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Cinco anos, surgiu
\

a

idéia de criação de um pólo re

gional, com a finalidade de re

solver velhos problemas da po
pulação destes municípios que

Depois de aprovar os esta- não tinha alternativa, senão a

tutos, os cinco Prefeitos, Sócios de dirigir-se a Mafra para pro
Fundadores da AMVAC, decidi-' videnciar : documentos, cursos,
ram de comum acordo, partici- inscrições, etc., com prejuízos
par pela última vez da reunião .fínanceiros e .perda de tempo,
da AMPLA - Associação dos' prejudicando seus afazeres. Co-

CANOINHAS (CN) - A
Associação dos Municípios do
Vale do Canoinhas, formada pe
los Municípios de Três Barras,
Major Vieira, Irineópolis, Porto
União e Canoínhas, reuniu-se no

último final de semana na sede
da Câmara 'de Vereadores, desta
cidade, para a apresentação,
discussão e aprovação de seus

estatutos e conseqüentemente a

fundação oficial da nova Asso
ciação.

Na oportunidade, além do
Prefeito anfitrião, Benedito
Therézio de Carvalho Netto, es

tiveram presentes ,o Prefeito. de
Porto União, Victor Buch Filho;
o Prefeito de Major' Vieira,
Cládio Gadotti e 'seu Vice, João
Balti�ta Ruthes, o Prefeito de

Irineópólis, Roberto. Batschauer ;
o Prefeito de Três Barras, Odi
lon Pazda; o Presidente da Câ
mara de Vereadores de Canoi
nhas Paulo Eduardo Rocha Fa
ria; o Presidente da Câmàra de
Vereadores de Irineópolis, Pe
dro Otto Eggers; O Presidente
da Câmara de 'Vereadores: de

Major Vieira, Adir Francisco,
Veiga e o Vereador de Três Bar
ras, Ademar Schumacher.

Municípios do Planalto Norte,
oportunidade em que anuncia
rem o seu'afastamento, definiti
vo.daquela Associação. A AM
PLA, que até agora era forma
da por nove municípios, ficará
somente com' quatro, Mafra,.
Itaiópolis, Papanduva e' Monte '

Castello, em conseqüência da
fundação da AMV l]..C .

Após à publicação dos esta
tutos da nova Associação, no

Diário Oficial, uma nova reu
.

nião será marcada para a elei
ção da primeira diretoria.

AAMVAC

Durante o almoço, que teve

por local o popular '''Bar do Pi
po", os cinco Prefeitos: falaram à
reportagem demonstrando sua

satisfação com ai criação da nova

Associação, Cláudio Gadotti, .

Prefeito de Major Vieira de
rnonstrou seu contentamento di
zendo: "estou realizado, pois mi
nha luta para o desmembramen
to deu bons frutos" .

mo na época, a SUDESUL, corn
sede, em Porto Alegre, não per
mitia a criação de novas Mi

crorregiões, os Municípios de
Canoinhas Três Barras, Major,

/

Vieira, Irineópolis e Porto

União, reivindicaram ao Gover
no, a criação de umu Polo Regio
nal, que permitiria a implanta
ção de uma Delegacia Regional
da SSI, de uma Unidade Coor
denadora de Ensino e principal
mente de uma Patrulha Mecani
zada .

Ainda no Governo de Anto
nio Carlos 'Konder Reis, este

'prometeu publicamente, quando
da inauguração das novas insta

lações da ,FUNPLOC de Canoi
nhas, que esta região teria com

certeza a sua patrulha mecani
zada. Segundo o Prefeito de
Porto União, Victor Buch Fi
Ilho, agora com a criação da
AMVAC, o atual Governo está
omitindo-se em conceder este
grande benefício aos cinco mu

nicípios.

Ao final -da entrevista, The
rézio de Carvalho, Pref'eít., de
Canoinhas, informou que uma

das inovações da Al\/IVAC, é a

participação direta dos Presi
dentes de Câmaras Municipais
dos cinco municípios associados, .

quo serão membros integrantes
l' da Associação dos Municípios do
Vale do Canoinhas ,

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

(olé lo S nte (ruz tem v
A Associação de Pais e Pro

fessores se compõe de todos os,
paIs ou responsáveis de alunos,
professores e pessoas da comu

nidade.

Constitui finalidadn especí
fica da Associação a integração
escola-comunidade, por meio da
participação da família na esco- I

la e da escola na, comunidade.
No dia 31 de março último, foi
realizada a eleição da nova Di
retoria da APP do Colégio Es
tadual Santa Cruz que ficou

, , . .

assim constituída:

Presidente, Jair Lessak;
Vice - Presidente, Dr. Paulo

Eduardo Rocha Faria; 1.0 Secre
tário, Djalma Borges; 2.° Secre
tário, Norberto Irineu Olsen;
1.0 Tesoureiro, Paulo Adão
Frank: 2.° Tesoureiro, Paulo
Neuburger; Conselho Fiscal:
Presidente, Eloi Bona; Profes
sora, Nayr E:nelly D. Coutinho;
pai, Leopoldo Neumann; Pro
fessor, João Rosa Muller: P�Ü,
-Emilio Dams; Cormissôes: Ju
ventino Santos Sobrinho, Con

servação do Prédio e limpeza;
CeI. Dinoh Corte, Integração
comunitária; Celso Glinski,
Obras e Esporte; Sérgio R. Fa
rias, Promoções; Osvaldo Paul,
Relações Públicas e Sociais. se.

Por ocasião da reunião o

ex-Presidente da APP, Arí
Wiese.Tez uso da palavra; quan
do relatou as principais ativida
des desenvolvidas durante o

ano de 1979. Segundo o ex-Pre-
'

sidente houve durarit., o ano- de
79 uma receita de Cr$ 353:'043,25,
e gastos da ordem de Cr$ ... :.

307 . 259�63, figurando a APP do
Santa Cruz, entre as três de
maior movimento, de toda a 8.a
Unidade de Coordenação Re

gional, que engloba todos os

municípios do' norte-catarinen-
I

----�-----= L_a._== �aD u�_w � � __

Família «Feres João Sfair»
Cancinhas

•

reuniu-se
CANOINHAS (CN) _. A indi

cação do vereador .Francisco Bue

no Siqueira, feita na reunião da

Câmara no dia 12 de novembro de

1979, de número 88/79:, foi aprova
da pelos demais vereadores, e o'

Prefeito Benedito Therézio de Car

valho Netto, <sancionou Lei de nú

mero 1.525, dando o nome de "F�
res João Sfair" à rua que' começa
na Rua Emilio Scholtz e termina na

perlmetral "Parad�/Piedade".

No último domingo, para pres
tar homenagem ao saudoso cidadão

canoinhense, a família FERES:/
SFAIR, agora radicada em diversos

pontos 40 país, reuniu cerca de 50,

pessoas, entre filhos" noras, genros,
netos e bistentos, para a solenidade
de discerramento de placa comemo

rativa com o nome de "Féres João
Sfair" cónterido à nova Rua.

{,
.

, \

nicipal 'I'her'ézio de Carvalho, con-

vidados especiais, vereadores, além
de outras autoridades constituidas
do município

Após a solenidade, a família
ofereceu uma churrascada no Pavi
lhão ele Festas da Igreja Perpétuo
Socorro do Bairro da Cohab a to ..

dos os membros, amigos e convida
dos especiais. Leia detalhes na pa
gina DESTAQUES.

; {�,
,I", •

�, Presentes ao ato" o Prefeito Mu-

\

CANOINHAS (CN) - De

30 de abril a 3 de maio, esta ci

dade sediará os "V Jogos Estu
dantis Regionais", reunindo cer

ca de 400 atletas das cidades que
integram a 8.a Unidade de Co

ordenação Regional de Educa

ção, com sede em 'Mafra.

Os jogo� que serão realiza
dos no Ginásio de Esportes San

tê} Cruz, fazem parte do Cale:r:
dário Esportivo da Secretana
de Educação, supervisionados
pela 8.a UCRE, através de seu

Departamento de Educação Fí
sica. A promoção, que vem sen

do realizada há 5 anos, é do Co
légio Estadual Santa Cruz, cem
a colaboração da Prefeitura Mu

nicipal de Canoinhas e Admí

nistração daquela praça de es··

portes.

A abertura solene dos jo
gos, terá lugar no dia 30 próxi- I

mo, às 19h3Ü'min com o desfile
de todos os atletas participantes
e a apresentação da fanfarra de
Mafra Após o desfile, haverá
uma partida de futebol ue sa

lão entre as seleções das CIVfEs
de Canoinhas-,e São Bento do

, Sul.

No dia 2, .sexta-f'eira, às '20

horas, acontecerá no próprio Gi-

"

násio o concurso para a escolha
da Rainha dos V Jogos Estudan-.
tis Regionais, ,com a participa
ção das jovens representantes
das cidades participantes.

CANOINHAS NOS JASC

Eloi Bona, Presidente da
Comissão Municipal de Espor
tes (CrvIE), .falando à reporta
gem sobre os Jogos Estudantis,
informou ainda, que esteve em

Florianópolis acompanhado com,
o Administrador do Ginásio de
Esportes, Ricardo Pereira Mar

tins, com ,a finalidade de ins
crever os atletas canoinhenses
para OiS Jogos Abertos de Santa
Catarina, que Serão realizados
no mês de outubro em Jaraguá
do Sul.

Foram inscritos 110 atletas'
nas modalidades de Futebol de
Salão, Bocha, Xadrêz, Tênis de
Mesa Masculino e Volibol Femi
nino. Estes mesmos jovens', ,es,
tarâo de 26 a 29 de junho pró
ximo em. São Bento do Sul,
quando participarão dos Jogos
Regionais -cIassificatórios para
os JASC, juntamente com atle
tas de São Francisco do Sul,
Pomerode, Rio Negrinho, Mafra,
Balneário Camboríú, Itajaí, .Ta
raguá do Sul; Joinville e São
Bento do Sul.

I I '_

.

, ...

Wanderley Bechel"e Eo ice de Lima, veD-

ceram co
.

cllr� o escolar promovido pela,PI
CANOINHAS (CN),

Vanderley Rogério Bechel, 14
anos aluno da s.a série da Esco-
,.

-

la Básica Sagrado Coração de
Jesus e Eunice Miriam de Lima,
12 anos, aluna da 6.a série do

Colégio Estadual Santa Cruz,
�ão os classificados em I.? lugar
do Concurso lançado pela Polí
cia Militar desta cidade, sob o

tema "O que eu penso do Poli- .

cial Militar".
Este concurso, a nível de 1.0

grau, reuniu estudantes do Gru

po Escolar Irmã Maria Felícitas,
Escola Básica Almirante Barro-'
so, Colégio Estadual Santa Cruz
e Escola Básica Sagrado Cora

ção de Jesus, que apresentaram
16 finalistas. O julgamento fi
nal teve lugar na ,sede do 3.°
Batallhão da Polícia Militar na

noite do dia 22, pelo Conselho

Municipal de Cultura.

Na oportunidade, além do
Comandante' do 3.° BPM Te
nente-Coronel Dinoh Antoni
Côrte, e corpo de oficiais, estive
ram presentes representantes de

cada estabelecimento particí
pJnte. A mesa' julgadora/ foi
composta pelas seguintes pes
soas: Annimarie L. Sachew,
Presidente do Conse'lho Muníci
pal de Cultura e os membros,
Ederson Luiz Mota, Esmeralda
Buchmann Fernando Luiz To-

,

karski, Gessi Dittrich, Juc:y Se
leme e Mário Tessari.

o Concurso, faz parte da

programação alusiva ao 23.°
.

àniversário do 3.0 Batalhão da
Polícia Militar com sede nesta
cidade e os 145 anos de existên
cia da Polícia Militar de Santa
Catarina que serão festejados a

partir do dia 5 de maio próximo.

O programa tem início dia
1.0 de maio, às 10 horas, com ce

rimônia militar, entrega dê me
dalhas por Serviço Prestado,
leitura de Boletim Especial alu
sivo a data e passagem simbóli
ca do Comando ,do 3.° BPM ao

aluno Vander ley Rogério Be
chell, vencedor do concurso es,·

colar encerrado dia 22.
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CORREI0 D0 NORTE 26 de abril de 1981

JUiZO DE DIREITO nA COMARCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

Edital de , rrernatação
(Extrato art. 687 CPC)

Dia 02 de junho de 1980, às 11,00 horas.

Dia 17 de junho de 1980, às 11,00 horas.

Edifício do Forum Rubem Moritz da Costa, sito
à rua Vidal Ramos s/n.o - Canoi:rihas-SC.

PROCESSO : Execução Fiscal n.? 1.219.

REQUERENTE: A FAZENDA NACIONAL

REQUERIDO : ORLANDO MüLLEll ,

La PRAÇA
2.& PRAÇA
LOCAL

) , , /

BENS : Um terreno urbano, com a área d�' 740 m2 (sete-
,

centos e quarenta metros quadrados) situado nes-

ta cidade, nas proximidades do Grupo, Escolar Irmã Maria Felici

tas, nos fundos do, imóvel que o outorgante possue à rua Agenor
Fábio Gomes, terreno este constituído pelo lote n.? 3 da: subdivisão
pelos outorgantes de 27 metros ,com terras do outorgante Orlando
Müller, de outro lado numa extensão de 43 metros com terras de,
Ilmo Weinfurter e Rufino dos Anjos, de outro lado numa exten-

r são de 10 metros com terras <te Nabir João Nader e de outro lado
numa extensão de 40 metros com os lotes n.? 132 da referida sub
divisão' respectivamente de José Tischeler e Filomena Bastos. Ha
vido pelo título aquisitivo transcrito sob n.? 32.803, fls . 89, livro
3-AG no Registro de Imóveis desta Comarca. O referido terreno
encontra-se registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta
Comarca sob n.? 2.274 às fls.' 283 do livro n.? _l-A, avaliado em Cr$
51.800,00 (cinquenta e um mil e oitocentos cruzeiros.) Eu, Zaiden
E. Seleme, Escrivão o subscrevi.

'

Canoinhas, 10 de abril de 1980.

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES - Juiz de Direito/S." Vara
1 :x

Prefeitura

Aviso
MUD. de 'Canoinhas

" '
,

de Licitação
, '

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal d€ I
eUJleinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 020/80, para "fornecimen
ta dQ Urnas Funerárias para indigentes, com entregas parceladas
abmvés de requisições", com prazo de entrega das propostas, até
às 10 horas do dia 22 (vinte e dois) de abril do corrente ano

·f2'2. 04.80). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos,�
,

's@râe ebtidos junto a citada Comissão. f'

Caneinhas, 25 dce marçe de 1980.
" I

,

RUfi. ANTONI� PEIXOTO - Presidente fia C(!I)tm.tis'Sãfl
'

1 x

-----------'"-=------&----------------------------.------

Vende-Lo te s ..

V€:ndQ-se dois lotes, ambos
ft(l}m 15x()O .m, localizados no

J a�di� Esperança,' próximos ae

�l8taIl0. Otimos para chácara.

Tratar com {) sr . Ludovico

Bera, no Armazém Santa Tere
zinha, }la Rua Getúlio Vargas
n o 113 eu pelo fone 22-0935.

I Juízo da Direito da 2a. Vara

3 x.

Edital de Citação
O Doutor Orli de Ataíde

Rodrigues, Juiz de Direito da

2,a V�ra da Comarca de Canoi

nhas, Estado de Santa Catarina, r

'-

na forma da lei, etc.

FAZ SABER a quem possa
interessar que, processando-se
no Cartório do Cível desta Co
marca o Inventário dos . bens I

d e i x a dos por FRANCISCA
VIEIRA 'SCHAMPOVS!<I e

,ADÃO SCHAMPOVSKI, ficam,
as h e r d e i r a s HORTÊNCIA
SCHAMPOVSKI DIAS,'"casada
com Antonio Gonçalves Dias,
residentes em lugar incerto e

não s a b i d o e A N E S I N A
S C H AM P O V SKI. NIEVIA
DON8.KI, 'casada com ALFRE
DO NIEVIADONSKI, residen
tes em lugar incerto e não sa

bido, citadas por este edital,
com o prazo de trinta (30) dias,
contados na primeira publica-

I ção, para dentro de cinco (05)
dias; dizer sobre a descrição dos
bens e o valor a eles atribuídos
e para ver seguir até a decisão
final do referido Inventário.
Para os devidos fins, mandou
expedir o presente edital 'lue
na form-a da lei, será afixado no

lugar de costume
.

e publicado
uma vez. no Diário Oficial do
Estado e' duas vezes no Jornal

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

GILDO JOS:É FAUSTINO, de
clara para os devidos fins que ex

traviou a sua Carteira de Motoris
ta Profissional' "C" e Motocicleta,
número P. F . C. 436.130, ficando os

mesmos sem efeito 'por ter reque
rido segunda via.

Papanduva, 31 ele marçe de
HJ80.

GILDO JOsct FAUSTINO
1 x

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

DOCUMENTOS

EXTRAVIAD6S

PAULINO FIGURA declara
para os devidos fins que extraviou
todos 05 documentos do seu veículo
marca Volkswagen Sedan . 1500,
chassis BS-281. 9)2, cor I verde, ano

1972, placa CA-1220.

Os mesmos ficam Sf1ll efeito
per ter sido requerido segundas
vias.
1 li:

•

EXPORTAÇAO
C!IA. LTDA.

INDÚSTRiA '- COMÉRCIO -

) Distribuidcres Exclusi vos

Completa dos Motores'
Esquadrias
de

de ferro", e
.

equipevidros, com

tentes para

I REPRESENTANTE EM CAN INHAS:·
(

da Linha

«"rEG» .

, I

da Comarca, de Canoinhas - se

trinta (30) diascom o prezo de
( I

-,
•

local. Dado e passado nesta 'ci
dade de Canoinhas, Estado de
Santa 'Catarina,

.

aos quatorze
dias do,mês de abril de mil, no
vecentos e oitenta. Eu, assina- :;. x

tura ilegível, .Escrevente Jura
mentada, o subscrevi.

,

Orli de 'Ataíde RodrigueS'
Juiz de Direito.

JUíZO DE DIREITO DA 2.a VARA DA COMARCA DE

CANOINHAS - se.

Edttat de Arrematação
(Extrato art., 687 CPC)

1.a PRAÇA
2.a PRAÇA
LOCAL

-

Dia, 15 de maio de 1980, às 1'1 :00 horas '

Dia aO de maio de 1980, às 1-1:00 horas

1 Edifício do Forum Rubem Moritz da Costa, site
'à rua Vidal Ramos s/n.o � Canoinhas-SG.

'

: Execução,· n.? 37

�--��.------_�/--------------------------------

PROCESSO
�

) ,

REQUERENTE: MIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEI-
CULOS LTDA.

'

. ',
,

,

HEQUERIDO : Espólio de ALEXANDRE'SAMBULSKI.

BENS : "um terreno urbario, com a ár�a .de 1.2'OO·,m2 (um
,

A

mil e duzentos metros 9u.à�ré}db�),' �i�uado -.��; ci-dade de Tres Barras, nesta Comarca, dividindo de um lado C01;1l
terràs de herdeiros de Ricardo Bachmann, por dois lados .comher
deiros de Antonio Schislovicz e por outro lado. com a. Estrada dê
São Mateus do Sul e uma casa de moradia coberta de. telhas 'e de
pendências edificadas em dito terreno. Título anterior estçí, regís
trado sob n.? 41.785, fls. 31 livro 3-AP e atualmente se encontra
no livro, de transcrições das transmissões n." ,3�A-Q, Iis�' ,28·elo 'Car
tório de Registro de Imóveis desta Comarca. A escritura' pública
foi lavrada às fls. 23 livro 24, em 24/09/.13 '. ,A-y��t�dó >�.m .. Cr$
30.000,00 (trinta mil cruzeiros). Eu Zaiden E. Selerne, Escrivão,
o subscrevi. .

-

,

'

.. '

Canoinhas, 28' de março de 1980.
. -,

.

TELEFONES: Escritório 23-177� - Loja 23-2014

,

uma variadíssima secção
de profissionais cornpe-
I

sua colocação.
Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 4� - UNIA0 DA VITÓRIA - PR.

\

Wald.elllar KI"luppel
�'In.'WmL�"""'�».rJIII.�'I;WI"� _

\

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0386 - CANOINHAS - Santa Catarina

ORLI DE A'fAíDE ROHRIGUES - Juiz de Direito/S." Vara.
I

Prefeit.ura Municipal
I

de Cauoinhas >
'

,

,

, ....
�

\

Avlso de licitacão
1

I

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha

aberta a Tornada de Preço - Edital n.? 024/80, para "Aquisição de
" "

>

3.000 (três mil), Meio-Fios, Padrão D. N. E.R., com prazo de en-

. trega das propostas até às 10 (dez) horas do dia 13 (treze). de maio

do corrente ano (13.05.80). Cópia do referido Edital 'e maiores

esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 17 de abril de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da ·COlnis,sã0
"

'. '

.
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Confraternização"
\ De. parabéns os membros da família de

"Feres João Sfair", pela bonita festa de confra
ternização) realizada

.

no último domingo' na'
Igreja do Perpétuo Socorro, reunindo parentes
co de vários pontos dó País, além de amigos ca

noinhenses especialmente convidados;' Na colu
na de hoje, destaco os nomes de filhos noras

," ,

genros, .
netos I e bisnetos .do cidadão' lembrado

pela municipalidade, conferindo seu nome a

uma rua da cidade. Presenças de Orival (Neu
za) Feres, Jacób (Lorís Feres) Eliam, -Mustaf'á
(Laila Sfair) Amad Filho,.. Shued (Norma)
Sfair, Adir (Guiomar) Sfair, Daniel (Marcelli)

.

Hatti, Mustafá (Maria Tcrezinha) Amad Neto,
Erivan (Odete) Karvat, Ildefonso (Janete)
Gapski, Jair (Odete) Cavalett, Francisco, (Eloí-:
sa) Karvat, Nelson (Miguelina) Krieger, Deriva)
Feres, João Sfair, Matilde Feres Hatti, Miriam
Dakíl, Sadi Dakil Marli Da.kil, Joice Amad, Gis-

. , ,

laíne Amad, Claudia Marina Sfair, Marco Auré-
Iío Sfair, Luciano Jued Sfair, Daniel Hatti,
Claudia Hatti, Marcelo Hatti, Maria ;Feres Kar
vat, Valdir .Karvat, Arlete F'illipp, Dário Pillip,
Aldo Karvat, Isalina Karvat e os convidados '
Prefeito Benedito Therézio (Lia Prohmann) de
Carvalho; vereadores, Francisco Bueno Siqueira
Orlando Müller, Tufi (Carmem) Nader, Pau10
Eduardo Rocha Faria, Presidente da Câmara
Municipal; Glauco João (Irene) Bueno, Clemen
tino Pieczarka, Sônia Léa Scopel, José CI�men
te Pieezarka 'e o colunista e esposa Mariléa Co-
lombo. \

.....,

I

'____________ , ,��iw _

Restaurante Pinguim
Cardápio A LA CARTE - espeto corrido

- Ianchés - sorvetes da' casa - Aceitamos 'eu

comendas d,� churrasco de gado - carneiro -'

leitão e galinhas assadas. Preparamos festas de
.

aniversários e casamentos, etc.
, I

Rua Paula Pereira, 430 (ae lado do Correio)

Nasceu Tatiana ..

'

"

" \,
,

Radiante de' felicidade, o jovem casal Jair Jo-

sé e Rosane-Maria Gonçalves Kôhler, com a chegada
de uma linda menina, que na pia batismal receberá

o nome de Tatiana Helena Gonçalves Kohler . Muito
felizes também os avós da menina, Alvino e ,Nady
l{:ohler e Lauro e Gersi Gonçalves. Via coluna, se

guêm os cumprimentos ao prezado casal .

I,

, .

!

Reunião adiada
A Associação dos Municípios -do 'Planalt'o Nbr

Ü� Catarinense (AMPLA), teve a sua reunião'mensal

a:diada para '7 de maio próximo, a r�alizar�se na ci?a
de de Itaióp61is às 9 horas. O �otIvo -da transferen-

ela de data, foi os festejos do centenárió' de Rio Ne·

gtinho, onde os. Prefeitos estiveram na última quin-,
fa;.fei:ra pr'estigiapdo a visita do' Gov:ern�dor Jorge
Bornhausen. Na reunião: de Itaiópoli�, os Prefeitos

da AlVrVAC fa�ão sua despedid.a participando' p.elâ
'última vez dos trabalhos ,da AMpLA.

I

r�-M�DENIA
�.

'

,�'.I. I,"

\

VENHA CONHECER

I,ela.- esta�ã,o, e
inv,erno 6ar,den.ia

Rua Paula Pereira (Pra,ça Osvaldo de Oliveira)
..-

-
).

LÚ c io
,
\

Colombo

.Dia do Contabilista
Transcorreu ontem o 'dia do contabilista. A

coluna de hoje presta as justas homenagens à esta
classe, que possui nesta cidade o maior' número de

profissionais. da região. Os parabéns da equipe Cor
reio doNorte' e Impressora Ouro Verde aos laborio
sos contabilistas.

.

Wigando' Rogério
6 aninhesI

\ Enfeitando a coluna este belo 'g'arotão,
Wigando Rogério Diener Filho, que hoje com

pleta 6 anos de vida. Ele é filho de Wigando Ro
q/�rio Diener (in memorian).. e Solange Nader
Diener . Para comemorar, Wigandinho recebe
amizades mirins amanhã na residência de seus

.
avós corujas, Tufi e Carmem Nader, com uma

bem bolada festinha. Do colunista, seguem .os
. parabéns ao jovem aniversariante.

.

LJma noite 'no
"

Méxic.o'
A SoCiedade 'Beneficente Operária, promove

'<, dia 16 de maio próximo.v''Uma Noite no México", que
será, abrilhantada por uma 'orquestra típica e com

show do 'cantor mexicano Pancho Delgado. O Presi
dente da SBO, Marcos Süssenbach, informou ao co

lunista que Os dançarinos que quiserem poderão pro
videnciar trajes típicos .como "SOMBRERO", "PON-

___ " i..H[{odes e botas mexicanas.

,�

, GADOTTI e .ODILON
.

'�.�:I :-

em�.·Vide ira
I , ,

A convite, do Secretário de Transportes, e

Obra::;, Esperidião Amin Helou Filho, estiveram em

, Videira, Pinheiro Preto e Tangará, os Prefeitos Clau
dio Gáootti e Odilon Pazda, respectivamelit'e de Ma

j.or· Vieira' e Três Barras. Lá, eles participaram da

Inauguração da duplicação da ponte "Aderbal Rarnos ..
da Silva" ,s'obre o ,Rio do Peixe e in�ugúração da Ro..,
dovia "Engenheiro Linneu Luiz Bonato", cujo ato foi

presidido pelo Governador .Jo�ge Bornhausen.
).-'!

,�=================-- ==�============��===7.

CIRURGIÃ;.DEN',rIST,A
, eRO 1091

Consultório: Rua MajoT Vieira, 505 - 1.0 andar

(ao lado do Edifício 1\:11ussi)

Fone 22-0439

26 d�, abril de 19S0
�

== ..........,,=.m= �.e·.,_"e•.,....._ aa...

XVII Convenção,
de Lions
Teve início ontem em, Joinville, a XVII Conven

ção d.e Lions do Distr�fp'Á�?:lqi reunindo ce.rca de mil
associados, de 63 clulJ'és ,do 'IEstado. O Lions Clube

. de Canoinhas se faz presente" com .uma 'caravana co

mandada pelo seu. Presidente, Ildefonso (Renilda)
Corrêa. O LÉO CLUBE CANOINHAS, pela primeira
vez desde sua fundação, participa de uma Convenção
Leonística, comparecendo com �4 associados; Valde
rêz Tabalipa (Presidente), e os membros Marli Paul,I ,

Sandro Gonçalves, Adernar Paul, Régis Schadeck,"
( Dinoh Côrte Filho Opialdo Paul, Tânia Siginheski," .

.Solange Pazda, Tânia Boeíng, Luiza Lorena Mikus,
'

T .u iz Uaspar Bossi, '

João Carlos Drevek 'e Delrno '

Brehmer. A Convenção que termina amanhã, tem cO-·

mo objetivo padronizar as formas de atividades leo-'
nístícas e fazer um balanço dos .trabalhos desenvolvi
dos, bem como promover a troca de experiências.

Chorinho novo'
André Paulo" é o nome do garoto que nasceu

dia 17 para alegria do casal, Wilrnar e Idelmari Si- ,
rnôes Lion Selevi. t Da coluna, os cumprimentos ao

,

jovem casal, extensivos aos avós do menino, Amadeu
e Maria de Lourdes Simões de Oliveira e Paulo e

Anita Lion Seleví ,

,

O Lép Clube Canoinhas promoverá. no dia 3.
dê maio uma sensacional noitada no Clube Canoí-, ·

nhense . A renda reverterá em benefício. da assistên-
cia ao menor O início, está marcado para as 23 horas.

r \ Sarau na COHAB
\

Os formandos/Bü do Curso Técnico em Secre-
, I '

tariado da FUNPLOC, promovem para hoje as 21 ho-
ras no Salão da COHAB, um sarau que será anima
do por "San' Ramon Cine Som. � Todos estão sende
convidados para divertirem-se a vontade.

\ Boite no Clube

Niver '

"
'

,

Ainda recebendo cumprimentos pela data na .....

talícía, a Vva. Maria Saf'anelli Jankowski, transcor
rido no último dia 15. Na' oportunidade;' Dona Maria
recebeu um grupo de amigas para uni Ianche em sua
residência. ;·,Ic,·.

'

Aniversários
HOJE� Fernando Freiberger, �Wilsol1 Frtedmann, ltfl-.

berto Carlos Borges de Souza e Dírlene Ree- \

der, esposa de Ren�•.to Boeder, residentes e•.

Curitiba.

AMANHA: Miriam Damaso da Silveira, João Roque
Padilha, Paulo I Adão Frank Junior, filho
de P�u19 e Ivete Frank ,

,

\ f
.

'. D��ó 28: Elfi .Loeffler, Paulo Neuburger, ,D.a Yeda,
Lúcia Pereira, residente em Ftorianópoljs,

. Lauro Prust, Osvaldo 'Partala, residente em

Papanduva e Lurdes, esposa de Miguel To
ikarski.

.

DIA 29:' Darcy 'Wiese, Leopoldo Pereira e D.a:. Julta
Barcelos.

DIA 30: Ernesto Noenberg, D.a Clara, esposa" de Os
valdo Si,lveira, res:ideJ;ltes em Curitiba-PR.',
Cm:los Augusto'Nunes Pires, Cesar Rosse

m.odel, residente em éuritiba-PR,; e Alexa
Helenà, 'ilha de Gerson Irandir e Nils!e Re

gin� 'Waltric!k Kohler, residentes em Cririi.ti
ba-PR.

@t1/05: Marise Marta RudoU, D.a Lurdes, e5posa Ele
Alvacit F'edalto; c, Marilsa, filha de Fábio e

Marli Fuck;.
. ,

.

,

02/05: D.a holde; ..esposa de Alvi:t�o Franb, ·ltal11a-r
.

Fredei:ico Koepp, Luiz Migu�l Novo, resid.en
te c:m sâo râu.lo; e Tacilio Rod�ig'uelS de Melo.

AOS ANI\'llER,sARIANTES OS" PARAB'ÉNS
DO C(rLUNIWFA, COM VOTOS DE MUITAS fELI
CIDADES.
��w � _

=

\

Fr nço,i.se
Recebeu as ÚLTIMAS NOVIQA.DES

I

de MEIA-ESTAÇÃO, e INVERNO.

Agora, atendemós também com m,oderno
1\

ATELIER DE COSTURA.

Praça Lauro Müller, - 'Rua Felipe Sc11miclt,' n.o 59d

I
j

, -
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CORREIO DO NORTE » 26 d. abril de 1980
----------,----------,-------------�...---____..,.-------_..----------_._----

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência; aes
,

melhores preços da região.

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Basilio Humenhuk Comércio
'de Veículos Ltda.

iiMijé·z7,:..._ ...:s::n::-�-·c"',-.E!..,.0ZS7lW..--zwat!G5'T-'7EZT-7Tii?aaaiITTZ'5?JiT1'rms57GYRPF·?
.....

2t-Z!Fr:F7r� ::=t:=-

. l�vet1dador FORD I
1948 32 ANOS 1980

s Fazemos semp�e ..� melhor oferta em veículos novos li'ORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:'

í f>pala coupê luxo - vermelho e preto .. .. lSH

, -

R U3 VidaI' Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024
-

j

, �O DEPARTAMENTO DE VEíCULOS' USADOS DE

lVàGUEL PROCOP.[AK COMÉRCIO DE VEíCU,LOS LTDA.,

vccr ENCONTRARA paRA PItONTA ENTREGA:
,

Ano
1969

1970

Marca
1 Pick-Up - cabine dupla ..

1 Veraneio .

1 Opala, .

1 Opala 4 portas .. .. ..

1 Brasilia.. .. .. .. .. .. .'

1973
1974

1976
1977'
1978

. .
' 1978

I 1 Variant .. .. .. .. .' .. " ,,',. ., ..

1 Fusca.. ., .. .. .. .. .' .' ..
_

:. '.; .,

1 Chevette SL .. . ,\

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(UlOS LTDA.I,
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

f'

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

FILOSOFIA.
A filosofia outra coisa não
f. se não o sentido comum

em traje-de gala.
(O. S. Braston) ,

MULHERES

O mais belo encanto da
mulher é o silêncio.

(Proverbie alemão)

) ,

I • Quem'souber quem foi ..
"'.. )

i.·
' T :··">�;r�)':,:';""�"· '"

'

C e Sousa pooe ganhar ':'�'/·,'�,:<R}:,:t::,'�-
�r uma b I de ' tebol. ./

u m Bnda.boneca.
\

Dentro dos envelopes de
figurinhas do ál�um "A Criança
€ o ICM - Conheça Santa ,

Catarina" tem milhares de
brindes maravilhosos. 23.305,
para ser exato. Achou, ganhou.
Bolas, bonecas, jogos de dama
e moinho, jogos de toalha de
mesa, jogos de toalhas de
banho, bícícletas e até
te!QViSOf@S .

Vá juntando suas notas fiscais
de compra e tíckets de caixa.
Cada Cr$ 300,00 dão direito

a um envelope com

6 figurinhas.
- Participe. Além de conhecer
a história de nossa terra, você
pode ganhar muitos prêmios
com isso.

1 ...... ;,�:.
I

(.

Acontecen'do.
* Também Sumaia completan
do mais um niver, a você tur

quinha parabéns!
* Pelo jeito os telefonemas
anônimos continuam. Pedi

mos' a essas pessoas que não tem'
o que fazer, qus dediquem seu

tempo livre a coisas mais úteis,
porque só incomodam_.
* Um novo parz ínho surgiu na

.city, Ivan e Taninha, numa

boa.

* Eu digo "sim" com convicção.
Sei- como amar um -homern .

Como' amar as pessoas.,

Como amar o sol e a chuva e o

amanhecer,
'Este é o jogo da vida.

Só é amado quem ama.

Isto não é filosofia, é um

jeito, uma maneira de ser.

Eu sou, logo existo. /

Me visto, sei agir de manei
ra só minha.

Não sei qual' dia gostei ,
mais.

Mas sei de que gostei do

que estava fazendo, das pessoas
que estavam lá, do homem que
estava ao meu lado.

* Boate ... ,sábado
Quem foi, 'sexta no' baile gos

tau. .. sábado voltou. .. muita

animação, muitos lances e aque
le show , É isso aí!

:1<
'

Laércio G. agora solteiro, mas
não há de ser nada, tem uma

certa loirinha de ollho.
I

>I< Dia 21 p.p. Tânia G. comple
tando idade nova. A você tu

do de bom.

>I< E os jogos Regionais' estão aí,.

e as menininhas ansiosas pela
chegada dos jogadores de fora.
É isso aí, bons jogos ou jogado
res?

* César UJm miliquínho muito

badalado, quando ele passa e
,

dá aquele sorriso, são só as me-
.

di do aí
.

InInas 1zen o aI. .. aI ....
, ' I

* Descoberta de outra pessoa, o
j

carinho a troca de palavras e

emoções, uma repentina troca
de olhares, eles se reencontra-

'

ram. .. Zé e Arlete.

* Estej a frio. .. ,calor... cho
vendo ... nada impede o Na-

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

Edital de Arrematação
(Extrato art. 687 CPC)

1.0 LEILÃO: Dia 09 de junho de 1980., às 10,00 horas.

2.9 �EILAo: Dia 23 de junho de 1980, às 10,00 horas.
I

LOCAL: Edifício do Forum Desembargador Rubem Mo-
ritz da Costa, sito à rua Vidal Ramos, s.jn.o - Ca-
noinhas - Santa Catarina .

'

PROCES$O: Execução Fiscal n. ° 13.00.4.

REQUERENTE: A' FAZENDA púBLICA ESTADUAL.

REQUERIDO: ANESTOR JULIO

BENS: Uma máquina Xanfradeira de calçados, marca

BORENI n.o 1.341 com 2 motores trifásicos com

0,5 HP cada um, em bom estado de conservação, avaliada em Cr$
:35<. ÔOO,OO (trinta e cinco mil, cruzeiros}. Eu, Zaiden E. Seleme:
Escrivão o subscrevi.

Canoinhas, 14 de abril de 1980.
I ORLI DE ATXíDE RODRIGUES - Juiz de Direita/ 2.a Vara

2 x

:�':! ",. \

• •

responsabili dade:
'J. e C•

to de um giro com o seu nove

Fuscão.

"" Cláudio 'novamente cana a

gente. É isso! Você ,sabe que
a gente curte adoidado a tua
amizade.

* Mais ativas do que nunca, as
senhoras da Casa da Cultura,

estão se- preparando para iniciar
as aulas de piano, acordeão,
flauta doce e violão. Muita

,

I

gente contente com isso, pois é
um novo incentivo musical para
a nossa cidade.

* Joyce desta vez não foi só ím- I

pressão. Furou o pneu mes

mo!!l

* Concordamos comi:
- O amor do Edumarpela !to-.

sane.

O namoro do Beto e da Thel
ma.

Com a moto do Brandes.
A amizade do'Arno.
O Varàndão.

_' Os Feriados.
As boates do Clube.
A turma' reunida.
A volta da Arlete.
A felicídade de todos.

* Discordamos com:
-,

_ A ida do Junio'r F. para
Curita.
As brincadeiras de mau gos-
to. �

A tristeza da Izabel B .

Os telefonemas anônimos.
O desaparecimento do Erbi
nho.
A antipatia de certas pss
soas.

Com a tristeza de alguns.
>1< Mais vale calar o que senti
mos, que rrsanifestar a quem

não o possa 'compreender.
'

Até a próxima.

Emp. Indl. e r Coml. Fuek S.A.

Departamente de Engenharia

A V I S O
A Empresa Industrial 'e Comer

cial Fuck S, A, - Departaments de
Engenharia, avisa ao sr . JOÃO CO
LATINO NUNNES, portador da Car
teira Profissional N.? - 32668 sér-ie, , '

458, a apresentar-se na seção pes-
soal da Empresa dentro do prazo de
.três (3) dias, a fim de regularizar
sua, situação.

O não' comparecimento implica
rá na rescisão 'do contrato de traba
lho por abandono de serviço, nos
termos do artigo 482 da CLT.

'

Canoinhas, 19 de abril de 1930.

A V I S O
Oficina PHILIPE Espeei�-

, lizada em máquinas de escrever
e Eletrônicas.

,

Avisa aos' seus
Clientes que a pantir do dia
05-05-80 estará atendendo em

novas instalações à Rua 12 de
Setembro, 437 Esquina Rua Cae
tano Costa. Fone 22-0272
CANOINHAS.

,

--""'���mmt\1i��"1't4I'�'II'��

DOCUMENT9S

EXTRAVIADOS

BERNARDO TOTH declara pa
ra os devidos fins que extraviou to
dos os documentos do veículo de
sua propriedade, marca Fíat 14,7-L,
cor amarela, ano 1979, plaea . '1' •

CA-4945, chassis 0181291, 5'S RI", 4
cilindros.

Os mesmos ficam sem 'deito
por ter sido, requerido , segundas
vias.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CO.JtBI9 De N9RTE 26 de aLril de 1980

CN"( .. ,. SERViCOS,,

� (

,

Rua Getúlio Vargas, 527'- Fone: 22-0971 .

\

- FARMACIA DE PLANTÃO: De sábado (26) a sexta-feira

(02) _ ALLAGE - Rua Vidal

Ramos, 684 - Fone: 22-0614

MÉDICOS 'DE PLANTÃO: Em casos ele extrema urgência -
Fone 22-00.33

/'

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

PLANTÃO CELESC: Fone: 196

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA: Fone: 22-0179

RAD1'O SANTA CATAR,INA.: Divulgações das 08:00 às 12:00

horas e das 14:00 às 18:00 ho

ras. Aos sábados até às 16:00

horas.

".JI.&U-l.!.�' U.:&I.IbW.Y1 "I' J II! P "I!" !!I.lIa .!!,I.". "' I!!IIJlI!!...!I,U.,I!"JU, P II UI!!J! m. 'l" m D \" P .

C' I M E N T E L A _' �
I

-

FABRICA DE ·TELAS �DE ARAME GALVANIZADO, EM

'T�DOS OS TIPOS E SOB .MEDIDA _ ALAMBRADOS PA
RA CANCHAS DE ESPORTES _. CERCAS DE DIVERSOS

MODELOS, EM TELAS DE ARAME E PALANQUES DE

CONCRETO PRóPRIOS PARA CHACARAS _ ARTEFA-
TOS DE CONCRETO EM GERAL.

Escritórioe Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-@748 Caixa
r

'

Postal, 241 - anexo Escritório Cide .

I ,Fábrica': Distrito de Marcilio Dias - Canoinhas-SC.

__..J..'
I I

�"if'ii"i"'i"TiFiTiF. 113 ííi i D • íí 11 E " • i I í í ii ií t • II � ii • S I I II 11 ii I ., nTlfTTlnnnfTTJT1I"Ti'T1I"l111'1!"m'lri'li....
-. I

Tragéd
•

Ia
Mauro Luiz' 'Kichélesk"i

INTRODUÇãO
Usei para título I uma palavra

.bastante rebuscada, "COSMOR
RAQUEO"; cuja definição portu
guesa seria:

COSMO - espaço exterior; re
lativo à cosmografia, sinônimo de
ASTROFíSICA "

RAQUEA - abreviatura de
terráqueo, optei por isentar a sila

. ba "te", ficando somente as duas sí
labas subseqüentes.

. "Cosmorráquea", palavra for-,
mada .graças ao princípio de agluti
nação. Tragédia Cosmorráquea, sig
nifica que se desenvolve no espaço
e terra.

Esta reportagem foi elaborada.
por minha pessoa no intuíto de

-: alertar para o .per igo, ou melhor di-
zendo para a tragédia, que se apre
xima cada vez mais perto de nós.
Falo dos soviéticos, e do meteoro,
também de uma galáxia ou conste

lação denominado Virgo.
Este foi o intuito 'ao elabOorar,'

esta reportagem de cunho mera
mente científico. Vou tratar sepa
radamente item por item destes:

/ a _. A ocupação RUSSA rio

AFEGANISTÁO.
b _ .Super galáxia está atrain

do a Via Láctea.
c _ Meteoro .

.

d _ Nova era glacial.
e _ Disco Voadores, perigosos

ou não?

Dentre estes títulos que são em

número de cinco {5), darei ênfase
ao sub-título A, B, C.

A - A ocupação Russa no

Afeganistão.
Geograficamente, o Afeganistão·

. tem 657500 km2 (seissentos, dn-'
coenta e sete mil, quinhentos. 'qui
lômetros quadrados) .. Sua popula
ção absoluta era de 16.000.000 (de-

......

, I
'

,

\
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nrnelfO aniversariO' a
\" '", .

r'
, ....

/

•

•

eJetrodomésticos .
,em

,

moveis
, '

., ,

Dormitórios para casal e infantil" Conjuntos estofados, Copas,
Cozinhas americanas, TV a cores' e preto. a branco,

'

Fogões'
a lenha 8 a gás, Refrigeradores, Armários' com' pias, /,·Bi.ci'!"

I I I
J

eletas,' Enceradeiras, Máquinas da Costura, ,C"olchões, Violões,
Carrinhos \9 Berços, Relógios de parede, Rádios, Tocaf itas

.

e·, uma' infinidade de artigos. ','

(Io'sm,orráquea,
J

sésseis milhões) de habitantes, taxa
anual de crescimento 1,8% (um vir
gula oito por cento); a linguagem
dominante no país: persa e pushtu;
as religiões professadas são 00 isla
mismo e a forma de governo. era

monarquia constitucional, passari
d.o para o bloco socialista alguns
anos mais tarde. Sua capital deno
mina-se Kabul e sua população era

de 450.000 (quatrocentos e cincoen
ta mil). A economia' baseia-se na

Agropecuária. Sua moeda Afegani.

Houve uma revolução,
r

neste

país que depôs o presidente Haf'izul
lah Amin e colocou o presidente Ba
brak. Karmal com a ajuda dos. so

viéticos no dia 27 de dezembro.
Três meses depois, e a mais' san

grenta guerra se desenrola nOI Ate
ganistâo, uma guerra que teve co

mo estopim a 'perseguição russa aos

islamitas e dividiu o globo em duas
partes" . uns apoiando os rebeldes
Afegãos e outros os Russos e o Re
gime de Babrak Karmal . ,

. . Se.gundo informações. recentís
simas divulgadas. terça-feira, dia .08
de abril de 1980., no programa GLO..:
BO REPóRJ'ER, ATUALIDADE:,

apresentado as 21 :00 horas, -corn du
.

ração de uma hora, u�' repórter ci.-·
negraf'ista conseguiu fIlmar' . cenas

hórríveis de serem presenciadas'.
Os I RUSSOS' estão usando uma

invensão NAZISTA para controlar
os Afegãos rebeldes; essa substân
cia paralisa as pessoas e chega a

matá-Ias. Tal como nós pegassemos
FUBARIN para eliminar ratos, pe-

.

na' que os ratos eliminados são pes
soas, seres humanos. Mais uma vez,
prova-se a· lei do mais forte, a lei
da eliminação dos adversários para
ficar no poder uma minoria cons
ciente. ,No caso OSI Karrnelistas
apoiados pelos Kremel.istas, o po
der tirânico, para fazer malefício
a população Afegã. A arma, que
d.escrevi é proibida o uso dela pelas
Nações Unidas por que uma arma

para destruir, ceifar vidas humanas;
j amais deveria 'ser usada por uma

nação preserwadora dos direitos hu
manos. Isso, que penso em relação
ao fato de os Kremelistas intervirem
em unia região islâmica; desrespei
tando o direitos individuais de ca

da nação de resolver suas I questões
internas sem intervenções externas .

(continua no próximo número)

.Seleme
Ind.
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Na conformidade do Artigo' 9.°, Capítulo III, dos Esta-

tutos Sociais, ficarrl convocados os senhores acionistas para s€ reu

nirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA no dia dez de maio
.de hum mil .novecentos e oitenta, às 10:00 (dez) horas, na sede so

cial, sita à Rua Eugênio de' Souza 79, em! Canoinhas-SC. para deli ...

berarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. O) Discussão e aprovação do Balanço Geral, Demonstração de
Resultado do Exercício e Relatório da Diretoria ref , exer

cício encerrado em 31.12.1979;
2. O} _ Eleição da Diretoria para o Exercício de Abril/80 a Abril/

. 83,,,
'.'

3 . 0) - Assuntos diversos de interesse da Sociedade '.
I

Canoinhas '(SC), 22 de abril de 1980.
-

I

JOAO ABRÃO SELEME - Diretor Presidente

& ' Seleme I S. A .
- {\

e Exp. 'de' Erva
CGCMF, 83.188.284';0001-19

.

(

EDITAL DE �ONyOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

3 x

·1

Ola das 'Mães

Presentes que agradam

I .'

,asa

f.'ça-n-os uma visita e comprlve OOSS-OS pre,os e facilidades de pagamento

Crediário,
, ..

proprlO e, entrega .. na hora
� ,

l
,

.

I
RUA CAETÁNO, C;;OSTA, 495 --,FON,E 22-0555 - CANOINHAS - SC.

,
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AGORA VOCÊ CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

É A SUA RADIO SANTA CATARINA, SEMPF\E

PR�CURANDO DAR :MAIS>� SEUS 'OUVINTES.

ACOMPANHE TODO DOMINGO À PARTIR DAS 67,f)f),
HORÃS, O DOMINGÃO MUSICAL. ,

DAS 10,00'ÀS 11,'00 HORAS - TELET'EMA TEMAS
MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS pREFERIDAS.

,

E ,A SEGUIR, ENTRE 11,00 E' 13,00 HORAS, CLUBE Das
-REIS: ..... O MELHOR DA MÚSICA, NA INTERP.l'tE,TA-'

çÃO DOS MELHORES 'CANTORES EM EVIDÉNCIA.

DEPOIS, ATRAVÉS DE ,"GENTIL�ZAS< L'EVAMOS NOS·
SO RECADO IVIUSlCAL AO HOMEM SIMPLES E :BOM DE

NOSSO INTEHIOR.
-:

r
f' ..

RÁDIO SANTA CATARINA - SEMPRE ACONCHEGANTE
.

\
• I

E MAIS PERTINHO DE VOCÊ.
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Notícias
.

de

Major Vieira
\

FRANCISCO KRISAN

PREFElrO ESTEVE NA CAPITAL

Acompanhado do vereador Cesário Koaski e
> do ex-vereador Aloacir Veiga, esteve na Capital Ca
tar inense na semana passada o Prefeito Claudio Ga
dotti. Na Capital do Estado o Prefeito Gadotti assi
nou convênio com o Departamento de Estradas de
Rddagem na ordem de Cr$ 1'.250.000,00, que será des
tinado ao prosseguimento do calçamento (a lajota) no
centro da cidade. Em audiência com o Vice-Governa
dor, foi tratado da ampliação total da rede de energia
elétrica no perímetro urbano da cidade e 'prossegui
mento das obras da .ERUSC, tendo como prioridade
a rede de eletrificação de Colonia Ruthes à Colonia
São Roque, numa extensão de 13 quilômetros, que be
neficiará mais de 40 propriedades rurais. Também
foi tratado do prosseguimento dos trabalhos da CA
SAN em nossa cidade. 'Em audiência com o Secretá
rio da Saúde foi tratado da aquisição de equipamen
tos para o bloco ambulatorial do Hospital Santo Es
tanislau e segundo informação do Secretário j á foi
feito ai Iicitação para aquisição dos mesmos. Na Se
cretaria dos Transportes e Obras, em audiência com

c Secretário Esperidião Amim. Helou Filho, foi trata
do de diversos assuntos administrativos do município,
sendo o Sr. Secretário amigo particular do Prefeito
Gadotti e o mesmo sendorepresentante do município.
Tanto na esfera Estadual como Federal, por .ter o

mesmo sido o Deputado Federal 'miais votado em

nosso município. Adiantou o Secretário ao Prefeito
Gadotti, que dentro de breve .será feito a licitaçâo pa
ra a 'implantação do asfalto na Rodovia que liga Ma
jor Vieira a Canoinhas e BR-116.

.

'N'8_' m..anhã ào último 'd::a 14 no gabinete do
Pn'::'2�to, en1 cerimônia simules, Claudio Gadottí fez
r trcnsterência ele posse :1 seu vice João B""I·�J..a Ru-c. �,..L.;"..J..L..J _ ... \.... ...... I..,..._V'.. ......,�..J Gt..:;l l. Gt.L 1o..Ii" .li.

thes, visto o Sr. Claudio Gadottí ter aue ausent=r-vo
(;2 Prefeitura a fim de tratar de assuntos partícula-
1.'03, COil10 se sabe o Prefeito Gadotti trabalha 8 horas
por dia em seu Gabinete le não dispõe de tempo para
seus assuntos profissionais e particulares. 'Espera-se
que o vice-Prefeito João Batista Ruthes dê prosse
guimento as obras da municipalidade, mostrando as

sim seu talento corno bom administrador: Esta co-
,

Iuna que sempre esteve ao Iado d�, Prefeito Gadotti,
também. se coloca a disposição do Prefeito' em exer

cício para' qualquer assunto que mereça destaque
neste jornal.

'

TELESC EM MAJOR' VIEIRA

o Sr. Prefeito Municipal informou a este co
lunista que a TELESC já nos próximos dias irá dar
início a central telefônica em nossa cidade, e ser-i li
gado inicialmente 50 aparelhos, cujos números já
ehegaram as mãos de seus proprietários. Para nós é
motivo de muita euforia esta notícia, pois já POSSUl
mos o posto telefônico, mas o rnesmo sempre vem

causando problemas, pois o pedido de ligações é imen
so, e um só 'aparelho não é suficiente para uma ci
dade rumo ao progresso como está acontecendo com

Major Vieira: A inauguração da central telefônica
está previsto para o mês de junho próximo.

NOTAS SOCIAIS

Uniram-se sábado último pelos sagrados laços
do matrimônio, na Igreja Matriz de Major Vieira o

jovem Celso Damazo da Silveira com a senhorita Lí
dia Lucachínski, residentes nesta cidade.

Ainda hoje' estarão dizendo o SIM diante dó
altar de nossa Matriz, os' jovens HeÍcio Reis COIl1 a

senhorita Silvina Karvat, ele é fillho da sra. (viúva)
Juvenília B. Reis e-a noiva é filha do casal Tereza ê

Adão Karvat, residentes ell?- Pulador, neste mun icí
pIO.

A coluna cumprimenta os jovens nubentes de
sejando-Ihes muitas felicidades.

ANIVERSARIOS
, .

Aniversariou dia 10 o Sr. Osvaldo 'Rodecz, re
Gj:�en�c: nesta cidade.

_._ Aniveraariou dia 11 o sr. João Dziedski, adminis
.trador da Prefeitura.

Aniversariaram dia 14 os senhores Augusto Papes.
e Gentil Krauss, ambos residentes

\

nesta cidade.

A coluna cumprimenta, os aniversariantes) de
sejando-lhes felicidades.

., .,

seraa
O Vice-Diretor em Exercício da Faculdade de

'Ciências Administrativas çle Canoinhas, Dr. Paulo

Dequêch Comunica aos cidadãos abaixo que seus Di
plomas do Curso de Administração, Habilitação em

Administração de Empresas encontram-se devida
mente registrados no MEC, podendo ser retirados, na
Secretaria da Faculdade, pessoalmente Ou por pro
curador bastante constituido .

Uma comissão perrnanent., de liótação, de
terras foi criada pelo INCRA, e já está sendo instala
da no Território Federal de Roraima, com o objetivo
de acelerar a regularização, da situação fundiária na

quela unidade da federação.
\(

Ademir Elias Freiberger, Agenor Christofoli,
Deisy Maria Burgardt, Dolores Maria Stein, Edaisi

Kelly Gonchoroski, Hamilton 'I'omporoski, Luiz

Scheuer, Marlene Bueno, Paulo Antonio Ossowski,
.Wflson Antonio Weinschutz, Iarys Seidel, Achílles
Santos Silva, Teodoro Sachweh, Eugênio Nehl, Ha
roldo Carlos Koepp, José Emiliano Uba Neto', Hélio
d,e Paula e Silva, Carlos Alvino ,Wagner, Osmar Lau-.
ro Stein, Osvaldo Wrubleski, Nery Gonçalves, Nelson
Tokarski João Air Soares, José do Nascimento Filho,
�indolpho Portes Marques,' Henrique Pereira, Clai
ton de Paula Baninski, Carlos Ciórcero Junior, Edi
lia Maria Kalernpa, Leszko Dyniewicz Junior, Divair
Dirschnabel ,

Com a nova comissão, o INCRA pretende im
primir maior velocidade aos trabalhos de legitima- \
çâo de posse em Roraima e também evitar o surgi- r
mento de focos de tensão social na área. Essas comds
sões existem em todos os Estados nos quais o Insti
tuto possui suas Coordenadorias Regionais ..

Até ° momento, em Roraima, foram arrecada
dos 4.665.290 hectares, enquanto que o volume da
área 'licitada se situa na faixa dos 296.600 hectares.
Agora, com a comissão, técnicos' do Instituto acredi
tam que a curto prazo esses números se tornarão bem
mais expressivos.

, Composta. por três membros titulares, e igual
número de suplentes, compete à comissão regularizar
a posse de áreas ocupadas de boa-fé. Quando a área
não tem ocupação é feitó um anteprojeto de destina
ção d� gleba, através. da comissão de licitação, exis
tente no Departamento dê Recursos Fundiários do
INCRA.

Canoinhas, em 23 de abril de 1980.

PAULO DE.QUÊCH V ice-Diretor em Exercício
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ê como casa deparente,Você che . asemavisar
e é semprebem recebi

N . \ós sempre temos tempo para você, funilaria e pintura. E todos juntos formam
porque nós fazemos o tempo render. uma equipe muito, muito eficiente.
E não podia ser de outro jeito: o tempo para Você pára, mas não pára em vão,
nós, corno 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. .I
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

r,; Não 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 Co,ncessionário Mercedes-Benz
I

Não geixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que
- d

'

11 �questão de honra.
.'

valeu a pena. Aristi " es Ma 011 3Nosso pessoal foi treinado na fábrica e
.

-,Da recepção à despedida você tem a .;1periodicamente volta já, para garantir que mesma sensação de que não perdeu tempo. Rua CV���:nRha(l����€l36 �·.fivai sempre fazer um serviço bem-feito. Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz
IUm por um, todos são especialistas. Em pra onde a estrada levar, aceite um conselho.
I

I �.:::i:::.�:.�:t:::�:=:,.�� ...........���::�h,�:=:e::::.�� ...""'" ...."� ........",, ..J

às nossas oficinas de vez em ouande.
Como parte da família Mercedes-Benz.

nós nos sentimos multo honrados de reen
contrar você Sempre

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

/

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



r'
---

26 4e abril de 1980C9RltEI9 D9 NORTE

. Prefeiturà
DECRETO N.o 32/80

ABRE CREDITO ADICIONAL

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, de conformida- ,

de' com o artigo 42 da lei n,?
4.320-de 17/3/64,

DECRETA

Artigo 1.° _. Fica aberto
por conta do excesso de arreca

dação, o crédito especial na im

portância de Cr$ 54.076,80 (Cin
quenta e quatro mil, setenta e

seis cruzeiros e oitenta centa
vos), constante do artigo 2:'0 da
Lei n.? 1. 424, de 23/3/78, a fim
de fazer face as despesas decor
rentes desta' lei.

'

\

Artigo 2.° - Este Decreto
entra em vigor na data de sua

publicação, apenas para esta fi
nalidade,

.

retroagírá seus efeitos
; a contar da data da lei citada
no artigo 1.'(1).

Artigo 3.'° _ Revogam-se as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, 10 de
abril de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO
DE CARVAJ.JHO N}�T'IO,

. Prefeito Municipal
.

Este' Decreto foi ff'gistrado
-e publicado no Departamento
Administrativo, D2 data supre.
Dr. FABIO NABOR FUCK

Dir . Adminrstrat rvo
V'ice Prefeito Municipal

LER,E CF\.ÉDI'I'O ADICIONAL

DT. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito M,uni
eipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições e de conformidade
com GI art. 42 da lei n." 4.320 de
J.7/3/M,

-DECRETA
,

Artigo 1.'Ü"""" Fica aberto
por tonta do excesso de arreca-

• •

Admite-:,

\

Oferece:

Entrevistas:

Municipal de Canoinhas
Canoinhas, em 18 de abril

de 1980.
I

Dr. BENEDITO THERÉZIO
DE CARVAIJHO S1l:':l'TO

Prefeito Municipal
�

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

Dr. FABio NABOR FUCK
Dir. Administrativo

'Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.534 de 18/04/1980

DA DENOMINAÇÃO A LQ

GRADOUROS PÚBLICOS

Dr. Benedito Therézio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, no uso de suas

atribuícões, faço saber que a

Câmara de Vereadores decretou
e eu sanciono a seguinte

L E I:

. Artigo 1.° - Os logradou
-ros públicos abaixo enumerá,dos
constantes da Planta Cadastral
terão as seguintes denominações

a) - Rua Ernesto Koch, a

que tendo início na rua' João
Muller Junior, segue paralela a

BR-280;
,

b) _ Rua Estanislau Schi
vinsiki, a que tendo início na rua

Ernesto Koch até o entronca
mento � Estrada Dona Fran
cisca.

" Artigo 2.° _. Esta lei en- r
trará em vigor na data de sua !
publicação, revogadas' as díspo-: 'Idções em contrário.

I,Canoinhas, em 18 de abril
de 1980. '

-

Dr. :BENEDITO 1 THERÉ,ZIO 1

DE CARVALHO NhTTO
Prefeito Municipal .

Esta lei foi registrada e pu
blicada- no Departamento Ad
nrinistratívo na data supra.

nr, FABIO NABOR. �F'UCK
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

dação verificado nos meses de

março a abril de 1978, o crédito
especial no valor de'Cr$. ',' ...

'

100.000,00 (Cem mil cruzeiros),
constantes dds artigos 1.0 e 2.°
'da lei n.? 1.440 de 03/7/78, a

fim de fazer face as despesas re

feridas' na mencionada lei.

Artigo 2 .

.0
- Este Decreto

entra em vigor na data de sua

publicação, apenas para esta fi
.

nalidade, retroagirá seus efeitos
a' partir da data da lei citada no

.
artigo anterior.

Artigo 3 .

.0
- Revogam-se as

disposições em contrário.
j

Gabinete do Prefeito Mu

nicipal de' Canoinhas, 10 de
abril de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO
DE CARVAIIHO NE'fTO

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Dr. FÁBIO NABOR }"UCK
Dir. Administrativo

Vice Prefeito Municipal

VENDEDOR PRACISTA, RESIDENTE EM CANOINHAS, PARA MJA,,<
QUINAS OPE,RATRIZES EM GERAL: LINHA DE SOLDA, LINHA 3M,
EVEREADY, NORTON, ETC., PARA ATUAR NAS PRAÇAS DE CANO!
NHAS:I T�ÊS BARRAS, SÃO l\1ATEUS DO SUL, SÃO Jo.AO DO T'RIUN
FO, LAPA _E CONTENDA.

EXPERIÊNCIA COMPROVADA
CONDUÇÃO PRÓPRIA
2:0 GRAU COMPLETO
IDADE MAXIMA DE 3.0 ANOS \

SALARIO FIXO

COMISSÃO
AJ1JDA DE CUSTO DE VEíCULO

__ PÍUtMIO DE paODUçÃO
ASSIST�NCIA MÉDICA, EXTENSIVA AOS FAMILIARES E TO ...
.' ,

DAS AS REGALIAS DE VIVIA ·GIlANDE EMPRESA.

APRESENTARuSE AO SR. ANDRÉ AGUIAR, C()M DOCUMENTAÇAO
COMPLET. E CURRICUL�M VITAE, NA RUA JOÃO ,BETTEGA, 455

FONE 242-6811 - CURITIBA - PR.'

LEI N.o 1.533 de 18/04/1.980
RECONHECE DE UTILIDADE
PÚBLICA A SOCIEDADE A
GRÍCOLA "TRÊS DE MAIO".

Dr. Benedito 'I'herézio .de
Carvalho Netto, Prefeito Muni

. cípal de Canoinhas, Estado de

li 'Santa Catarina, fa� saber que a

Câmara de Vereadores decretou
. . \

I e cu f,une,tOno a seguinte
!

L E I:

Artigo 1.0 - Fica reconhe
cida de Utilidade Pública a So
ciedade Agrícola "Três de

Maio", registrada no Cartório
de Registro'Civil, fls. 48 v e 50 v

sob n .

o 30 do livro n.? OI, em

09/08/1938.

Artigo 2.° _... Revogam-se as

disposições em contrário, esta
Ieí entrará em vigor na data de
sua publicação.
4' ma..

I
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A Secretaria de ComunicaçãO' Social acaba de receber do'

Consulado Geral do Japão a informaçãó de que aquela representa
ção está pronta a receber a inscrição de um candida,to pára o curso

de treinamento no Programa de Xe1evisão Nacional, que será reali

zado de 17 de julho até 6 de outubro, no Japão, através da Japan
Internaci.onal Agency .

O comunicado esclarece ainda que o treinamento será da-

do em Inglês, com tradução simultânea em japonês e que as despe
sas com passagem e estada serão pagas pelo Governo do, Japão .

Torna-se' interessante dizer que, nó Brasil, atual.n}ente exis

tem apenas 70 emissoras de televisão. 'Os Estados Unidos, que não

tem um território com dimensões muito superiores às' do Brasil,
possuem cerca de. 2.000 emissoras. Enquanto isso, 'o Japão, que pos

s�i um ter-ritório comparável ao território catarinense, tem em fun

cionamento nada menos que 6.000 emissoras de televisão.' Estes da

dos estão contidos no Almanaque Abril de 1980. Portanto, surpre
enda-se quem quiser ...

---0---

A Aeronave BOING 727-100, Matrícula PT-TYS, da

TRANSBR{\SIL, que espatifou-se no 'dia 12 último no norte da Ilha

de Santa Catarina, já saiu dos noticiários. Durante dois dias, as

primeiras páginas dos principais jornais do mundo inteiro falavam

da tragédia do sul do Brasil.

A TV Cultura de F'lor ianópol.is ofereceu aos barrrga-ver- .

des a melhor cobertura que se podia esperar de uma emissora de

televisão, enquanto que a TV Catarinense, TV Santa Catarina, TV
Coligadas e- TV Eldorado tiveram preferência por notícias, menos

importantes de outros Estados.'

Fotos do acidente foram enviadas para cerca de 50 países
que deram o merecido destaque em seus j ornais de maior circula

ção .af'inal, trata-se do maior acidente aéreo brasileiro em mais de

io anos. Hoje não é mais: notícia, apenas ficou o luto nos corações'
dos florianopolitanos, ficou a .marca de uma tragédia, ficaram as lá

grimas e as saudades dos familiares das vítimas, .. Esta. coluna. as

sim como toda a equipe deste jornal, quer hipotecar solidariedade
aos- que ficaram sem a companhia, a inteligência e o amor dós que
se foram!

__�Ol_--

.

Recebemos uma correspondência de Jurandir Schmidt, de

Joinville, que trás uma frase digna de reprodução: "Quando uma

criança leva para casa um ninho de passarinho, mostra a seus .pais
um exemplo de felicidade que precisa ser orientado". Pense você
também sobre isso ...

---.0---
.

O :grande sucesso de Caetano Veloso "Menino do Rio", será
. uma das atrações do programa Alerta Geral, em maio.' Para apre
sentar a música f?ram elaborados três arranjos. O primeiro, do maes

vro Luiz Avelar será interpretado por Alcione ; o segundo, de Eduar
do Lages, será interpretado por Baby Consuelo; e o terceiro é uma

orquestração elaborada pelo maestro Cipó.
Como diria o famoso escritor inglês: "Muito Barulho por

nada" .

I

---.0---
\ ,

A Rede Globo de Televisão colocou no ar, já como Ano II,
as suas séries nacionais _ A primeira 'a ser apresentada foi "Malu (ca)
Mulher".. que agora passa a ocupar as segundas-feiras. Para o horá
rio das 22 :00 11.s, das terças-feiras está no ar "O' Bem Amado", nas

quartas temos "Plantão de Polícia" e nas quintas-feiras "Carga Pe-,
, 1

" sada". Como se pode notar, e lamentar, a Global emissora excluiu
,:"Aplauso" .

Todas estão devidamente reestruturadas, com exceção' de
"0 Bem Arriado", e ,prometem sucesso não apenas em território na

cional.
.

1
'

Mas, por falar em Rede Globo, tem-se notado uma queda
muito grande no que .diz respeito à qualidade dos, 'telejornais ela
emissora. O "Fantástico" já não é mais aquele. Os jornais "Nacional"
e "da Globo" estão deixando muito a desejar. E enquanto o Padrão
Globo parece estremecer, a Rede Bandeirantes está com excelentes
telejornais, novelas, programas e filmes. Ao que tudo indica, a Ban
deirantes passou a .perria na Rede Tupi, e está disposta a fazer o

mesmo com a Rede de maior audiência da América. Latina ..
---01'--- \,

\ A COLUNA JORGE D'ANGELO é publicada em diversos
jornais do Estado de Santa Catarina, e tem como único objetivo co
mentar e divulgar as coisas que 'interessam aos catarinenses. 'Assim

,

sendo, o leitor poderá participar ativamente da Coluna enviando parla
a Caixa Postal 1418 de F'Ior ianópolis, as noticias -de' seu municipio ,
O Circuito formado por empresas jornalísticas no Estado cobre as

J

principais cidades do norte, sul, leste e oeste. Quaisqu�r criticas tam-
bém receberemos com atenção. Escreva-nos.

---'0---
, No Brasil temos impostos sobre quase tudo. Eu disse qua

se, por isso é. que agora temos o ISQN: - Imposto Sobre Qualquer
Natureza. Quer dizer; aquilo que não se enquadrava em nenhum im-

.

posto específico, agora não fica de fora. Se paga o ISQN de 5 '-70 até
sobre prestação de serviços. O Brasil é isso aí, de Impost� Sobre
Qualquer Natureza a Depósito Compulsório. O povo é que pàga,
mas o problema é que quase não ganha sequer para pagar os im
postos ...

---0-_--

A INTELIGÊNCI-{\ E A RELIGIÃO DA CI!:NCIA SE
ACHAM NOS T�SOUROS DA SABEDORIA, MAS A SABEDORIA 'Ê
DOMINADA PELOS PECADORES. (Ecli. 1,26)

•
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Sindicalo dos -Trabalhadores nasllodústria, da· Co,nslrução
e do Mobiliário de Canoinhas

BALANÇO GERAL
" \

Encerrado' em 31 de dezembro -de 1979
ATIVO

.J

..

47.315,94

.w. tlM,O'9 242.815,07

. i 44, .

13.t8t,M

5!5. 921,5�
24.788,39

1)7. fJjI7,Sf� 339.723,33
-

339.723,33

HEINZ KANZLER
PRESIDENTE

AFONSO soares; - CONTADOR REG: NO C.R.C. SOB N.o 3878

DEMONSTRA'ÇAO DA CONTA "LUCROS E PERDAS"
. r, , ,

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1979
'

ilQ eÔNTRlBmçÃO 'SINDICAL .. .. .. ..
'.

d'e' INFRAçÃO - Multa Móra Sobre C/Sindkal
de ME1'ifSALIDl\DES

/

( .

a DIRETORIA ,
.

Ia .DEPARTAMENTOS .. .. .. .. .. .. . .

a ·SER.VJiÇOJS '
..

i
••••.•. :'�•.

.

a DIVERSAS DESPESAS .

él FINALIDADES ESPORTIVAS .. .. .. ..

a DIVERSAS DESPESAS .. ,.. .. .. .. ..

a GOV ..FEDERAL CONTA E·MPREGO E SAL.
a FEDERAÇÃO '.. ..' .. .. .. .. .. ..

a .cONFEDERAÇÃO .

a BOLSAS DE ESTUDO - PEBE ..

a ASSISTÊNCIA l\1:ÉDICA .. .. .. .. �. ..

a ASSIS�NCIA JUDICIARIA .. .. .. ..

a ASSIST1:NCIA DENTARIA .. ". .. .. ..

la PATRIMôNIO - Lucro Iíquide ver ificade no
.

-exercício .. .. .. .. .. .. .,.

330.789,37
2'.604,94

- ô48. 828,,00
2'66 . 20'4, O�

., 285.573,69'
82.581,16
t).,320,00
2.415,00 -

48.303,00
66.157,78
49.618,29
16.539-<36
18.000,00
7.532,10
32.-000,00
4.300,00

96.677,84
�==����===

SOMAS - Cr$ . 982.f-22.,31 982.222,31

'Ganoinha�, 31 de deeembre d� 1979.

P'JiDRO 6ROSSiKOP' HEINZ KANZLER
TESOUREIRO PRESIDENTE
AFONSO SeDIe.1( - êONTADOR REG. NO c.n.c. SOB N.o 3878

I, ESMERALDINO M. DE ALMEIDA'

DIA DE.Z DE JULHO PAPA
ESTAM EM CURITIBA

Está tudo certo para a visita do

Papa João Paulo II a Curitiba. O'

programa prevê .Q desembarque no

Aeroporto Afonso Pena às nove ho
ras do dia 10 de julho. Dali o San
to Padre seguirá em carro aberto
até o centro da cidade passando pe
la Avenida das Torres, indo até .a

Catedral Metropolitana para um� Irápida visita. O local onde devera
ser celebrada missa pelo Papa João
Paulo II está em estudo. Existe
uma tendência pela escolha do Cen
tro Cívico. De" acordo com o pro
grama, João Paulo II dei�ará Curi
tiba às 15 horas com destmo a Sal
vador, na Bahia. Em nossa Capital,
o Papa deverá abordar o tema -

Migrações, versando mais sobre as

migrações polonesas, já que nossa

cidade é o centro migratório deste
povo no Brasil. (Gazeta do Povo)

BRINCANDO E APRENOENDO
VOCÊ E'STA COLABORANDO
A campanha lançada pela Se

cretaria da Fazenda de Santa Cata
rina, intitulada "A CRIANiÇA E O

IÇM", vem se desenvolvendo num

clima sadio e progressista. Em nos

sa cidade a garotada está al-erta e

dando a sua colaboração de uma

maneira admirável e pàtriótica.
Nos dias determinados se colocam
em frente ao estabelecimento ban
cário, em fila e perfeita ordem pa
ra trocarem suas notas fiscais por
cautelas. Já vitoriosa a idéia que
servirá de estímulo para futuras
promoções de tal natureza e oportu
na tanto para os poderes fazendá
rios como também, para o incentivo
e novos conhecimentos, da garotada.
"Pelos pés das .crianças caminha a

Nação".
.

-

CANAL 12 É NOTíCIA
A campanha desencadeada pe

la comunidade papanduvense no

sentido de trazer para nossa cidade
a imagem I e, som do Canal 12 de
Curitiba, cujo abaixo-assinado foi
enviado ao Diretor-Presidente do
Canal 1�, Dr. Francicco Cunha Pe
reira, já encontra-se no Rio de Ja
neiro em mãos da alta administra-

ção do órgão competente. Informa
ção telefônica recebida por este co

lunista do Dr. Dirio Almeida, são
alentadoras, referente ao pedido fei
to, esperando que em breve podere
mos receber a 60a nova da concre

tizaçã'o do pedido, uma vez· que o

canal 3 de Blurnenau é atualmente
'parte integrante da R.ede Globo
da qual o Canal 12 é coligado in
clusive o 12 de Florianópolis e Join
ville Canal 6.

I

e- so a

HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO

& MONUMENTAL

PROMOÇÃO'
A Diretoria executiva do Hos

pita.l São Sebastião, a Diretoria do
Lions Clube, o grupo de Cursilhis
tas e o povo 'em geral, em reunião
realizada dia 17 do corrente, acer

taram e escolheram a comissão que
deverá indicar as sub-comissões que
em conjunto com a comunidade,
promoverão uma grandiosa festa
dia 10 de agosto p. v. Foi endereça
do pedido ao Exmo. Governador
cuja resposta é a seguinte: Façam
uma festa com a colaboração da co

munidade toda, se o lucro for de 1,
.rnilhão o Governo ajudará com 2
milhões e assim sucessivamente.
Aqui está o desafio, vamos todos
dar nossa colaboração, todos jun
tos muito faremos em proveito de
nós' e certeza temos que o povo' pa-

.

panduvense e de toda a região es

tará colaborando -na grande arran

cada que reverterá em benefício de
todos.

'

r
,
E,ditaI de

.1

, I

PA.SSARELA nA: SOCIEDADE
ATIVO IMOBILIZADO '

Mi -- BENS lMóVEIS
Valor desta conta .. .. .. .. 146 . 86-4.,77

3�2 - MOBILIARIO E, INSTALAÇóES
Valor desta conta �

..

31'8 - BIBLIOTECA
Valor desta conta .. .. ..

3U - VEtCULOS
Valor 'desta conta .. .. ..

ATIVO REALIZAVEL
3re.2 ,..- CARTEIRAS 'SOCIAIS

Valor desta conta .. .. ..

ATIVO'DISPONíVEL
381 - CAIXA

Numerário existente . .. r.

3-'�2 - DEPóSITOS BANOARIOS
Caixa E,. Federal S.A, :

Dep. 'da C/Sindical .. .. ..

'Dep, de Rendas Próprias ..

'Banco do. Brasil- S . A . :

Depósitos de Rendas Próprias 3.0'33,79

PASSIVO

;PAS8IVO NAO EXIGíVEL
All - PATRlMóNIO

Importância desta conta , .. .. 339. 7�.3-e
,

"

Canoinhas, 31 de dezembro de 1979.

.:r.DRO GROSSLKOPF
.

TESOUREIRO

OURO, SEMPR,E OURO

Foi por causa 'do ouro ser caro

que se inventou o dourado; o qual
sem ter a solidez, daquele tem o

seu. brilho. Assim também, para
substituir 9- bondade que nos falta,
imaginamos a polidez, que só tem
as aparências dela. (Lenis)

(
,

JONAS JOSÉ - Dia :�� feste
jando idade nova o jovem Jonas
José, filho do distinto casal, Sr .'
Alois ('Be:resa)' Werka , A jovem
guarda em alta rotação para pres- .

tigiar o acontecimento.
t ARNINHO R.EKZIE_CfEL NETO'
- Na mesma data niver do garotão
Arno, filho do j ovem casal Arno'
(Cacilda) Reckziegel, ele nosso ca

ra assinante. Cumprimentos mil
para 0- aniversariante e progénito
res.

Sgto. JAMIR. CARVALHO -

Dia 1.0, p. v. estará festejando ex

tréia de idade nova o Sgto. Jamir
Carvalho, ex-delegado de polícia
em nosso município, onde se condu
ziu' com correção e honradez.
Atualmente adido ao 3.10 BPM em

Canoinhas.

LUIZ CARLOS - Na mesma
data niver do jovem Luiz Carlos,
filho do casal Sr. Modesto (Silvia)
Hirth, ele agro-pecuarista e nosso
assinante. A garotada será respon-
sável pela festinha. .

ALFEU TABALIIPA - Ainda
dia primeiro completando. mais um
ano de .vida o prestativo sr. Alfeu
'I'abalipa, na sua festiva data rece-

'

.

berá por certo os mais justos e me

recidos cumpr-imentos.
UM POR SEMANA

A MULHER - MaraviUia das
maravilhas: Quando criança é ado
rável, quando moça nos fascina. _ J

Quando" se torna mulher nos trans-' .

- forma;
.

como esposa encantadcra:
-

'

em seu papel de mae comovedora..
e, ao perder a juventude, transfor
ma-se numa dessas esquisitas e

complacentes senhoras, em que o
homem descobre novamente a se
.dução da juventude, e, às vezes, Ü'
frescor

.

da infância. Assim vejo eu
a mulher e amo-a por isso. (Sacha
Guitry) .

". ,

REGISTRO DE IMóVEIS DA COMARCA DE CANOINHAS'
CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

, r

Lotesmentor,
EULALIA GLABA ,KOHLBEC:K, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de' Canoinhas, Estado de Santa Ca-
tarina, na forma 'da Lei,

.,'
, c,

•

Faz público" para ciência dos interessados, em cumpri
mento ao disposto no ant . ,19 da Lei n.? 6�766, de 19J12/1979,\que'

. por LEÔ�IDAS TABALIPA, foram depositados -em seu Cartório,
memorial descritivo, planta e demais papéis e documentos rela
tivos ao "LOTEAMENTO JA;RDIM BERENICE", situado nesta
.cidade, nas proximidades do Hospital Santa Cruz, conforme plan-
ta 'abaixo.

.

União Ag.r�cola, Caooinbas Ltda.
COMUNICA'

As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados
quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas

""'
dentro do prazo de quinze, (15) dias, a contar da data da terceira
e última publicação do presente Edital.· Findo o prazo e não ha
vendo impugnação ide terceiros ou deste Ofício; será procedido o

registro;

,4 IINI4ftlO •

,

SE HQJE O PREÇO DO SOJ� NilO, ESTA BOM, NÃO RÃ PROBLEMA,
ij:$r�.A SUA COLHEITA E TRAGA-NOS O PRODUTO PARA 'SER SECADO E
ARMA-ZENADO. NA ÉPOCA OPORTUN A, VOC:E CONSEGUIRA\ o MELHOrt
PREÇO PELA SO.JA ARM�ZENADA.'

MELHORES INFORMAÇÕES E DETA.LIIES DA QPERAÇAO, :DEVE
RAO SER SOLICITADAS AO ESCRITÓRIO DA UNIAGRO NO CAMPO DA
AGUA VERDE, PARQUE INDUSTRIAL N.o 2.

••&i_
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Empresa Industrial e Comercial' ,uel S. j. I;
l
!
s
"l

....... • &ii

.

-.- -:-

FUClK
I

COLONIAL
/

,

Agora com 20 �Io de desconto

CONJUl'lTOS SANITARtO COMPLETO
,

Modelo ARABESC · Cr$, 3.294,00

, ,

o processo encontra-Se à disposição. dos interessados,
neste Cartório, durante as horas regulamentares. 'Dádo e passado
nesta cidade e comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,.
aos dezesseis (16) de abril de 198,0.

' "

EULÁLIA GLABA :KOHLBECK
. I

Of. do Reg. de Imóveis - CPF n.? 249 111 199}34
, • I' ,

••

.. \
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\ .' '.

,
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Rua Benj. Constant,

IMóVEL
.
,

o
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Rua João da C. Kreiling

AREA DOS LOTES ..

ÁREA DAS RUAS . � .: ' '.

AREA TOTAL ..
'

, .

.
/

I

PROPRIETÁRIO: LEONIDAS TABALIPA� RUA ÇAETANO COSTA, 860 - FQNE 22-0281 - CANOINHAS - se

�
, ,I

,.�!.!!..uunu lUlU 'lU,,"" '"'' u,,, •••• ,11-,,,,, U!!! '11'!U!l 'iI .... I!., 'P !H'··"!··· ••• ··.p !,' ....." •• II lU"" ',"" II.· ..

",.<' , ," I.'

': ., '" �L910.00m2
. '." 2 . 490 . 00 m2

. -----

-,----

11.40'0.00 m2
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CORREI. ne NOR.TE
26 de a1Jril de 1980

Registro
. NEREIDA C. taRTE, Oficial dt>

Registro Civil do 1.0 Distrito de Co

nolnhcs, ,Santa Catarina faz saber

que pretendem casar-se:
I

PAULO EDUARDO WACH
TIL com VANDA ZELLA, brasileí
ros, solteiros, naturais deste Estado,
.residentes e domiciliados nesta ci
dade; Ele auxiliar de contabilidade,
nascido em Mafra-SC. aos 29 de 011-

tubro de 1957, filho de Carlos Max
Wachtel e de Adelina Rohrbacher
Wachtel; ela comerciária, nascida
em Felipe Schmidt deste Municipio
aos 26 de janeiro de 1961, filha de
Julie Zella e de Ana Olescovicz
Zella.

'

IRACE'M LOIKA com ANA
MARIA DA SILVE:IRA, brasileiros,

\ solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele mecânico" nascido
em Colonia Ouro Verde deste Mil
nicípio aos 5 de fevereiro de 1957,
filho de Miguel Loika e de Ilda
Zaioncz Loika; ela estudante, nas

cida em Cambará do Sul, distrito
de São Mateus do Sul-Pr aos ...

14/11/1958, filha de Lauro da Sil
veira e de Augusta Kuzniarski dá
Silveira.

FERNANDO CARVALHO DO

PRApO com. �<?KO NIS�IqKA,
solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele motorista, nasci
do em Canoinhas aos 10 de julho
de 1947" filho de José Carvalho do
Prado e de Olivina Bezerra do Pra

do; ela do lar, nascida' em Kochi
Ken-Japão aos 10 de fevereiro de
1957, filha de Seio Nishioka, faleci
do e de Shigeko ,Nishioka. '

VALDIR FUC'K com MARIZA
DE FATIMA DE M1j:LO, brasíleíros,
solteiros, domiciliados e residentes
neste Município; ele lavrador, nas

cido em Canoinhas aos, 29 de maio
de 1959, finho de Artur Fuck e drArilda Nascimento Fuck; ela do lar,
n-ascida em Paciência dos Neves
,€leste Município aos 22 de janeiro
de 19tH, filha de Oríbio de Melo e

de Joana de Melo.

JOÃO MARIA GONiCALVES
DOS 'SANTOS com MARIÂ ISOLI
NA GONIÇALVES DOS SANTOS,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste distrito; ele operá
rio, nascido em Colonia Ouro Verde

. deste Município aos 05 de fevereiro
de 19'56, filho de Horado'Gonçalves
dos Santos e de Malvina Ferreira
de Paula" falecida; ela do lar, nas
cida: em Canoinhas aos 24 de Ieve

reiro de 1957, filha de Eduardo

Gonçalves dos Santos, falecido � de
Benvinda Alves de Lima, falecida.

SERG10· GONiÇALVE'S com

MARIA APARECIDA GRACI�NO
WAZ, brasileiros, solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade; ele
operário, nascido em Canoinhas aos

li de. janeiro de 19§0', filho de Es

�,er:àldina Gonçalves; ela do lar,

.;

• ,lo. ..t." 1 I "0'"

E"O I T A IS! Prefeitura. �u�i�ipal
rv Major Vieira

de

-

de

Aviso Licitacão
�

,

I

nascida em Canoinhas aes 22 de

março de 19tH, filha de Adolfe
Graciano Waz e de Antonia Men
des Graciano.

Sebastião Greín 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:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA,
torna público para conhecimento dos) interessados, que encontra

se aberta a "CONCORRÊNCIA PÚBLICA - EDITAL N.? 04/80.",

para aquisição de um Automóvel - O'K - Modelo 1980' - MOTOR

A GASOLINA - CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS,
com entrega das propostas' até as 15:0'0' horas do dia 0'6/0'5/80', na

Secretaria Municipal. Melhores informações e cópia do Edital, po
derão ser obtidos junto a" Prefeitura Municipal no horário de ex

pediente.
Major Vieira, 17 de abril de 1980'.

JOÃO BATISTA '1RUTHES - Prefeito em Exercício

Profissional
de, Canoinhas

"

Convocação

Associação
Contabilistas

Edital' de

dos

I.

E para que fhegue ae conheci
mento ,de terceiros, mandei publicar
& presente Edital. Apresentaram os

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

nhecimento de algum impedimento
,

legal, oponho-e na forma da lei.

Canoinhas, 23 de abril de 19,80'.

NEREIDA C. CÔRTE
GDfidel dE> R€§istrf) Civil
€PF, 222.315. 879·(\)4

AMILTON DE OLIVEIRA e

MARGARIDA HENNING. Ele, na
tural deste Estado, nascido neste

município no dia 09 de dezembro

de 1957, motorista, �olteiro, domici
liado e residente neste município,
.f'ilho de Arnoldo de Oliveira, e OI":

ga Barrankievícz de Oliveira. Ela,
natural deste Estado, nascida neste

município no dia 25 de janeiro de
, 1959., do lar, solteira, domiciliada e

residente neste município, fillha de
Valter Henning e Alzira Henning .

/' .

Se alguém tiver conhecimento
de existir algum impedimento legal,
.aeuse-e para fins de direito.

, Major Vieira, 22 de abril de 1980.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro, Civil

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

'Registro Civil de Bela Vista do T01-
de - Canoinhes - Santa. Ccterlne,
faz saber que pretendem 'cClsar-se:

JOSÉ ATAIR LISKOSKI com

CARMEN LUZIA KUCARZ, brasi
leiros, solteiros, ele motorista, nas

cido em Irineópolis-Porto União-SC
em 08, de agosto de 1959 fillho de
Julio Liskoski e Maria Vieira Lis
koski, ela do lalr, nascida em Colo
nia Ouro Verde, em 15 de novem

bro de 1963 filha de Albino Kucarz
e, Genoveva-Kucarz.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 180s
.se alguém souber de algum impedi
mento legal, oponha .. o na forma da
Lei.,

Bela Vista do Toldo, 24 de abril
de 1980.

"

ELIZA PEREIRA
Escrevente juramentada

---.--------------------------

Novena Poderosa 'ào
�

Menino Jesus de Praga
Oh! Jesus que dissestes: "Pede

e receberás, procura e acharás ba
.

ta e a porta se te abrirá". Po� in
.

terrnédio de Maria Vossa Santa
Mãe, eu bato, procuro e vos rogo
que minha prece seja atendida
(menciona-se o pedido).

Oh! 'Jesus que dissestes: "Tu
do que pedires ao Pai em meu no

me Ele atenderá". Por intermédio
de Maria Vossa Santa Mãe, por
quem humildemente rogo ao Vos
so Pai em Vosso nome para que
minha oração seja ouvida (men
ciona-se o pedido).

Oh ! Jesus que dissestes: ('O céu
e a terra passarão mas a minha pa
lavra. não passará". Por intermédio
de Maria Vossa Santa Mãe, por
quem rogo que minha oração seja
ouvida (menciona-se o pedido).

Rezar três Ave Marias e uma

Salva Rainha. Em casos urgentes
essa novena deverá ser feita em

nove horas.

JACIRA EMILIA PAUL COR

RÊA, Tabeliã e Oficial do Registro
Civil do Distrito de Pinheiros, Co ..

marca de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, faz saber que Pre
tendem casar:

PEDRO ALCIR PAZDZIORA e

MARIA FRANCISCA DOS SAN
TOS. Ele, natural de Rio da Areia,
deste Distrito, nascido em 26 de ju
lho de 1961, agricultor, solteiro, do
miciliado neste Distrito, filho de

Liones Pazdziora e Maria de Lour

des Pazdziora, falecidos. Ela, na

tural de Canoinhas, desta Comarca,
nascida em 12 de outubro de 1958,
do lar, solteira, domiciliada neste

Distrito, filha de Florisia dos San-
, tos:

, Se alguém souber de algum im

pedimente, .eponha-e na forma da

lei.

Mandada publicar per ter al
cançado urna graça.

COBIÇA.
, Aquele que procura enri

quecer-se com o que é de
outrem deveria ser ernpo
brecido do que lhe perten
ce. (Cesare Beccaria)

Pinheires, 22 «iI.�. abril €te 19'1Ii.

Silvete Darei Paul Cardess
Escrevente Juramentada

'Ficam convidados todos os Contabilistas de Canoínhas,
Três' Barras e Major Vieira para se reunirem em Assembléia Ge

ral Extraordinária, as 19 horas do dia 23 de maio próximo vindou

ro no Clube Canoinhense na Rua Major Vieira, 345, para tratar
, ,

da seguinte Ordem do Dia:
.

1.0) Unificação dos honorários contábeis;
2.°) Outros assuntos de interesse da classe;

,

Canoinhas, 23 de abril de 1980'.

AFONSO SCHICK - Presidente
3 X'

Prefeitura Municipal
Canoinhasde

de Licitacâo
"

Aviso
/

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoínhas, leva ao conhecimento dos interessados, quo se acha

aberta a Tomada de- Preços -. Edital n." 0'25/80', para "Aquisiçãe
de 10'0' (Cem) Conjuntos Escolares, a' serem aplicados em salas de

aula, em Escolas desta Prefeitura", com prazo de entrega das pro

postas até às lO' (dez) horas do dia 16 (dezesseis) de maio do. cor-
. rente ano (16.0'5.80'). Cópia do referido Edital e maiores esclare

.cimentos, serão obtidos junto a citada, Comissão.

Canoínhás, 23 de abril de 1980'.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da) Cemíssãe

MIGUEL PROCOPIAK'
,;

,

comercio de veicvios Itda.
�,=== ... -

.aUA MAJOR VIEIRA,
I

23i FONES: . 22-8360 e 22-@471 CANOINHAS - STA. CATARINA
)

,
'

, ' \
.. '.. �.

,. 4. �

1 .\: \o ':� ,�\'.,.!·\.,\.,...., ..,f·
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26 de abril de 1980

.. promove.' Curso
Extensão para

.Secretárias Executivas

,ACAFE
de

FPOLIS. _' Para compre
eJ.l.der analisar e valorizar o pa- .

, ,

pel da secretária, habilitando a

assumir a posição de uma ver-
'\ dadeíra assessora gerencial, es

tão abertas até o dia 9 de maio
na Associação Catarinense das
Fundações Educacionais (ACA
FE)! rua Tenente .Silveíra; 118,
as inscrições Ipara o Curso de
Extensão para Secretárias: Exe
€utivas. Os requisitos mínimos,
são 2.Q Grau completo ou cinco
anos de função. As secretárias
,receberão aulas dos professores
César Luiz Pasold, de Relações
Humanas e Comunicações e ca

tedrático do Departamento de
Direito 'Público e Ciências Po
líticas da UFSC, e Fawzi Mus
lat,á El-Mashni, mestre em Ad-

ministração Pública pela Fun

dação Getúlio Vargas e Pós
Graduado em Administração
de Recursos Humanos pela
UNICAMP 'de' Campinas.

O Curso terá uma carga ho
rária de 24 horas/aula. 'e será
realizado nas sextas-feiras à
noite e nos sábados pela manhã,
com' 30 vagas e preço de, 2'.500
cruzeiros por participante. Se
rão ministradas aulas de Com
portamento Gerencial, Cultura
e Organização, Oragnização e

Sua Estrutura, Relações Huma
nas, Motivação, Com,unicação,'
Liredança, Autoridade, e Poder.

,

Só receberão certificado de con

clusão .os participantes que ti
verem presença em 80% dasho
ras/aula ,

-,

.......

PrefeitUra Municipal
d,e Canoinhas

DECRETO N.o 34/86

ABRE CRÉDITO ADICIONAL
\

Dr Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no, uso
di) suas atribuições legais e de conformidade com o artigo

, 42 da 'Lei n,? 4.320 de 17/3/64,
'

,

,

DECRETA

Artigo LEI _ Fica aberto o crédito adicional no valor de,
t!r$1�6.f)OO,OO (Cento e cinquenta mil cruzeiros), por conta de anu

laçâo de dotação orçamentária constante do artigo 1.0 da Lei n.?
1.449-.de 23/09/78, corno segue:

• .Depàrtamentn Municipal de Estradas de Rodagent,
J)ezpesas de Capital

Investimentos
'4.1.3.0- EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
3313/310 - Máquinas Equipamentos p/ Obras Cr$ 150.000,00

I

'
,

Artigo 2.° _ Fica suplementada, por c��ta dós recursos
€0n5tantes no artigo anterior, na mesma importância, a seguinte do
taçãe Orçamentáríee

Departamento d. Estradas de lt.,d3l'�I I •

.

Despesas de Capital
Investimentos

� .1.1. O _ OBRAS PtJBLICA5
123&/305 _ Início de Obras .. ..

.
"

\'

Cr$ 15�. 900,81
\

, Artigo 3.{) � Este Decreto entra em vigor na data de
sua publieação apenas para esta fínalídade, retroagírâ seus Mei.:.
t®t a contar da' data da lei referida no artige 1.. deste decreto.

\ Artigo �.0, - Revogam-se as díspesições em eontrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, 10 de

al};rlf «e 1t�O.
,

Dr BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO.

Prefeito Municipal'
I

J ,

Este Decreto foi registrado e publicado ne Departamen-
t� Administrativo, na data supra.

'

Dr. FABIÓ NABOR FUCK
Dír . Administrativo _' Vice \Prefeito Munieípal

\

" •

ecnlcaova

"A expansão da cultura da.

maçã no Sul do Brasil impõe à
necessidade de se aumentar a

produção de mudas de macieí-.
ra e, sobretudo, aprimorar a

qualidade do material". Esta
afirmativa foi feita pelo técnico
da EMPASe _ Empresa Cata
rinense de Pesquisa Agropecuá-
ria S.A .

, Engenheiro Agrôno
mo Frederico Denardi, ao apre...

sentar a sua tese de Mestrado na

Universidade Federal de Pelo
tas, dia 2 de abril p. p .

Num traballho de pesquisa
considerado inédito no país, o

Dr. Denardi estudou um pro
cesso mais prático de multipli
cação de porta-enxertos, apro
veitando ramos de macieiras
que usualmente são descartados,
ao se fazer a exertia para a oh
tenção de novas mudas .

O processo tradicional para
a propagação de poda-enxertos

-

de macieira, em nosso meio, ôé a

"mergulhia de cepa". Esta téc
nica possíbilita obter anualmen
te não mais que- cinco mudas

)

por matriz (planta mãe) reque
rendo áreas relativamente ,gran
des para os viveiros, o que con

tribui .para onerar o custo da
muda.

'Entretanto, o técnico da
ElVIPASC, com os dados obtidos
em sua pesquisa, esclarece que a

propagação I vegetativa de porta
enxertos pelo método de "enrai
zamento de estacas lenhosas" é
bastante viável para a macieira,
conforme se verifica em países
europeus como a Holanda e In-

\
,

glaterra. Em nosso pais esta
técnica vem sendo utilizada, há
vários anos, para outras espécies
frutíferas de clima temperado,
tais como variedades de figuei
ra, marmeleiro 'e porta-enxer
tos de videira.

Atualmente o Brasil está
gastando 'mais de 100 milhões' de
dólares na importação de' maçã
estrangeira (quase 90% do con-

� sumo riacíonal) ocasionando sé":
rio desequilíbrio na balança co-.

mercíal . Por outrolado, estima
se em cerca de 2 milhões de hec
tares a disponibilidade de áreas
aptas à produção desse tipo. de
rosácea. Esta situação está pro
piciando a implantação de no

vos pomares de maçã em larga
escala no Sul do Brasil; No en

tanto, a grande demanda por

/ Mallon & eia .
I

\J
•
•
•
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mudas está depreciando 'a qua
lidade do material em viveiros,
pois para que o porta-enxerto
tenha as características agronô-•

micas aceitáveis é necessário
que seu diâmetro, na altura' de
20 cm do solo, apresente pelo
menos ,0,8 cm.

O Dr. Dernardi frisa que a

técnica por ele desenvolvida
traz como vantagens, além, da
utilização de material vegetati-"
vo normalmente descartado no

,

alto da enxertia, o' maior apro
veitamento do espaço físico ne

cessário ao plantio das estacas,
a facilidade de tratos culturais e

mão-de-obra. Isso tudo confere
ao processo um caráter de alta
economicidade.

Concluído o seu curso 'de
pós-graduação, o Dr.' Denardi
irá reforçar a equipe da EM
PASe que desenvolve trabalhos

de pesquisa com fruteiras de
clima temperado no Estado.
Este fato vem ao encontro da
iniciativa do Governo que, atra
vés da Secretaria da Agricultu
ra e .do Ab-astecimento, espera
formar no Estado de Santa Ca
tarina um' grande pólo de' pro
dução de maçã.

Os fruticultlores, institui
ções e empresas interessadas �m
obter maiores informações a

respeito deste assunto poderão
consultar o trabalho do autor

"Propagação vegetativa do por
ta-enxerto de macieira MM-106

por meio de estacas lenhosas",
di.ri.gindo-se à Universidade Fe

deral de Pelotas (Pelotas, RS)
ou à EMPASC, em Florianó

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

aut mõv is
, ,

esn ngeiros
d

Em divulgação distribuida
à imprensa a Delegacia da Re

ceita Federal esclarece que terá

lugar, a 67 de' maio próximo, na
Inspetoria da Receita Federal do
Rio de Janeiro, conforme" Edi-
'tal de Concorrência 01180, lici-
tação para Pessoas Jurídicas - à

,

venda de automóveis estrangei
ros apreendidos, em número de

dezenove e de origem: E.U . A. ,

Inglaterra, Itália, França e

Africa, com. destaque para Mer

cedes Benz, Mustang, Alfa-Ro..'

meo, Jaguar, Opel-Ascona, Peu-

geot, etc. I

I

Jack, o

,
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Mauro Luiz I{ichéleslki

Este indivíduo está ator
mentando as prostitutas de
Leeds;. Sheffield, Manchester ,

Esses três lugares estão na lis
ta do "Jack, o estripador", que
alé.m de matar, estripa as, mu

lheres usando uma faca. Jamais
ninguém, viu a cara dele, por
que primeiro ele dá uma marre

tada na cabeça da vítima, de
maneira que a -mesma fica in
consciente, e ele sempre faz is
so pelas costas da vitima.

Já foi gasto um milhão de
libras na caçada deste indiví
duo, mas nenhum progresso foi
alcançado até a data de 24 de
fevereiro, porque ninguém sabe
quem é o indivíduo e nem fazem
idéia de quem sej a . Q mesmo
manda fitas gravadas para a

polícia anunciando suas vítimas,
e o local onde se encontram. ..

Nestas fitas, nota-se que
ele tem um sotaque nortista ou

escocês. A úlHmla esperança da
polícia inglesa é qUe alguéll1 re

conheça a voz e denuncie o es":
tripador a polícia. Para que is
So sej a possível eles colocará.m
em todos Os lugares públicos' as
gravações do "JaC'k"� para que
8, identificação torn�se mais
fácil. I

Ele ,matou uma da família
McDonald €I depois desculpou-se
por fita gravada para a família
que não deveria ter saído aque
la noite para matar aquela jo
vem inocente. O povo se movi-

estripedor
mentou em torno do caso quan
do ele cometeu outro assassina

to, de uma j ovem uníversitária,
que estudava· numa faculdade,
na de urn dos distritos da cidade
da lista negra do "Jack", e de-:
pois veio a desculpa gravada, a

mesma desculpa apresentada no

caso McDonald.
,

/' Quem será, este sujeito, que
'Inata as mulheres e depois avi-
"sa por fita gravada, quem será?
Quem será? ...

,

N inguém sabe,
e ninguém saberá a verdadeira
identidade do "Jack, o estripa
dor" .

',' . , \
Um mamaco, mais prova-

-

vel que seja, embora pouco se

saiba sobre ele, a polícia acre-
'

dita tratar-se de um doente
mental, que satisfaz seus ,dese
jos matando e=estripando mu
lheres prostitutas. A caçada
continua 'na Inglaterra e até a

Scotland Yard já foi 'convoêada
'pará desvendar este mistério .

De�de ,o :século XVIII,'
quando o primeiro estripador
apareceu em Londre�, "capHal
da Inglaterra, desde lá não apa
,receu outro, dois séculos depois
'a.parece �m outro no mesmo es

tilo do, outro Jack, só uma coisa
me faz escrevér esta, fi cruelc
de das execuções, que ele quer
,aproveitar o sensacionalismo
prá apàrecer; As' cartas qUe ele
manda para a polícia 'e'stão afi
xadas em lugares públicps para
permitir a identificação atr�vés
da grafia,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Fa:rmacêuticos .. devem
. ,. , ',:�' .

,
'

,

em hospiteis
FOTOCÓPI AS�

\

SALVADOR""':_' "A inexis-
tência na maioria dos hospitais
brasileiros, de 'um farmacêutico
que atue como consultor de me

dicamentos, faz com que cerca

de 20 a 30% dos doentes hospí
talizados apareçam com doenças
produzidas por remédios. por
que o médico aprende a receitar

apenas com os propagandistas
dos laboratórios e não entende
de terapêutica" .

A afirmação é do presi
dente da Academia Nacional de
Farmácia e, membro dá Comis
são de Farmácias Hospitalares
do Conselho Federal de F"arn1á-'
cia, Evaldo Oliveira, que partí-.
cipou em Salvador de uma reu

nião no Conselho Regional. de

Farmácia, quando defendeu a

necessidade de se incentivar a

, criação de farmácias hospitala
res eIU todos os hospitaís. do

r

pais.

Segundo Eval'do Oliveira,
existe .uma lei determãnando a

obrigação dos hospitais 'terem
um farmacêutico nos seus qua
dros, mas são poucos os estabe
Iecímentos de saúde que a cum-

,
I

-v

I .

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

talado no Forum, acaba de .adquírir 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
ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

�----�------------�----. mz-. ===..

Para um bem chimarrão
,

p�eFira /

- «(OMPAD,RE»
s

•
'

, ,

Quem
r
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I
. A Linha, Consul está em nossa loja
esperando pelos noivos, casais e

enamoradosde sempre. Biplex em três

�
suaves e sofisticadas cores:

\��
Marrom Barroco.; BegeDuna

"'"'
, eOcreDourado.com novo

, puxador, novo controle
, deslizante de tempera
tura para manteiga e

interior com detalhes em
.

brocado dourado e cristal
.

fumê .

.

MaxiGran Luxo, nas cores
Marrom Barroco eBege
Duna, com novo interior

inteiramente redesenhado.
E outros modelos à sua

escolha. Você vaimorrer
fie amores pela Consul.

põe na Consul.

� ,." -.'

/
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Super Lojão Novo Mundo
,
I

/( ao lado do Superrnercade Novo Mundo)

Antonio 'lokarski & Cia Ltda.

/'

prem, o que serviria para asse

gurar ao doente, a medicação
certa e isenta O mais possível,
de efeitos secundários.

atuar:

.

(

presença de um Iarmacêutíce •

,O médico é o profissional indi
cada a fazer um diagnóstico,
mas o farmacêutico é o úriice
capacitado a dar. assistência na
medicação - explicou Evalds
Oliveira.

- Não se compreende que
se compre um remédio sem a

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

JUÍZO DE DIREtro DA 1.a VARA :pA COMARCA:BE
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Edital de Citação com o prazo
de .�30) trinta dias

I
,

o Doutor Loacyr Muniz Ri-

bas, Juiz de Direito da 1.a Vara

da Comarca de ·Canoinhas, 'Esta
Ido de Santa Catarina, na forma

, da Lei, etc.

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por
parte de VICENTE LECH e s/
m. LICE LECH, ambos. brasi
leiros, casados entre si, ele .la
vrador e ela do' lar, residentes e

domiciliados em' Irineópolis, '

Estado de Santa Catarina, -fican
do citados os Srs. TOBIAS SIL
VA ROCHA e OTAVIO TEI

XE��A DA ROCHA, residentes
.' em lugar incertos e' não sabidos,
foi requerida uma ação de Usu-.
capiào do seguinte imóvel a se

guir transcrator- duas glebas de
.

terras com a área total de ....
29�. 780 ilTI12, sendo: 'a) a primel

,

ra, com a área de 266.800 m2,
'situada no lugar denominado
Rio do Tigre, deste município e

Comarca, dentro das seguintes
confrontações: por dois lados
com terras pertencentes a Aquil

Takahashi; de outro lado com

Estrada Municipal que vai de'
Encruzilhada à Fartura

.

e além
desta com Adalto Cubas e final-
I'

'
-

mente de outro -lado: .também
com terras de Adauto Cubas. b) .

a segunda, com área de 27.980

m2, situada em -Rio do Tigre,
deste município e Comarca, de-.
vidamente demarcada e dentro
das seguintes ..oonfrontações: de
um lado com Eduardo de Sou
za; de outroTadó corru a' viúva
Isaura Ferreira Souza; de outro
lado com João G � da Rocha e de
outro lado com lsaltino de Sou
za e Irmãos Mulhmann. E para
'que chegue ao conhecimento de
todos, mandou expedir o pre
sente edital' que' será afixaflo .no.
lugar de costume" '8 -'publicado
na forma da .Lei. Dado.e .passa
do nesta cidade de Canoínhas,
Estado de Santa "Catarina, aos

dezessete dias do mês' de abril
de mil, novecentos e oitenta

'(1.980). Eu Zaiden E. Seleme,
Escrivão o subscreví .

. '\.

'LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Direito/ i.a Vara

" \'

Dra. Zoé Walkyria Natividade Se'lem'e
- .,

- CIRURGIA DENTISTA I_,

,..,' •.

_' etc OD5589159jDEP '-' .

Clínica dentária .d� senhoras e crianças.
_. Especialização em Odontopediatrja -

M®1tA MARCADA � Pça.' Laure Müller, 494 - ,F@Re 2�-t�il' '"

,

,
.

" :

DR. ZENO AMARAL FILHO
rr CIRURGIÃO DENTISTA --

Cf)'lNSULTÕRIO: Rua 12 ·de Setembro - esquina cem tra,
I
vessa 15 de Novembro·
(próximo à Igreja Matriz), - Fone 22p89GU
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r. érgio, T. Langer' "

Cirurgião Dentista
/

Ra,ios' .x
.

. , f
Rua Paula Pereira, 799 - Fone 22-0588
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fazer omúsicas de· noveles,
/

para
I

horés, na Rádio' Santa' Catarina

I

seu domingo rneis

som 'integrado na
\ vida

feliz!)
de um

•••

10:00partir .desA o povo
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. Recente decreto do Gover
nador Jorge Konder Bornhau
sen dá nova redação ao, ítem III

do artigo 2.0 do DecretO' de n.?

10.080, de 11 de janeiro deste

ano, aumentando para seis o nú
mero de 'séries das cautelas
destinadas ao. concurso instituí
do pela campanha "A Criança e

, o IeM ,-' Conheça o Estado de
Santa Catarina" da Secretaria
da Fázenda. Segundo o disposto
no ato governamental, publica-'
do na edição do último dia 15 do

Diário Oficial do Estado, o item
III do artigo 2.0 do Decreto ...

10 . 080 passou' a ter a seguinte
redação: III Sorteio pela extra

ção da Loteria Federal, median
te a emissão de 6 (seis) séries
de cautelas para distribuição de

Cr$ 350.000,00 (trezentos e cin

quenta mdl cruzeiros), Cr$' ...
200.000,00 (duzentos mil cruzei
ros) Cr$ 100 :000,00 (cem mil

cruzeiros)
I

e Cr$ 50.000,00 (cin
quenta mil cruzeiros) cada
'uma" .

B a i r rol São C r i s to vã o
terá melhor assistência

policial
TR�S BARRAS (CN) A '

Câmara de Vereadores de T'rês Bar

ras em sua última sessão,' apTOVOU,
,

.

indicação do vereador Erriani Wc-

geinaki, de número 04/80 de 22 de

abril, solicitando a> instalação de
.

um posto Policial para o Bairro São

Cristóvão, no Município de Três

Barras.

derando que, os graves incidentes

ocorridos no Bairro São Cristóvão,
\

neste Município de Três ,Barras,
vem abalar a opinião pública e cho

car a população daquele bairro e

do nosso Município" e distante 12

quilômetros da cidade, e nossa De

legada de Polícia somente dispõe
de uma viatura e pouco elemento

humano para dar' melhor atendi
mento aquela localidade; indico

que, após ouvido o Plenário, seja
enviado expediente ao Exmo. Sr.

Secretário de Sêgurança e Informa

ções, CeI. Ary d�, Oliveira, no sen

tido de. S' � Excelência estudar a

possibilidade de colocar mais uma
,

viatura e mais policiais à disposí-
ção da Delegacia de Policia de Três

I

Barras, afim de melhor atendimen-

to naquele Bairro".

A proposição de Wogeinaki,
aprovada por unanimidade, contou

\ com o apoio dos companheiros edis,
Adernar Schumacher e' Luiz Ram

paneli, que pronunciaram-se na

oportunidade em 'favor desta me

dida "que é das mais. sensatas para
coibir os abusos freqüentes naquele
populoso Bairro":

A indicação do vereador tres
barrense diz 'textualmente: "Çonsi-
�"l""lifD'Nr 'l&tI.6LbUSll ......._,..

I t- FiS( I r

t
II --

I(I (
,

Divulga a Delegacia da Re
ceita Federal, em Joínville que,
tendo em vista o encerramento,
a 30 de abril fluente, do primei
TO prazo para o recolhimento
antecipado do Imposto de Ren-
6a de Pessoas Físicas, determi-
nado pelo Decreto-Lei n.o

f
••••

,

705/79, encontra-se à disposição
dos contribuintes interessados
um PLANTA0 FISCAL ESPE
CIAL destinado à orientação dos
profissionais, liberais, autôno-
mos e, proprietários de" imóveis

que receberam de pessoas físi. ...
cas, no primeiro trimestre do
corrente ano, 'importância igual
ou. superior a Cr$ 45.000,00

. I .

(quarenta e cinco lnil cruzeiros)
decorrente:

1 - do exercício, sem vín
culo empregatício, de profissão
regulamentáda e/ou

2-. de locação, sub-locação,
arrendamento OU sub'-arrenda
mento de imóveis, e devem r�-'
colher até aquela data o perc-en-I

/1tual de 10% (dez por cento) uos

rendimentos auferidos,

o referido serviço está fun
.

cionando diariamente, durante
o expediente externo' de 13 às
18 horas, na Sala 'do PIHntão

.

Fiscal _. 1.0 andar da DHF e

com atendimento telefônico
através o Telefone ?2-,23-00-
Ramal 226, sendo que o m.esmo

serviço está sendo prestado pe,:"
las Agências da Receita Federal
no interior da jurisdição.

NOT ESPARSAS
, i

o MEMORIAL DE}K

.
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(A coluna de Rubens Ribeiro da Silva

mantída em homenagem à sua memôría.)

Responsável: AROLDO CARVALHO

INCONFIDÊNCIA VAI A LEILAO
, ,

. ,

EM LONDRES

A segunda-feira, 21 de abril, "Dia de Tiraden

tes", foi propícia não apenas à meditação sobre os Ia-
I

tos históricos que cercaram a Inconfidência, mas, tam-
bém, à análise' sobre a participação do clero em to

dos os grandes. movimentos da nacionalidade.
Na atualidade, O episcopado e o clero estão em

.
penhados nas campanhas de cunho social e na defesa

dos direitos humanos.
Em passado não muito distante '_ 1789 - reli-·

giosos estiveram ao lado dos inconfidentes, na luta

que se constituiu no prelúdio da Independência.
A Coroa de Portugal, recebendo a carta-denún

cia do Coronel Jqaquim Silvério dos Reis, tentou

ocultar aos "lisboetas a participação de alguns padres
na preparação. da revolta. Por isso, leigos e religio
sos foram julgados separadamente e. documentos de

grande importância histórica estiveram desaparecidos
até 19'54.

Agora em 1980, na terça-feira próxima, dia 29,
leiloeiros

. d�� Londres, da famosa "Sotheby's", vão
vender ao bater do martelo, alguns. dos, mais impor
tantes documentos sobre a Inconfidência Mineira.

Os depoimentos de Tiradentes às, autoridades
portuguesas, à carta da delação, d� Silvério 'dos Reis,
o "Auto de Cláudio Manoel da Costa", o' "Juízo. da
Comissão Contra os Réus Eclesiásticos da Conjuração
Formada em Minas Gerais", são algumas das relíquias.
que serão leiloadas.

O seu valor no comércio de antiguidades está
estimado entre cinco e seis mil libras (500 a 600
mil cruzeiros), entretanto, dependendo do interesse
despertado, os lances poderão atingir cifr-as bem
mais elevadas.

E lícito esperarmos que O' nosso governo deter
mine ao Embaixador brasileiro na Côrte de St. Ja-. I ,.

mes que promova a arrematação de todo o acervo, de
valor inestimável. para a História do Brasil.

I
•.

o DINHEIRO DO POVO,"Q,UE)MA"
A MAO DO PR,EFEITO

o nosso, continua o país dos absurdos. Imagí
nem que 0_ Prefeito de Praia Grande:'SP, Dorivaldo
Lórta Júnior, recebendo atualmente Cr$ 125.pOO dos
cofres municipais, em maio terá, um aerescimo de
Cr$ 100.400 no seu salárío, que será elevado para. CI'$
225.900, com a vtgêncía dos novos níveis do. salário
mínimo, superando até o Presidente da Repúblíca.

Tão escandalosa é a situação, que, o prôprto
. Prefeito a considera injusta e sujeita a criticas, Por
isso, incumbiu a esposa, Layde Rodrigues Reis Léria,
Diretora Administrativa da mesma Prefeitura, per
cebendo Cr$ 46.50.8,58 que serão elevados para Cr$
83.715,44, de encontrar uma fórmula que o 'exclua do

,

aumento "legal". \ .

\ Mas Lérta Júnior realmente não, é egoísta,
Desde que assumiu, já concedeu ao. funcionalismo
aumentos .que totalizam 400%.

COIm o aumento de maio, o menor salário da
Prefeitura de Praia Grande �.erá d.e Cr$ 4.416,70 para
o trabalhador braçal. As professoras prhnártas passa
rão para Cr$ 12.266,00.

O honrado Prefeito preocupou-ss com. o au

mento que o beneficiaria e acha, que o dinheiro pú
. blíco, em excesso nas suas mãos, poderia queimá
Ias ...

. Semana passada, na Praça do Cruzeiro, onde

f�i rezada a primeira Missa .em Brasília, na presença ,

do Presidente 'e Vice-Presidente da República, minis
tros, parlamentares, parentes, amigos e antigos' cola
boradores de Juscelino Kubitschek de Oliveira, foi

lançada a pedra fundamental do "ME:J}'IORIAL JK",
monumento projetado par Oscar Niemeyer, que será

erguido em Brasília,
I

�1ediante contribuições de todo

. povo brasileiro.
A viúva do saudoso Presidente, Dona Sara

Kubitschek, foi alvo de grande 'manifestação popular,
iniciada' pelos candangos e à qual se associou toda a

multidão presente ao ato.

O "Construtor de Brasília", o Presidente que
irradiando otimismo fez com que todos os brasileiros

acreditassem nas possibilidades da nossa Pátria; o

responsável pela implantação da indústria automo

bilísticà nacional e pelo extraordinário surto de pro

gresso que se verificou no Brasil; o realízadoT de

"Furna�" e "Três Márias", as duas hidrelétricas que
tanto servem ao desenvolvimento; o demo�rata sin-

cera e convicto que governou o país na' plenitude do \

regime da liberdade e jamais abrigou o ódio. ou a

mesquinhez no seu coração grande, realmente mere

ce esta homenagem e esta reparação, de todo p povo
\ brasileiro.

Cassado, perseguido e humilhado, comportou
se COIUn notável .altivez, aguardando a justiça da hís

tória, que tardou um pouco mas aí está em todos os

recantos da Pátria, onde a memória de Juscelino é

cultuada como p,' de u� dos grandes vultos da na

cionalidade.
, Não apoiei a candidatura de JK. Mas ainda em

1959, quando vi Brasília em construção e me: apercebi
da magnitude do empreendimento para a real/ con

quista da fronteira Oeste, alinhei-me entre os Depu
tados do Bloco Mudancista. Depois, no avião presí
dencial, quando JK voa�a para o Sul a fim de inau

gurar a BR-116, na cidade de Lages, e trazia a bordo
toda representação catarinense, hão resisti, \ ao oti
mismo ,e à simpatia do Presidente de quem me tornei

amigo e devotado admirador.

Hoje reverencio a- sua memória, apelando aos

conterrâneos e amigos no sentido de que contribuam
todos para o Monumento.

As contribuições, por vale postal ou cheque no

minal para "Memorial JK", Rua do Russel, 804 -

!1.1O andar, Rio de Janeiro, permitirão abatimento no

Imposto de Renda, mediante comprovante relativo à
doação.

,

A INFLAÇÃO DE MARIÇO
OS índíeesjnrlaeíenártos de março - 6,6% e a

constatação dos 83 por cento de aumento aeumulado
de março de 79 a março de 80, surpreenderam os pró
prtos tecnocratas do Professor Delfim.• que já anun

ciam rima revisão na politica salaríal e maior arroxo
fiscal.

Buscam os monetaristas, esgotados todos os

seus remédios, soluções símplístas: rever os aumentos

salariais, controlando-os, e rever as- alíquotas de todos'
os impostos, elevando-as.

Está mais que provado que não basta garro
tear salários e elevar .ímpostos pára reduzir-se a in
flaeão.

\

Ninguém jamais conseguirá conter a ínflação..
sem primeiro reduzir, drasticamente, a despesa PrÚ
blíca, Todo o supérfluo e todas as "mordomâas" de
vem ser cortadas. Toda a sociedade precisa gastar me
nos, mas o exemplo deve ser dado pelo Governo.

.

Está cheio de razões o economista Julian Cha
cell, Diretor do Instituto Brasileiro de Economia, da
Fundação Getúlio Vargas, ao. defender a implantação
de verdadeira austeridade em todos 6S níveis, públi-

. \. I

cos e prrvados,
.

.

\

Enquanto o Governo. for a fonte de desperdí
cios, não poderá exigir sacrifícios de ninguém ..

\ '

O BURRO E A TROPA

Miguel Procopiak, sempre lembrado em nossa,

terra pelas muitas iniciativas que tomou e pela inten-
·l .

sa participação que teve em toda vida comunitária,
fez-se conhecido, 'também, pela f'irrneza - quase tei
mosia - com que tomava suas decisões.

Foi um dos fundadores. do partido Liberal. Re
, volucionário de trinta, getulista de lenço vermelho no

pescoço, era figura destacada do Diretório local.
Certa ocasião, num dos momentos cruciais da

política municipal, -quahdo a opinião da nossa terra
,

ainda pesava em Florianópolis, o Diretório reuniu-se
para importante decisão. . .

. .',

/ Todos votaram num sentido, acompanhando 'a
posição do Presidente. "Seu" Miguelzinho achou a

decisão incompatível e contrária aos interesses da co

munidade .. Ficou sozinho, sem o apoio de ninguém,
mas não arredou pé .

. Para que a decisão chegasse à capital. com a

marca da unanimidade; Iançaram-ss à campanha de,
persuadí-Io , Para tanto, dezenas de companheiros fo
ram visitá ..-Io e. com ele' confraternizaram no chimar
rão. Chaleiras é chaleiras d'água quente foram 'Con

sumidas, mas não houve pressões, 'nem argumentos]
nem apelos que \0 convencessem.

Na reunião seguinte foi criticado publícamen
te, por um companheiro que lhe disse:

.
- Compadre, você -foi o único burro que ficou

fora da tropa ...
Correram -

os dias e os fatos vieram provar que
"seu" Miguelzinho, na

-

sua argúcia, estava rigorosa
mente certo.

Pacientemente, esperou a primeira reunião do
Diretório e não perdeu a oportunidade de dar 0 troco
ao correligiü:nário, dizepdo ...;lhe, tanibéb publicamen
te:

- Ué, compadre, a tropa toda velO se reunir
ao burro?

\
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