duque de Caxias,
n.? 200, em Canoinhas, Estado de

(
.

r':'anta Catarina, no dia 07 de abril.

do corrente ano, às 09,00 hora'),
TOMADA DE PRE!ÇOS, para adap
tacões e reformas do refeitório d(JO:

Oficiais e Praças da sede da Unida

de.

Maiores informações, cópias d«

,
edital, plantas, memorial descritivo

I dos servicos e informacões sobre a

habilitação para _conco;rer na lici

tação, poderão ser obtidos junto no

Chefe do P-4 do 3.° BPM, diaria-

mente no horário das 08,00 às 12,00
é das 14,00 às 18,00 horas.

.

Quartel e�i1 Canoinhas, 15/, de

Fevereiro de 1980,
,

NELSON COELHO

MAJ CH P-4 DO 3.0 BPM

s

Fpolis. (SECS/SIjCN) t

Em solenidade realizada às 1 t horas do dia
27 último na Secretaria de Cultura, Es po rte _

e Tu
rismo, presidida pelo secr-etário Júlio Cesar, os pre
feitos de Ponte Serrada, Monte Castelo, Salete e

'Massaranduba,. receberam cheques no valor de Cr$
320 mil, retatívos à ·primêira parcela de um total
de 1, t milhão que cada uma receberá .para a cons

trução dos seus módulos esportivos.

Módulos esportivos são equipamentos Iínan.
ciados pela Caixa Econômica Federal e que se com

põe de estádio para futebol, quadras polivalentes,
caixas de saltos, arremessos, vestíár.os e demais
dependênelas, numa área de �5 mil metros quadrados,

O Estado, no ano. passado, foi contemplado
COITl 'otto destes módulos, e este ano, segundo o se

cretário', mais de uma dezen -I estão sendo pleiteados.
--

..

• I .' cul·C r: 5 I

tor rec e ilho
&I

to"rse o

Fpolis. (SECSjAlleN)' - Após gestões realí-
. zadas pelo secretário da Fazenda, Ivan Oreste Bo
nato, . junto ao 'Ministério da Fazenda e Secretaria
de Finanças do Estado do Paraná, os avicultores e

suinocultores 'cataríuenses, reunidos dia 2.6 último
no auditório da Secretaria da Fazenda, nesta Capital,
receberam instruções de como proceder a

_

fim de
receberem as respectivas quotas de milho, oriundo
do Paraná e isento do Imposto de Circula ção de
Mercadorias.

.

[\ transação faz parte do Protocolo AE 6/73
firmado entre os estados do sul, que. permite a trans
ferência interestadual/de 'milho isento do leM. As

quotas que ora estão sendo determinadas, fazem
parte de um total de 65 mil toneladas de milho a

ser ·liberada até o mês de maio, oeasíão em que
começará a safra em Santa Catarina .

Apo to ado-
. '

Conv·'
ração
a.-

I "

A Diretoria do Apostolado da Oração convida as

associadas, patentes e amigos, para a missa que
fará celebrar "pela saudosa zeladora sra. ISABEL

KOULER FRIEORICH, dia '15 de março, 8S 19 ns,
-

r
. . ,_. - ... - ..... _."- .. . _. -"

na Igrejél Matriz Cristo Rei.

�_.II:IR"';-' �,,,,,,__....... ---.,.,,.-.

PUBLICIDADE, É UM INVES'fJIMENTO SADIO E
RENTAVEL.

SE VOCÊ AINDA NÃO O FEZ, CERTAl\iENTE ESTA
CEDENDO VANrrAGENS À SEUS CONCORRENTES.

:FAÇA .UMA ,EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA RADIO
. SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENTj� Ci\�
PACITADOS, IRÃO EMPENHARNSE NA DEl8'ESA DE SEr

INVESTIMENTO:

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS .. ,

E MUITOS LUCROS TAMBÉM.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 08 de março de 1980
,/ I'

EditaisCivilSERVICOS
., '-

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

ROMÃO JULKOSKI e TERE·
ZINHA KICHELESKI. El/l, natu
ral deste Estado, nascido neste mu-

, nicípio no dia 16 de novembro de
1938, lavrador, solteiro; domiciliado
e residente neste município, filho,
de José Julkoski, falecido e Fran
cisca Julkoski, falecida. Ela natu-
1"<:11, deste Estado, nascida neste mu

nicípio no dia 18 de junho de 1952,
elo lar, solteira, domiciliada e resi- '<,

dente neste município, filha de
Augusto Kicheleski, falecido e Ro
salina Niespodinski ,

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

Major Vieira, 04 de março de
1980.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

dente nesta cidade, nascido em' Três
Barras, deste Estado, em 11 de _ou
tubro de" 1932, filho de João Maia
e Anita Ferreira. Ela, do lar, nas

cida em Três Barras, deste Estado,
filha de Felicio Ferreira e Ana
Ferreira.

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

fARMACIA DE PLANTA0: .De. sábado. (08) a sexta-feira (14) _
SANTA CRUZ � Rua Felipe Schmidt,
365 - Fone, 22-0447

MÉDICOS OE PLANTÃO: Sábado (08) Dr. Antonio Merhy Selerne

Fone 22-0033

Domingo (09) Dr. Mário Mussi

Fone 22':'0033

NEREIDA C. CÕRTE, Oficial de

Registro Civil do ,1.0 Distrito de Co

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

vVALDEMAR DE JESUS JA
CINTO e IVETE VIEIRA, ambos
solteiros, residentes em Água Ver
de, desta cidade. Ele, bancário,,

nascido em Bairro São Cristóvão,
desta Comarca, em 23 de dezembro
de 1956, filho de Altair Jacinto e

Emília de Paulo .Iacinto . Ela, do
lar, nascida em Residência Fuck,
Município de Papanduva, deste Es
tudo, em 18 de janeiro de 1959, fi
lha de Alfredo Vieira e Tereza
Vieira.

ANTONIO CÉLIO CORRÊA e

LAURECI DE FATIMA PLACHEK"
arnbos solteiros, nascidos, domici
liados e residentes nesta cidade.
FIe, motorista, nascido em 24 de
fevereiro de 1955, filho de Marra
Rosa Corrêa, Ela, do lar, nascida'
em' 10 de abril de 1961, filha de'
Natalia Placheck e Maria da Con
ceição Ferreira Pinto.

FLORINDO OLIVA e DEOZI
TA TEREZA LOPES, 'ambos sol
teiros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, operário, nascido
em Antonio Olinto, Estado do Pa
raná, em '4 de junho de 1951, filho
de Albino Oliva e Rosalia Oliva.
Ela, operária, nascida em Três
Barras, deste Estado, em 30 de mar

ço de 1947, filha de Manoel Lopes
Vieira e Izaura Lopes Vieira.

JOÃO SOARES FILHO' com
MARIA DE FÁTIMA MOREIRA
PA SILVA,. brasileiros, solteiros,
ôomiciliados e residentes nesta ci
dade; ele operário, nascido em São
Sebastião do Sul, Mun. de Lebon
'n,E::gis-SC. aos 26 de janeiro de
195.7, filho de João Soares e de
Leopoldina Egita de Lourena: ela
c o lar, nascida em Pinheiros neste
Município aos 6 de fevereiro de
H157, filha de José Moreira da Sil
va, falecido e de Catarina Peres de
Lima da Silva.

RADIO PATRULHA: Fone: 190

!lRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTAÇAO RODOVIARIA: F, �e: 2�-ü179

PLANTÃO CELESC: Fone: 22-0196

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

e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

VICENTE GURTINSKI e INA
elA SOARES DOS SANTOS, am

l-os solteiros, domiciliados e' resi
dentes' em, Campo da Água" Verde,

, desta cidade, Ele, operário, nascido
em Luiz Alves, deste Estado, em 1.0
de agosto de 193'6, filho de dona
Josefina Gurtinski. Ehl, do lar,
nascida em Campina dos Santos,
Município de Major Vieira, deste
Estado, em 15 de junho de 1938,
filha de Miguel Soares dos Santos
t� Maria Rosa dos Santos.

JOSÉ EVALDO HERBST (;

MARIA FERNANDES DA' CRUZ,
-

ambos solteiros, domiciliados e re

sidentes em Água Verde, desta ci
dade . Ele" motorista, nascido em

Felipe Schmidt, deste Município,
em 11 de junho de 1958, filho de
"valdemar Herbst e Natalia Herbst.
Ela, do lar, nascida em Tamanduá,
de-ste Município, em 9 de agosto de
] 957, filha de Alfredo . Fernandes
da Cruz e Rosa Fernandes da Cruz,

\

Oração- lao Divino

Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me es- ..

clareces em tudo, que ilumina to
dos os meus caminhos para que eu

atinja meu ideal, Tu que me dás o

Dom Divino de perdoarl e esquecer
c mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha vida está co

mi go, quero neste curto diálogo
rjgradecerte por tudo e confirmar
uma vez mais que hão quero. sepa
rar-me de Tí,

Por maior que seja a ilusã"o ma

terial, não será o mínimo da vonta
de que sinto, de um' dia estar conti- .

go e todos os meus irmãos, na gló
ria perpétua.

'" "

Agradeço- te uma vez mais ...

A 'pessoa dev,erá,. fazer . esta
oracão três dias seguidos sem fazer
o pedido .: Dentro de três "dias será
alcançada a graça, por mais difícil
que seja.

Publicada por ter récebido uma

braça
"

Urna Devota

Estamos iniciando .nesta edição, UIna campanha'
de atualização do CADASTRO SOCIAL de nosso semanário
Divulgaremos com, prazer e sem pagamento, a data -de seu

aniversário, de sua esposa, de seus filhos, enfim, de todos os

seus familiares. Pedimos que preencha com clareza todos os

ítens constantes no (s) CUPON (8) abaixo, para podermos re

digir detalhadamente os nomes e datas. Recorte e remeta-
.nos o(s) cupon(s) preenchido(s), para o JORNAL CORREIO
DO NORTE - Caixa Postal 2-D ou 418 - CADASTRO SO
CIAL - CEP 89460 - Canoinhas-SC; ou pessoalmente na

IMPRESSORA OUaO VERDE, à Rua Paula Pereira; n.? 765.

E para que chegue ao conheci
mento de terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentaram 05

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

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

Canoinhas, 05' de março de
J880.

.

NEREIDA C. CÔRTE

Ofic)ol do Registro Civil
CPF, 222.315.879-04

ORESTE. SILVIO LUDKA e

SALETE ADUR, ambos .solteiros,
domiciliados e residentes nesta ci '

dade . Ele, bancário, nascido em

Bela Vista do Tcldo, deste Municí
río, em 1-2 de .iulho de 1953, filho
de Alfredo Ludka e Olindina Rocha
Ludka. -Ela, auxiliar de contabili
dadc, nascida em Três Barras, des
te Estado em 30 de maio de 1955,
filha de Abrão Adur e Inez de Oli
veira' Adur.

Nome'.Jo. .. �_ 00 " ---- --- .. _-- -------- -_ .. --- -- ---- .. _ ----- -_ .. -- -- -- -- .

Data do Nascimento: .. _ .. : .. :_' ------------------ .. -----, -

Nome do Pai: __ __ _._._ __ ._ .. _. _ .. _._ .. .. _.-.-:------ - --------------�- - "

Nome da Mãe: . . __ ._ _ .. �_ .. ... _._ .. _ __ .. ._._-- ---- .. -- ... - .... - .... -- ...,'

Esposo (a): . __ _ .. _ - ---.---.- --- - .. - - .. - .. - --.- - ------ - - -.- ---.--. - -- -- -, ,

Endereço : _ _ _ .. _ - -.- - - - - - - __ o - - - •• - •••• - - •••• - - -. - ,- -- - - -. - -. - - ••• - - -. - - ••• -. -.

Cidade: .. '_. _ -. - - "(..-..,,_. - - ".'."'.'" -. - - -- - _ .. - -- -. -. -. -. --. - - - -'.'. --'

JOSÉ MAIA e DORALICE
FERREIRA, ambos solteiros. Ele,
funcionário público estadual, resi-

, �. ii ii li í í li I i I • ii I III II I" II í li í I U I í I I II • di U li lIii I i ii 1111 11nlTn-iII'TTlnIlIi >j iii.h II II a í II Eí a íí í IIsli ti SI I • íi li • D • I II • í II •• a í I II I í"fi I ••• di .:. j
I

,p Á se o A

Co�

Estado: •• - ••• '. •• - - - - ••••••.•••••• - ••• - _ •• - _ •• - - • - _ •• _ •••• - - •• - _. _. - - - - - - - - - • _ •• _. - ••• - -. _ •••••• '. - '.' <

Nome: .................. _ __
_ __ _ __ __ _ _AO .. """"" 00...... .

,
'

Data do Nascimento: . __ ._._ __ .. _ _ � _._. ._ - '.

'<,

Norne do Pai :_ - __ _ _
_ _. -- - "

Nome da Mãe: _ _
".-' -., - -'" '

Esposo (a): _
- .. -

- - - "

Endereço : � " .. " � .. -.'." .- ".-
-.

Cidade: _
" .. , "'.".'

-

,.,
.

Estado: _
: _ �

- .. -. -. - .-_. - .

(Por gentileza, preencher à máquina ou e�etra de forma)

tda.
Tudo' para o seu lar

-eletrodomésticos
, .

mOVeJS e

OBSERVAÇõES: .......... __ _
__ 00 .. _·_ -

- •

, , /

Dormitórios para casal .� infantil, Conjuntos estofados, Copas.
Cozinhas americanas, TV a cores e preto a branco, Fogões
a lenha, 9 a gás, Refrigeradores, Armários com pias,' 8ici
cletas, Enceradeiras, Maquinas de Costura, Colchões, Violões,
Carrinhos e Berços, Relógios de parede, Rádios, Tocafitas

e uma infinidade de' artigos.

-_ _ .. _--_ .. _ .. _ _ .. _ .. _-_ � _ .. _--_.. __ _ .. _ .. _ -_

-

__ _ -_

�.. - _.

GRATIS � 1 disco LP,

Na compra de 2· discos você, leva

grátis 1 LP de sua escolha

A P R O-V E,I T E, Faça-nos uma visita e comprove nossos pre,os e facilidades de pagamento

Crediário próprio e· entrega na nora

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

.

_.A.U.l.J'Il! lU I! Z %-= l!:A!!:� li! IJ iiJM",� II g a e " , ; ii! S Q II • &11 Si IUI a li,.I,.I!-ª lii! II • m $ II I! IIII'! Sl I:! IlI! II iIIl! !U !f RiU II lo> � I II !lj BJJ.LI.LI.!I • II II I I! R !!..IU III II'" II •••• g • III! � •• '_'"

..�1)\1íl�����aAfJiJ.Wilrmw®-,,��'.[EJI;SZIIIIt:<liii.Gil4i�� s== ilfdk_..._.,.......",,__.......__...""":+........i%i...lr.....,."""""•• __

rmubed;�elhor da música, n�s maiores interpretações de seus ídolos preferidos
_./

11:00 horas" na- RADIO" SAN·TA GATARlr\lA .

.

'Todo dC?mingo, as

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



A Equipe
.

"Barrigudos F.
C. ", promove hoje e amanhã o

"II Torneio de Pesca" no Rio

Iguaçu, Distrito de Paula Perei
ra. A competição começa às 7
horas com encerramento às 11
horas nos dois dias de Torneio.
Para participar, as equipes de
vem obedecer' as seguintes re

gras: Equipe cornposta de ape
nas .três elementos, que poderâo
utilizar de Bote a Remo, caniço
e linha de rnào , O Torneio será
encerrado amanhã com suculen
ta ,churrascada e entrega de
,Troféus e .Medalhas aos vence�'
dores.

xxx

A Administração do Giná
sio de Esportes promoverá ain
da este mês, o Campeonato -Mu-

,llicipal de Futebol de Salão,
com a participação de mais de
20 clubes. Pretende os adminis
tradores daquela praça ,de es-,

portes, promover ainda para es
te mês, os "IV Jogos Estudan
tis", que foram adiados no ano

passado para reformas no esta
belecimento.

.

xxx

o Cine Jubileu apresenta
para hoje às 20h30min U111 pro·
grama duplo 'com os filmes: "A
mais louca de todas as aventu
ras de Beau Geste" e "Shao Lin
contra os 12 homens de aco".
Amanhã em matiné, reprisa às
14 horas, "A mais louca de todas

Ano XXXIII
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as aventuras de Beau Geste".
Também para amanhã, em duas
sessões, às 19h30 e 21h30, o Ju
bileu apresenta a película de
sucesso nacional, "Amantes' La
tinas", censura 18 anos.

xxx

O Botafogo E. C. de Cano i
nhas, continua os preparativos
para sua participação no Cam
peonato Catarinense de Amado
res, enfrentando amanhã a equi
pe do Três Barras F. C. Am
bas as equipes participarão
também em breve da Copa Nor
te Catarinense juntamente, corn
mais seis times de São Bento
do Sul, Rio Negrinho, Mafra e

Canoinhas.

xxx

Mais duas equipes que es

tarão participando da Copa
Korte, São Bernardo e Peri de'
Mafra, defrontam-se amanhã no

Estádio Wiegando Olsen de

','Marcílo Dias.
\

xxx

, E, como a coluna desta se

mana trata mais de assuntos do
esporte, informamos que c

Campeonato do Interior premo
vido pela LEC, começa amanhã
no "Ditão" com os jogos que
envolvem as equipes .da "Chave
C": São José do Palmital; Pula
cior, Palmeiras do Salseiro ,

Santo' Antonio, de Lagoa do Su '

c Primavera, do Salto da AgU�l
Verde.

Jorge convida
d'aa participar

da

•

FLORIANóPOLIS (AI/
CN) - Será no próximo dia 21)
às 10 horas, no Palácio Cruz ()

Souza em Florianópolis, a' As
sembléía de Constituicão da
Santínvest S .A. (Santa "Catari
na, Empreendimentos e Parti ..

cipações) , Para a importante
reunião,

.

o Governador .Jorge
Konder Bornhausen está expe
dindo' convite ao empresariado
catarinense através do Secretá-'
1 io Dieter Schmidt, da Indústr-ia
t: Cornércio no sentido de que
participe do capital da Santin
vest, bem como eleição do Con ..

selho de Administração e do
Conselho Fiscal e participação
1)-11 implantação da Sidersul. O
Estado de Santa Catarina ins
creverá 910 milhões de cruzei

Hoje m

� I'i I'

Ferro

( (
1

r o

CAÇADOR (IC/CN) - A
Prefeitura Municipal de Caça-
dor e o Centro de Pesquisa e

Desenvolvimento da FEARPE,
promovem hoje o lançamento
do livro "Trem de Ferro - A
Ferrovia no Contestado", de áu ..

toria do Jornalista N1180n Tho ..

,

me.

O público do lançamento e

noite de autógrafos da segunda
obra do escritor caçadorense se

rá realizado no recinto da Bi
blioteca Primo Tedesco no Pré-

r:

dio da FEARPE, contando com

;1 presença das mais altas auto
ridades do Município e convi

,dados especiais.
Por outro lado, a Fundacão

Catarinense de Cultura e a Às
socraçâo Catarinense de Escrito
res, promoverão o lançamento
do "Trem de Ferro" na cidade
de Blumenau no dia 15, Ror oca
sião do V Encontro de Escrito-'
res de Santa Catarina, quando
acontecerá uma noite de autó
grafos de diversos autores do
Estado.

LANÇAMENTO
EM CANOINHAS

Após estas datas, o livro de
Nilson Thomé será lançado em

«

/

I ncamento, .

FO - A
st »

m

I
ção do que trata o livro "Trem
de Ferro", aqui estão Os assur,
10s abordados: "Origem e His
tória da Ferrovia no Brasil"
com três 'capítulos - "A Ferro"
via e sua introdução no Brasil"
_. "A política ferroviária e !}

dependência econômica" - "A
Implantação das ferrovias no
Sul do País"

"A Estrada de Ferro São
Paulo-Rio Grande", com três
capítulos - "A concessão orí.
ginal, alterações e consolida.
ções" - "A construção da linha
Itararé-Santa Maria" e "O fa
buloso truste estrangeiro de
Farguhar" .

"A São Paulo-Rio Grande
em Território Catarinenss'
A' )

co:m tres capítulos - "Os Tri-
lhos no Vale do Rio do Peixe"
- "A Southern Brazil Lumber

.
&. -Colonizatíon Co."

,

e "Ramal
de São Francisco da SP-RS".

"Consequências da Ferro
via no Oeste'Catarinense", com
três capítulos - "A disputa pe.
la posse das terras devolutas"
- "No Contestado, trilhos mano

chados de sangue" e "Os primei.
ros passos rumo ao desenvolvi-
menta".

'

no
diversas cidades do Vale do
Rio do Peixe e posteriormente
no Planalto Norte, Catarinense ,

A cidade de Canoinhas está nc

programa do escritor, que ma ..

níf'estou o desejo de promover
urna noite de autógrafos em da
ta -a ser fixada com o Conselho
Municipal de Cultura e Prefei
tura Municipal.

"TREM DE FERRO"

O livro, que tem como Sub
Título "A Ferrovia no Coutes

tado", conta a história em mi
núcias da construção da Est+a
da de Ferro que liga 03 Estados
de São Paulo e Rio Grande do
Sul e os problemas enfrentados
na época dos combates cm ter
ritório catarinense.

O jovem escritor realizou
uma pesquisa completa à res

peito do assunto, contando com

riqueza de detalhes a História
da Ferrovia na Guerra do Con
testado, i-lustrando os tópicos
com farta documentação em

fotografias da época.
ASSUNTOS EM PAUTA

Para que o povo de Canoi
nhas e Região do Planalto Nor
te do Estado tenham uma no-

CANOINHAS (CNjAN) -

Para definir os planos de ativi
dades para o exercício de 1980,
a UMEVAC -'União dos Ve
readores elas Microregiões I

.
da

Associação dos Municípios do
Planalto Norte (AMPLA) e As

sociação dos Municípios do Vale
do Canoinhas (AMVAC), reali
zará uma reuniao no próximo
dia 15 na cidade de Três' Bar
ras.

A União dos Vereadores é
composta por vereadores de
Canoinhas, Porto União, Major
Vieira, Três Barras, Irineópo lis,
Mafra, Itaiópolis, Monte Caste
lu e Papanduva, perfazendo U111

total de 77 parlamentares. _

A UMEVAC foi criado no
dia 15 de dezembro do ano pas-.

S�dO, com o objetivo de dar
acompanhamento e assessora'
mente a todas as atividades das
Câmaras filiadas, proporcio-]

VALMET

. nando a troca de experiências
entre os legisladores, e palestras
proferidas por pessoas de gaba
rito para esclarecer a respeito
das possíveis soluções dos pro
blemas existentes.'

.... Como primeiro presidente:
foi eleito o vereador' de Mafra,
.;oão Romario Carvalho, ql;le
também exerce a função de se·

cretário-geral da União dos Ve
readores de Santa Catarina
UVESC.

empresariado
implantação

Sidersul
__� �� m�_=�. == w� � � �,\

O período' de integralize...

ção do capital da' Santinvest se··
rá de H180 a 1984, sendo que os

valores de 1981 a 1984 serão
corrigidos pela variação da
ORTN para acompanhar .0' pro
cesso inflacionário.

....

curso

e
CANOINHAS (CN) - A

Fábrica de Tratores Valrnet do
Brasil com sua escola volante.
através de seu revendedor, au

torizado em Canoinhas, Come'!' ..
cial Pedrassani Ltda., promove
mais um Curso de Tratorista él

p[�rtir de segunda-feira próxi
ma.

•

mi
•

I S

ara
•

-e

tores e implementes agrícolas
aos homem do campo, além de
»ormas de segurança, práticas
de conservação do solo, consti

tuição dos tratores com ênfase
para os conjuntos' mecânicos ':;

elétricos.
.

.,.

rara
•

mers
:;:'os, em ações preferenciais sem

voto e as empresas 490 milhões
de cruzeiros em ações ordiná- U mdas com direito a voto, perfa-
zendo U111 total de Cr$ .

1.400.000.000,00 (um bilhão 9
quatrocentos milhões de cruzei
ros).

A primeira grande inicia- O referido Curso, que terá
trva da Santinvest será a' Sider- ,::1, duração de quatro dias, visu
sul , Outras se seguirão futura- I, fornecer conheciment�s sobre .'1

mente. " cperação e manutenção de tra-

Cerca de 40 operadores dR
,

máquinas agrícolas são treina',
dos em "média todos os anos'. pc ..

la Valmet em Canoínhas, cuja
partieípaçâo conta ainda com I

re to r is tas

as
elementos dos Municípios de
Três Barras, Major Vieira e In

neópolis com excelente índice
de aproveitamento.

o prazo para a� inscriçõe�)
nos interessados em participar
do curso, termina às 8 horas d,e
segunda-feira, quando o. candi:
dato deverá apresentar-se rnu:

uido de um Documento de Ieleu
tificacâo nos escritórios da Co

�. "

rnercial Pedrassani.
• .'.
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No início' das Bulas, LEVE'SEUS FI ...no AO CUL S A, e, gara ta

.

� . que o estudo não será prejudicado por plloblemas visuais. Uma cola oração da
,�! I, ,
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