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e· eXls enclaanos
No -día 29 de maio de 1947 circulava em Canoi-

I ,

nhas, o n," 1 do semanário "CORREIO DO NORTE"; No alto
da 1.a página, a manchete era das mais significativas, "'POR
UMA CANOINHAS MAIOR", cujo sub-título a seguir, dava
conta que, "Foi escolhido pela U.D . N. para pleitear a eleição
municipal o honrado cidadão Sr. JOVINO TABALIPA, cujo

-c,

passado é uma bandeira de trabalho, probidade e, honradês ."
Propagar sua candidatura é ,um dever dos eleitores de Canoí
nhas". Sobre este ilustre personagem, um dos fundadores do
"Correio do Norte", Aroldo Carneiro de Carvalho, escreveu

na edição de 17 último, um episódio relatando alguns tópicos
acontecidos naquela campanha.

.

Outras duas matérias, também Importantes, fe
chavarn a l.a página. A .prímera, intitulada "PROGRAMA
DIRETRIZ"" um editorial que falava sobre a libertação do
povo de lpIla ditadura que "durante 16 anos, vivemos sob sua

gestão rotuladà de Democracia'". A segunda, com o título,
"GRANDE ACONTECIMENTO SOCIAL", noticiava a come

moração de Bodas de Prata do casal "Teodoro, e Ana Sagins
ki Humenhuk",

HOJe, após 33 anos de existência, o "Correio do
Nonte", procura seguir a mesma Iinha de seus pioneiros, no,
que se .refere, à mformações honestas 'e corretas, a exemplo
dos saudosos, Agenor Fábio Gomes, Guilherme Varela e Ru
bens Ribeiro da Silva.

São 33 anos de história, registrada nas páginas, de
nosso modesto jornal, que sempre primou pela Informação
sincera, sem nunca se valer do sensacionalismo vulgar à res

peito dos acontecimentos, Crescemos em todos os sentidos, I

pelos mesmos motivos que acabo de relatar. Temos O' orgu
lho ,e a satisfação de dizer: �O Correio do NOI1te conta COiro
assinantes e admíradores em quase todos os pontos' do pais,
desde as mais altas .arrtcrídades até o mais humilde Ieitor".

Portanto, no próximo dia 29 e'staremos de para
.

béns, Canoínhas e sua população também estarão de parabéns.
------------.------------------.------------------------------

» junho,
nscionel da

A reunião foi presidida pelo
Dr. Fernando Oswaldo de Oliveira,
Diretor Geral do Departamento Au
tônomo de Saúde Pública de SC
DASP.

No início dos trabalhos, o Dr.
Fernando O. de Oliveira explicou
que esta segunda fase de vacina

ção será o objetivo de uma imuni

zação mais duradoura, já que a pri
meira fase - ocorrida em março
- visava mais um bloqueio do sur

to, que ameaçava espalhar-se além
das' áreas de emergência escolhidas.'
Lembrou ainda o Dr. Fernando

que uma outra etapa está progra
mada para o próximo mês de agos
to ,e que, para uma imunização to

tal, a criança deve tomar as três
doses, após o que há uma possibili
dade de 98 por cento de não ocor

rer a doença.
Outro ponto destacado na reu

nião foi que todas as crianças de
vem tomar as próximas doses da
vacina mesmo as que jã foram va

cínadas. Com relação à idade, o

Dr.' Fernando esclareceu que a

imunização restringe-se às crianças
de 5 dias a 5 anos incompletos.

14 de

CANOINHAS (CN) - FOI íni

dada dia -15 último, oficialmente, a

,Sflgunda campanha de vacinação
antipólio (Sabin) em Canoinhas,
com a realização de uma reunião de

trabalho na sede da Associação Co

mercial e Industrial de Canoinhas,
.

que contou com a presença de di

versas pessoas diretamente ligadas
à. área de saúde, além de autorida
des civis e militares, Presidentes de

Clubes de Serviço e a imprensa lo
cal.

o "d ·
,

Ia.
•

vecmaceo
, ,

II

Desta vez,. haverá a participa
ção de todas as escolas das redes

municipal, estadual e particular,
que serão usadas para a vacinação.
Haverá também, a colaboração de

pessoas ou entidades não ligadas à
área de saúde, e já há o apoio da

Polícia Militar e Civil, Clubes de

Serviço (Lions, Leo Club, .
Rotary,

Clube do Sigilo), PX Clube, Prefei
tura e outros. Também prestam va

liosa colaboração 'as três Supervi
sões Locais de Educação.

Quanto aos postos volantes, es

tes contarão com um maio!' número
de pessoas, e 'as equipes móveis

percorrerão todos os bairros e ruas

do município, procurando imunizar
todas as crianças que não procura
ram os postos fixos. As equipes
volantes da área rural estarão sob
uma coordenação mais efetiva da

Sucam, havendo ainda as equipes
de barreiras nas estradas princi
pais da cidade, a cargo da Polícia
Militar, com a finalidade de vaci
nar crianças que porventura en

trem ou saiam do perímetro urba
no.

A campanha de conscientização
terá início nos próximos, dias, êom
divulgação através da Rádio Santa

Catarina, Imprensa Escrita, faixas�
cartazes, folhetos e uma atenção
maior nas escolas, para que Q$

alunos levem as mensagens patttl
suas casas. Também um ve!euló
com alto-falantes percorrerá e mu

nícípío, lembrando da neeessídade
de vacinar todas as crianças at� �
anos de idade. (Veja a relação dO!
Postos de Vacinação na Cidade; em.
página interna).

DIA NACIONAL
DA VACINAÇAO
Nesta segunda etapa a vacina

ção será feita apenas em um dia -

sábado, dia 14 de junho - que f

escolhido como o "Dia Nacíonal da
Vacinacão". Deste modo, a .campa- .

nha será encetada em todo o terri

tório nacional. Houve alguma di

vergência nesse ponto, mas esta

foi superada imediatamente, com à

explicação do Dr. Fernando de

que, caso seja necessário, à vacina

ção continuará no domingo, dia 15

de' junho.

POSTOS DE ATENDIMENTO
Na última terça-feira, dia 20,

foi realizada uma segunda reunião,
na qual ficaram definidos os pos
tos de vacinação na área urbana do

Município. A reunião contou com

a presença da Dra. Elisa Leandro,
ligada ao DASP, do Dr; . Mario

Mussi, do Dr. Wilson Erzinger.! das
Supervisoras Locais ' de Educação,
Esmeralda B�hmann e Jucy Sele

me, além de representantes do PX
\

Clube de Canoinhas, do 3.° BPM e

da imprensa.
'

Para esta segunda eta�'a de va

cinação antipólio, será dado Um des-I
taque especial às equipes volantes,
que procurarão por todo o inte
ríor do município as crianças passi
veis de vacinação, se]a em casos de .

pais que, não saibam da campanha,
)

ou. que a menosprezem. Para defí
nir estas equipes a Dra. Elisa
Leandro convocou uma nova _ reu

nião, que foi realizada na quinta
feira, . cujo resultado, e "CORREIO
DO NORTE" divulgará na próxima
edição.

Profissionais de farmácia e bioqulmica, do planalto norte

a-gora tem, seu núcleo
CANOINHAS (CN) - Em 'So

lenidade realizada' no último final
,

de semana" tendo .por local o re

cinto da Câmara de Vereadores des

ta cidade, foi fundado o Núcleo dos
(

Profissionais de Farmácia e Bio

química do Planalto Norte Catari

nense, formado pelos municípios de

Mafra, Papanduva, Porto União,.
Monte Castelo, Canoinhas, Major

.

Vieira, Irineópolis, Itaiópolis, Matos
Costa e Major Vieira.

O ato contou com a presença
do Presidente em exercício, da As

sociação' Catarinense de Profissio-'
na's de Farmácia e Bioquímica, Jo-

;
sé Silvano Pinheiro; do Presidente

d�. Sociedade Nacional de Patolo

g' a Clínica, Secção de, se, Eliseu

Camargo Martins; do Secretário e

Conselheiro do Conselho Regional

de Farmácia do Estado de Santa
,Catarina, Hamilton Roberto Carrl
ço de Oliveira; e do Presidente do
Conselho Regional de Farmácia do
Estado de SC e Presidente da Socíe
dade Brasileira d� Análises Clíni
caso

Presente também, o Professor

Masayoshi Hansay da UFSC, espe
cialmente - convidado pelos mem

bros .do Núcleo, que proferiu pa
lestra sobre Hematologia, da qual,
participaram os' médicos -Antonio

Merhy Seleme, Tércia Teles, Adair
Dittrich, Vasco Magalhães Teles e

Antonio José da Costa Gomes ,

além de farmacêuticos � bíoquirni
. coso

DIRETORIA PROVISÓRIA
A única chapa, que foi apresen-

tada na ocasião, e eleita por unani
midade é a seguinte: Presidente,
Zulmar Nascimento Teixeira (Ca
.noinhaa) ; Vice-Presidente, Benedi
to Therézio de Carvalho Netto,
(Canoinhas) ; Secretário Geral,
João de Souza Vargas (Cancinhas) ;
1.0 Secretário, Sérgio Roberto Mil
lis (Porto União); 2.° Secretário,
Ary Rauen (Mafra); LO Tesoureiro},
G:dmaldo Costa Furtado (Canoí
nhas); Conselho Fiscal: Eloá . Fuck
Vicente de .Souza (Canoinhas), Wil
.lv Joung (Porto Unão) e Adauto
Allage (Canoinhas) .

Y;':-t2. Diretorin é de rará v r pr -

visóro, pe o perodo de ses me

S?·<:', quando deverá ser eleita a

primera Diretcria Efetiva, que te-
rá o mandato de dois anos.

.

Por último, usou da palavra, (I)

,canoinhense Abrão Bechara Sele

me, que cumprimentou os presen
tes, e agradeceu a presença do Pro
fessor Masayoshi Hangay, tecendo

elogios à, brilhante palestra por ele

proferida momentos antes. Seleme, .

ao finalizar, disse que uma das fun

ções do Núcleo recém' formado, é
fiscalizar as irregularidades exis
tentes nos estabelecimentos farma
cêuticos em sua área de ação, auxi
liando assim, o trabalho da Asso

clar-ão, que torna-se impotente pa-
ra co rir o Estado com certa efi

ciência. "Temos plena confiança
\

nos membros e na diretoria que as- '

sumiu, pois tornará este núcleo, um
verdadeiro guardião da saúde do

povo catarinense" - concluiu.

o NÚCL�O
. Na oportunidade, o farmacêu

tico c atual Prefeito de Canoinhas, .

Benedito 'I'hesézio de Carvalho Net

to, usou da palavra, saudando os vi

sitantes, demonstrando sua satis

fação pela concretização de uma

velha aspiração da classe no Pla

nalto Norte do Estado, que era a

criação deste núcleo. Em seguida,
falou aos presentes, José Silvano

P'nheiro, que orientou de maneira
n'('Tal, quais os direitos e deveres'
do novo Núcleo, inc usive esclare

n"�ro ,a ,!lJma� dúvid ss apresenta
â.:': ola Se�r tário G.;,ral, João de

Soüza. Vargas, quanto ao procedi
mento no caso da instalação de

uma farmácia no interior que não

tenha profissional responsável f.

(

I
.

, �'

Prefeitos d'a A M VAC
rei vindicam

Amanhã
Copa'

início da
Norte

,PÁGINA·5

Amin virá à Canoinhas
Ba, feira - dia .27
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Associacáo·
.,

Recreativa
Desportiva e

,

Kem Ké•

ai
C. G.C.M. F. 83.627.000/0001 ..43

.-� ASS�MBLÉIA GERAL ORDINAR�A
Pelo presente edital a Associação Desportiva e R®

ereativa Way Kern Ré, estabelecida em Canoínhas se tem o

prazer de convidar seus Associados, para a Assembléia Ger�l Or
dinária a realizar-se no .dia 24 de maio de 1980, na sede social da

Igreja Matriz Cristo Rei, COUl o, início marcado para as 20 (vin
te) horas em primeira convocação e na falta de quorum legal, as

(20:30.) vinte e trinta horas em segunda convocação, com a se-

guinte o:-dem do dia:
'

1.0 - Prestação .de contas da gestão anterior;
2.° - Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal;
3.° "_, Assuntos' diversos.

Canoínhas (SC), 07 de maio de 198Q.

"WANDERLEY',JOSÉ WOITEXEN - Presidente
1 x

pr ,-se
MAURO, LUIZ ,KICHELEs'KI, rapaz paraplégico,

oferece seus nréstimos nara firma estabelecida em qualquer
ramo, de 'atividad,e. O mesmo tem o curso completo em Se

cretariado, boa redação e datilografia, tendo inclusive
-

artigos
escritos nos jornais "Correio do Norte" e "Barriga Verde".

,
'

Aceita submeter-se a testes de aptidão.

Tratar diretamente na Rua' Pastor Geo:a;g Weger
n," 746, ou marcar errtrevistas através, do fone 22 ..0379, COD1

Renato.

Terren,o
Vende�se

Ferreira na Rua Paula Pereira.
, '

1013, ou pelo fone 22-0047.
1 .x

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS...s,C

de. NotiFicação, Cumulada
JudicialProtesto

v

o Doutor Orli .de Ataídc

Canoinhas, Estado' de Santa Ca�

tarína, .na forma da Lei, etc.
'

FAZ SABER, a quem inte
ressar possa, Ol1' que d�le, tomar
conhecimento que por parte ,d�
BEN.EDITA PACHECO' DOS
SANTOS' LIMA,' 'bràsileira,
viúva, dp lar'; domíctllada e re�

sídent., em Curitíba, Paraná,
foi-lhe requerido, nos termos
dos fty;Hgos 867 e seguintes, in
�lUsive 873 do C. P. Civil, PR-O
rrESTO JUDICIAL para ressal-
va e conservação de seus direi-
'.tos, com NOTIFICAÇÃO JU··
DICIAL, da intensão de revo
gação de mandato, contra a

pessoado Dr. JOSE YVAN DA
COSTA, brasileiro, casado, pro ...

motor público aposentado, resi-
,dente e domiciliadõ em Canoi
nhas Santa 'êat�rina, expondo
para tanto, os fatos seguintes:
L - A requerente outorgou
poderes .de representação ao Dr.
José Yvan da Costa, através �e
instrumento procuratório lavra-

.

do às fls. 35 do livro ,de pro-,
curação n.° 17, bem corno fls. 20
do livro de procuração n.? 19 do
Tabelionato de Três Barras, SC"
para que ° mesmo pudesse gerir
os negócios da requerente de
uma maneira geral, ressalvadas,
na prática dos ato_s ou adminis
traçâo Ide seus interesses, o di
reito de ação por perdas � danos
'resultantes da inobservância de
instruções diretas para o exerci
cio do encargo, ainda que nos li
mites I do mandato, corno aliás
independe' de expressa menção
no, dnstrumento -procuratório,
por força do que estabelece o

art. 1. 313 do C. Civil, obser-
I vando-se ainda o disposto no art.
1301 do C., Civil em que o man

datário é obrigado a dar contas
de sua gerência ao 'mandante,

_

trànsferindo-lhe as vantagens
provenientes do mandato, por
qualquer título qUe seja. 2 � ._

I,

Como o mandatário nominado,
não cumpriu a obrigação �e:fer1-
da, tem a peticionária como q\le
brada a imprescindível confian
ça que deveria sustentar a au

tora digo ar ou torga dos poderes
de represeptação, pelo 'que ago-
ra manifesta formalmente sua:

intenção de REVOGAR" como

revogado tem, os mandatos com

os "efeitos de sua cessação, .

em

I
Edibl

, I
Vende-se um terreno, loca-,

lizado no Jardim Esperança ,

(próximo do asfalto), plano;·
com \ 600 m2. UOdl'igllles, Juiz de Direito da 2.a

I , Vara Judicial da Comarca de
Tratar com Dirce Elizabeth

Automóvel
, '

Ven,de-s�
Vende-se um automóvel, I

marca Chrysler, cor verde,' em "

, ótimo estado de conservação.
'

J

Preço de ocasião.

Tratar na Relojoaria Schei-'

de, na Rua Paula Pereira, 616.
1 x

Proibição
AKIO TAKAHASHI, torna

público, que está terminante
mente proibida a entrada em

seus terrenos, bem como tam
bém a extração de lenha, ma

deira, ou erva mate.

,
Aos infratores serão apli

cadas as penas da lei.

&(1 A.·LTD
COMÉRCIO-

-

\

EXPORTAÇÃO
,

� ,_

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

uma .variadlssima secção
de profissionais cornpe

sua colocação.I

, ,J

Distribuidores Exclusivos'
. \

. Completa dos Motores
"

,

,
.. Esquadrias de' ferro, e
de vidros, com equipe

tentes para

da Linha
�

\�TEG'« l'\' \ »

Rua Des, Co�ta Carvalho, 4� e 44 - UNIAO DA VITÓRIA - PR.

REPRESENTANTE EM CANOiNHAS:

Waldernar KnUppel
Rua Major Vieira, 360,-

'

Fone (04T7) 22-0386 '._,CANQINHAS
m,l���í!ftIRI���D.\'Iml,�m',����D&'f�mrl/

Santa Catarina

razão do que dispõe o art. 1.316
combinado com o art. 1318 do
C . P. Civil. O mandatário, ora

distituido realizou negócios de

oneração hipotecária de imóveis
da requerente, contrarrande
vontade expressa à e�e manífes=
táda verbalmentê, pelo,êfdé sê!;ã
proposta, além da devida açàô
ele prestação de contas, se neces

sária ação de 'indenização por
.atos ilícitos, provocando-se, jun
to ao Ministério Público e Ju.izo
Criminal, por torça do que dís
põe o art : '27 do C.P. Penal R<;:"
paraçào Penal a qualquer espe
lde de infração que exija a pleí
teação de .direíto punitivo indís-

,

. ponível. 3. -,' Tendo assim <:0-'

n10 revogados os poderes pro�
curatórios referidos, por traição
ao mandato, requer a requeren
te seja este PROTESTO formá-

,

lizàdo, atra�es notificação" �n
caminhando-se cópia, para aver

bação junto ao Tabelionato on

de foram lavradas as procura
ções, ao Registro Ceralde Imó
veis de Canoinhas, ao Banco do

, Brasil S.A ., agência de Canoi

nhas, para que hão firm,é mais
.

contratos com o Dr. Jose Yvan
Costa, na 'qualidade de repre
sentànte ela requerente, já que
nessa casa bancária foram con

vencionadas por ele" em contra

riedade à expressa'manifestação
da mandante, ônus hipotecário
garantidores de financiamentos
agrícolas, dessa forma por, ela

'

desautorizados, ' notificando - se

também o Ofício do Registro de \

Imóveis de Curitiba, Pr. no qual
se encontra matriculado a pro
priedade �m que reside. 4.

Requer, finalmente � publica
ção do presente, em jornal 10-.
cal bem como em órgão de im-

• I �

prensa de circulação regional,
para que a medida chegue ao,
conhecimento de terceiros, pre
venindo-lhes possíveis prej uízos
advindos de negócios" realizados
tendo como I supedâneo o mar.-

(dato revogado. (Ass .) Maria
do Rocio dos Santos

.

Lima. .'...:,_

OAB.PR. 8122. ,E,: para que
,

chegue ao conhecimento de to

dos' e não possam alegar ignorãn
dá, mandei passar o presente
que se 'publicará na .Torma da

lei. Eu Zaiden E. Selerne, Es
crivão que o subscrevi',

,

, ,

Mês de meio, mês das mães e das noivas
"

'

I \
,

.

CONSTRUA OU REFORI\1E SUA CASA COM QUEM SABE o QUE FAZ.
, '

. \
,

rock, Materiais para ,Construção é ponto certo�
1

'
,

LA VOCít ENCONTRA: ::TINTAS -- PISOS E .AZULEJOS - INSTALAÇÕES SANITA..

RIAS - TELHAS 'ETERNIT, ETC.
ARTIGOS DEr PRIMEIRíSSIMA QUALIDADE E MARCAS CRITERIOSAIVIENTE

,

I \
I ESCOLHIDAS.'

"

.

·

Empresa Industrial e Comercial 'UeR S.· Ao
FUC:I( -�� MATERIAIS PARA CONSTBUÇAO -:-

RUA CAETANO COSTA, 860 .. FONE 22 ..0281 - CANOINHAS',� 'se"
.. ', �

..j -','
'

,,� " ". . . , J' •. ', ..",., � �.,

"

\
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CORREIO'DO NORtE

,
I

24 de maio de 1980

CN
,

SERVICOS
�

/

,
I

Rua €;etúlio Vargas, 527 - Fone: 22,..0971
I

FARMACIA DE PLANTA0: De sábado (24) a sexta-feira
'

(30) -- ALLAGE - Rua Vidal

Ramos, 684 - Fone; 22-0614,
, /

l\mnlGOS. DE PLANTA0: Em casos de extrema urgência - ,

Fone 22 ...0033

'MDIO PATRULl!A': Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: '192

PLANTA0 CELESC: Fone: 196
,

.

\

ESTAÇÃO RODOVIARIA: Fone: 22-0179

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

horas e das 14:00 às 18:00 ho

ras. Aos sábados até às 16:00

horas.
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PALANQUES DE VARAL (FOENECEMOS COLOCADO) -
,

ARTEFÀTOS DE CONCRETO EM GERAL - TELAS DE
'

'ARAME GALVANIZADO FABRICADO. CONFORME PE-
, I

DIOO ErSOB MEDIDA - ALAMBRADOS COM PALAN-

'QUES E TÁBUAS DE CONCRETO TIPO CERCAS INDUS-
TRIÀIS COM CAlDA (FORNECEMOS MONTADA) .

Fábrica: Distrito de Marcílio 'Dias - Canoinhas-Sfl.

� Ese:ritório.:
'Rua

=: Souza, 1�8,� F.�ne 22,-07.48: �aixa �
�

. Postal, 241 - Anexo Escritório CIde Contabilidade �
,
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a c o n ver s a ri a e s c,o a's
I

I C a
Esta passageira conversaria foi

concebida quando, num chá escola

rizado entre magisteriosos amigos,
I

o escolástico Marcos D.' Scholze

sentenciou, induvidoso, boa trela

timbrada num desses jeitosos adá

gios populares,

\

Ca. 20 . V . 1980.

fernando luis tokarsiki
.

balcões astronômicos enrustidos em Mas é certo e sabido que o V�'-

mognos amazônicos, pisos dscoratí- nerado Marcos D. Scholze é um Ie-

vos da marca maior. Não faltava o gítimo proprietário de "ditos apoca-

americanizado' bercinho para. um líptícos e definitivos. Mas o que
bichano doméstico, que não 'se cha- gerou tamanha polêmica não' se

mava Abúndio, como se chama o '- previa numa trelinha qualquer; os

meu. Não\ faltava a lindeza de" confrades Milvo Míotto e Ederson
.

'

uma necessária e virtuosa empre- L. Motta que o digam: caíram nos-

gadinha doméstica, daquelas que sos queixos! Já disse que Ierolerá-

Acaloradamente discutia-se (J fazem de tudo; inclusive para abrir vamos sobre dimensões domésticas,

tamanho das áreas de serviço nu- nossa correspondência. estrutura eozlnhária, financiamen-
I ". , tos beneagánizados e outros cro-

ma residência qualquer. E, aqui ja I

cabe o p;imeiro parêntesis: brasi- E aqui, quando lig'eiraniente sé -ques, Das estruturas passou-se, para
,/

leiro hão reside, nem habita. Pate- fala em comunicação, farei o se- a glutonice e voragem, ordem e

ticamente, apenas pernoita. O bra- gundo parêntesis: .outro dia per- limpeza, nhemhenhéns, paseiros e'

sileirinho çapiau,' desta classe ,ge- gUntaram-me se eu .tinha urq tal outras modas. Eis que 'o dedicado e,

neralizada a qual também perten- PX, um desses aparelhinhos que ROS não menos meticuloso mestre dos

ço, não tem o hábito de ficar em
dão a liberdade para desconversar- óculos verde-garrafa sentenciou;

casa, pois tempo nenhum já não dá. mos com os seres mais estranhos num rebento 'final, que quanto
m que imaginamos, tais como france- mais lambuzada e abadernada a sa-'
I'rabalha-se, trabalha-se e cata- .. \

plimba: o triste fim é do, conheci- ses, sergipanos, bissexuais e corín- la de operações domésticas, mais, '

ti os gustativa se faz a merenda.' F01"
mento de todos. Casear é mero

lan. ' .

, num, tom induvidoso, como eu [á
" turismo, aparar a grama é diversão
e ligar o aparelho de tevê é comu-

Claro que a pergunta surpreen- disse: cozinha suja, comida boa!

deu minha humildade! Onde é quenicar-se com o mundo, o sub-mundo
e o supra-mundo da trivial exis
tência burguesa.

Mas que tamanho levava mes

mo a cozinha do professor Marcos?

ACreditem ou não, conduzia as

proporções de uma espaçonave
cheinha de pandarecos, com bate- I

deiras de bolos que jamais serão

comidos; liquidificadores que soli
dificam incômodas posições nas Iis
tas seproqueanas, ultra - rápidos
aquecedores hídricos, fogões hiper
automáticos, descascadores de ba

tatas, lavadores e secadores de pra

tos, refrigeradores parafernalizados,

,E falou-se que isso e aquilo, is
to e aquilo. E do qual se disse que
daria uma vulgar e passageira cro

nicazinha: e deu!

SlO viu um ínfimo assalariado pos
suir um monstrengo desses para fi

car dizendo bobagens pelai? Esno

bismo é um parca virtude dos ri

cos, não dos amansados e humildi
ficados pelas condições sociais!

/

JUÍZO DE DIREITO DA 2.a VARA DA COM'ARCA DE

CANOINHAS - SANTA CATARINA

de
'

Leilão
Edital de LEILÃO - Extrato (Art. 687 do CPC)

1.0 LEILÃO: Dia 18 de junho de 1980, às 10:00 horas

2.° LEILÃO: Dia 09 de julho de 1980, .às 10:00 horas

Filhos,
\

malas, scgra,
-

'

.bicicletas,.cachorro,
brinquedos,

plantas,
frutas,

. '

papagaio,
,

Venha com .tu o'

etc.'

a

Perua-� Fiat
\

Panorama.

'Concessionária Fiat para' Canoinhas a região

Fuck ..

I I

Automóveis Lida.
.Rua Caetano Gosta, 2211 (BR�280) .. Fone 22-0007

, �

-- Canoínhaa '.. S C

ewou r, ti EN •. 4 *....""0". ...,..'.M. !' "fi

,

LOCAL: Edifício do Fórum Desembargador Rubem Mo
,

.r.itz da Costa, s/n.? -- Canoinhas - SC.
,

AUTOS,: Execução, n.? 644
. '

REQUERENTE: .HERBITtCNICA.-.: ,DEFENSIVOS AGRtCOLAS'
I ',L1DA. ,

REQUERIDO: 'UNZO SUZtJKI
'\ �BEM(S): "1) Vim arado arrastão, marca Rommer, de fabrl�

_ cação nacional, com' cinco' (5) discos de 28 pole ...

gadas, em perfeito estado de conservação, avaliado .em ,Cr$ 82.000,00
(oitentae doís mil cruzeiros); 2) Uma grade de arrastão marca.

Super Taro, de fabricação nacional de 24 discos de 18 polegadas; "

ambos os equipamentos para tratores C.B.T,.� avaliado em ctt
30.000,00 (trinta mil cruzeiros). Eu Zaíden E. 5eleme� ,EscrIvãO
o .subserevi. "

,

Canoínhas, 25 de abril de 1980.
\

ORU DE ATAIDE RODRIGUES --- ..1ul,z de Direito '. 2.à Vara

Blusas, - Casacos

para, 'O .Frio,

asa
.1

Para um 'bom chimarrão

,prefira
'\

" «BOM-DIA'» ,_ «COMPADRE»

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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24 de,maio de 1980

NO DEPARTAMENTO DE VEÍCU�OS USADOS D�
l\UGUEL PROCO�fAK COMÉRCIO DE VElCULOS LTDA.,

VOCÊ' ENC{)NTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca. Ano

1 Veraneio.. . .' "' . 19,72
"� 1 Opala Coupê .. .. .. .. 1973

1 Opala 4 portas .. .. ..' .. 1974
1 Brasília. � .. .. .. .. .. i , � 19'76
1 Opala. Coupê ." , .. .. 1977
1 Brasília

'

.. .. ., .. ..' 19'78

I
'

1

i

MI'. PROCOPIAK COM. DE VrEi(ULOS LIDA.
)

Concessionário Ge�er�l Mótors do Brasil S. A.

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

Associação
.

,

Indus tri al
Co m e r c ia l

de
e

Ca n o in b as
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

CONVOCA'ÇAO'

, .De conformidade com os antigos 33 e 34 dos Estatutos

Sociais" ficam convidados todos os associados da Associação' Co-
'

mercial e Industrial de Canoinhas, sita � Rua Felipe Schmidt, n.?
B3' para a Assembléia Geral Or-dinária, a realizar-sn no próximo
di� 10 (dez) de junho de 1980, às 20,00 horas, em, primeira convo

eação, ou; às 20,30 horas, em segunda convocação, quando delibera
rá com qualquer número de sócios presentes, obedecendo a seguin
tCi} ordem do dia:

1.o - Relatório da Diretoria e prestação de contas da
Tesourazia. \ '

�.'o _ Eleição da nova Diretoria e seu, Conselho Con
,

sultivo, para o biênio 1980-1982.
"

I

Notai- A fim de obedecer o artigo 39 dos Estatutos S�.)-
eiaís, faz saber que as chapas dos candidatos que concorrerão às

'eleições deverão conter obrigatoriamente o "ACEITE" dos candi
datos aos diversos cargos a serem apresentadas ao -l.? Secretário
até as 17 horas do dia 9 (nove) ,de junho. de 1980, data � horário em
que serão encerradas as ínscrições.

- , "

Canoinhas, maio de 1980.
, ,

,

HILTON'·RITZMÀNN - .Presídente
,.' ',- "

.:
, \'" 3 j{

)

DP N.o 353-10/4, Vencimento
HL03.,80, no valor de Cr$ 2.500,0'0,
Emitido por Placas do Paraná 8/A,
Contra: WALDOMIROo PAES DE
FARIAS. ' r

Civil EDIT AIS
o presente Edital. Apresentorom os

documentos exigidos pelo Códiqo
Civil, art. 180. ,Se olquérn tiver co·'

nhecimento de algum impedimento
legal, oponho-o nq forma da lei.

NEREIDA C. CORTE
\

Canoinhas, 21 de maio de 1930

JACIRA EMILIA PAUL, COR
nJftA, Tabeliã e Oficial do Registro
Civil do Distrito de Pinheiros, Co

,l:r1,arCa de .Canoinhas,: Estado de
Santa Catarina, faz saber que pre
tendem casar:

Oficial 'do Registro Civil
,CPF, 22'2.315.879-0:4

,

JOÃO TRUKAN 'e MARIA DE
JESUS ROCHA. Ele, natural de
Rio dos Pardos, deste Distrito, nas
cido em 09 de ag-osto de 1954, agri
cultor" solteiro, domiciliado neste
Distr-ito, filho de Demétrio 'I'rukan
e Maria Cilda 'I'rukan , Ela, natu
ral de Pinheiros, deste Distrito,
nascida em 0>3 de junho de 1962, do
lar, solteira; domicjliada . em

,

Pi
nheiros, neste Distrito, filha de Se
'bastião Rocha e Maria Eutargina
Cubas Rocha.

'

Se alguém souber de alguBI iD
pedímento, oponha-e na forma .-
'I . ,

ei. -..;"

'Pinheiros, 16 de
-

maio de 19;80.
Silvete Darci Paul CardO$'.
Escrevente J'uramentada

,
,

/

egistro

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

I

Ma is Cr$ 2,400

FLORIANóPOLIS (CC/AlI,
CN) _. Segundo informou o Se
cretário Nereu Guidi, da Casa

,

Civil, 'a Caixa Econômica Fede

ral acaba de autorizar o "reforço \

orçamentário de dois milhões e

quatrocentos mil cruzeiros para
módulos esportivos, atualmente
em construção em Santa Cata
rina.

., '

-_tt_".t4i\1ij$llí'M#§iPP·..M*Wi'M'ee,

milhões para
módulos esporti vos'

NEREIDA C. CORTE, Oficial de.
Registro Civil do 1.° Distrito de Cc
noinhas, Santa Catarina foz saber
que pretendem casar-se;

ALCEU GOESTEMEIER com

NAIR APARECIDA VIE:IRA,' bra
sileiros, solteiros, domiciliados e re..

sidentes nesta cidade; ele comer

ciante, nascido em Parado deste
distrito, aos 06 de outubro de 1961,
filho de Francisco Goestemeier e'
de Hilda Kwitschal .Goestemeierj .

ela do lar, ·nascida em Palmas-Pr.
aos 0'5 de abril." de 1961, filha de
Godofredo Vieira e de Erminia
,Maria Vieira.

WALMOR DE SOUZA CAL,..
DAS com SUELI TEREZINHA
VIEIRA, brasileiros, solteiros,' do
miciliados e residentes neste dis
trito; ele mecânico, nascido em: Ca

noinhas aos 11 de setembro de

1951, filho de Artur de Souza Cal-
,- ,\, das, falecido e de Norberta de �Sou

za Caldas; ela do lar, nascida cm

Irineópolis-SC. aos 17 de agosto de

196:;;, filha de Ramira Vieira.
) ,

E para que chegue ao conheci

.>
mento de terceiros, mandei publicar
-----------------------.-.--

2.0 OFíCIO DE NOTAS

Edital de Notificação
de Protestos

Por não terem sido encontra
dos nos endereços fornecidos ou por
recusarem a tomar ciência, faço sa

ber a quem- o presente E�[HT'AL, vi-
, rem ou dele tiverem c onl-ecimerr;c
que deram entrada neste OFÍCIO,
para sarem protestados contra os

responsáveis .dentro do prazo legal
os títulos com a, seguinte caracte
rísticas.

NP n.? OI/OI, Vencimento, à
, vista no valor de Cr$ 42.585,84,
Credor, Sul Brasileiro Crédito, Fi
nanciamento e Investimento S/A,
Contra: JOSÉ GONÇAI.VES.

pp N,o 13 725, ' vencimento:
13 . .02.80, no valor de Cr$ 2.230,00,
Credor' "Denelar' Comércio de
F.lfJro Domésticos Ltda. Contra:
LAUR.O ADEMIR BALLÁO.

Canoinhas, 22 de maio de 1980.

THER.E,ZiNHA CA,aARO
OFICIAL MAIOR

Com a liberação' dessa ver
ba - acentuou o Deputado Ne

reu Guidi - os enódulos '�spor�
tivos, que beneficiarão os muni..

cípiosde Màssaranduba, Faxí
nal dos Guedes, Ilhota, MAJOR

\VIEIRA, MO;NTE/ CASTELP,
Ponte Cerrada, PORTO, UNIÃO
e Salet.e, terão uma suplementa
ção de trezentos mil cruzeiros"

por unidade.

't ( Agr,adecimento
,

Viúvá, filhos, noras, genros, netos e bisnetos de,
I '_ ;

,

Nicolau Fernandes
sentem-se no dever de vir a público, agradecer a todas as pessoas
que permaneeeram aos seu Iado os confortando per ocasião de seu

falecimento ocorrido no dia 17-05-80, estendendo-se aos qUe acom-

,paliba.ram o féretro até o campo santo. Agradeeem ainda 'os fun ..

cíonáríos do' Hospital Santa Cruz, pelo atendimento e Presteza 'ao
finado bem eomo aos Drs. Mareelo Jacob Fuek e Wilson Lui� Er
zinger.

Outrossim convidam parentes e pessoas amigas para as

sístirem a santa missa que será mandada rezar na intenção de sua
,

arma, na Matriz C;r�o Rei, no dia 24 às 119 horas.
,

Por mais este ato de fé agradecem.
,

Os famílíares,

,,'

,� .

__••_� �
...._._= ,_v__----,-.�,--__-----------------__--------------------�,�{�� =_���_, •

'1:1:, A 'I',

ir' V dvoce SO' ncont a o nome ror n

queforam aprovadaspelo
ControledeQualidadeFord.

, ,

I

,Essa é a diferença e�tre as Originais de Repc;�
�ção Ford e as outxas que existem por ai.
E a certeza que, você tem de que não está

sendo enganadol nem correndo riscos de ncar

peças

à beira do céÍminho esPerando socorro.
Use asOriginais de Reposição 'Ford.Elas,têm a

garcmtia da qualidade universal Ford.
E estão na nossa loja.

'\

-----�-----------"'._---

REVENDEDOR '

Basilio Humenhu'k Comércio de Veículos Ltda�
, ,

'

,
, 'lo )

R;ua V:idal Ramos" '189 Fones 22-ú26B, 22-0468 e 22...0024
.. :';';''',:

.

':. • ..•.•••. '0

CANOINHAS - se

Prefeitura Muuicip'al de CaDo.in�as
-

Aviso de L:icitacão
1 I

\
J

�.a Publícação
,,';�

.. ,,-�.

A Comissão de Licitação da Prefeitura Mu�i
cípal de 'Canoinhas, leva ao, conhecimento dos ínte
ressados, que se' acha aberta a Tomada de Preços -

Edital nº 027/80; para «Mão-de-Obra no Ajardina
mento do pátio da Nova Estação Rodoviária, com

fornecimento de plantas, mudas e árvores ornamen ..

-tàis, com uma área aproximada de' 1.000 (mil) m2�"
com prazo de entrega das propostas ate às 1(j' (dez)

,

horas do dia 30 (tririta) de maio do 'corrente ano,'
(30.05 80). Cópia do referido Edital e maiores. escla
recimentos serão obtidos junto a, citada CoinÍssão.

- ,

Can{)i�has, ,20,' de maio' de 1.980-

HU.GO ANTONIO PEIXOTO
Presidente da Comissão

" .

Prefeitura IUD'icip8,1 de Vunoinbas,
, Aviso de Licita"cáo

,

J

A Comissão de ,Licitação da Prefeitura Muni
c.ipaJ d� Canoinb;as, leva ao conhecimento do.s �nte
ressados, que se acha ab'erta a

'

Tomada' de Preços
. Edital nº 030/80, para «Retifica Complet;:l de'" 01
(um) W,rotor Mercedes 1111», com prazo de' entrega
'das propostas até às 10 (dez) horas do dia' 30 (trin-

"

ta) d� maio do, corrente ano (3.0.05.80). Cópia do

referido ,Edital e maiores e�clarecirnentos, serão ob-
tidos juntos a citada· Comissão.

' '

,Canoinhas, 20 de maio de 1980"
, '

.\ .. ,

HUGO ANTONIO PEIXOTO"
1

Presidente da Comissão
'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE \
24 de maio d� 1980

/

CÚ c�ió'
Colomboestaques

'DISCOTHEQUE

Os Formandos do Curso de Tecnico em

Secret�riàdo,_p.romovêm'hoje às 21 horas
no Salao Metzge:t; em Marcílio Dias, uma

sensacional discotheque. A mús ica es tar
à

a cargo :de "Eletron Jafson Som". Todos
os dan:çarino� estão,convidados, presti-

, gie.

_SESI ,NO ESPORTE
•

Dançlo prosseguiínento aó seu calendá-'
rio esportivo, o SESI realizara �fuá�hã
em Florianópolis, a Prova Ciclística "S�
per intendente- Osvaldo Pedro Nunes". Par

ticiparão da competição" todas as agên-'
eias do Estado, sendo qu� Canoinhas es

tara représentada:ria categoria passeio
através do atleta Adelino Z�ch; funcio
nario da R�dio S�nta Catarina.

,e

I
J

"4, ,',
.

FESTA F,ELICITAS·
.

' ','" � �

.

I

No' dia 7 de 'j' ,'nhq .prox imo , a As soc í.a-

ção dos ,Pais ,e R.of�ss�r�s da Escola Bá
sica Irmã Maria F�licrtas, ,promove _

'uma .'

grande festa Jurti:\l:a. No piograma, �i.ssa
. -. ....... �,-;'. ", ... .-

as- 16 horas, segu í.da da s segumt e s 'atra-
.

ções: pinhão, pipoca, quentão,. doces' e,"

salgados, bebidas�iioleta�,pesca�i�, a

v:iãozinho etc., tudo com animação, de Son

Ramon,

o Destaque da Sem�na, é a moren��
za Margarete Pites, .uma das elegantes
"manecas" que de.sf i.Lar am d i-a 2 de :

. maio

no'Ginasio de'Esportes Santa Cruz. Mar:...

garete trajB:va um bonito traj e da Bout.à-
qll;e Françoise. .

"

Estão sendo�iniciados os preparativos
para 'a III Festa Estadual do Cooperat í>,
v

í

smo, juntamente com as comemorações' dó
Dia do Colono, i ser realizada dias 26 e

27 de julho próximo, na cidade de Videi- ,

ra. Esta promoção que ja vem sendo rea-

. O Núcleo Reg í.ona.l. Norte do s Tecnicos' lizad� "há doi� anos, 'reu,ne todas 'as Coo"::'
Agrícolas, com 'sede em Canoinhas, escar

à

perat avas do Estado de' Santa - Catarina,
representando .na ;;c'idade, de Lages, .atra+

/ juntamente com os agr
í

cuI tores. A • 'pr.i-4' "

ves de sua-d í.r e tor-í.a , num encontro' de' -

.
I', meira 'f/esta' fo i, em Canoirthas em- 1978 .ê'"

Núcleos Reg í.ona
í

s, de Técnicos Agrícolas. no ano passado realizou-se em, Concórdici:\,
'

O evento açonte-cêr�'n:o próximo dià 31, ,No programa, a escolha da Rainha .do Coo�
numa pr{)ni�c;ão ,da>1\ss6ciaç�0 Profissional ,perativismo,,_além de competições de

.

riI.;.;.
do s Tê.çhicõ�s l\gfIeplas com sede em Cha-: tebol de sa lao , Nossa cidade es car

à

re--v
'

pecó , /"

"

','
, ,

pres entada por uma delegação da &:,'óper":
'

,
;

. canoinhas.
ltI., \' �.

III FESTA �STADUAL 0,0

COOPERATIVISMO

'/

O Prefe�to Therézio de Carvalho e' o

Presidente da Fundação das Escolas dó

Planalto Norte,Catarinense (FUNPLOC),
Pau Lo Dequech, estiveram .ont em em, Ita

jai, para um encontro' COIl1 o. Governad�r'
Jorg� Bornhauseri, �\cdnvite do Secreta

rio da Educação Anter:o Nercolini. Na o

portunidade, ambos r�ceberam a c9muni�a
ção a r:speito d� auxili� �o,G�ver�o Es�

tadQal as Fundaçoes Educac10na1s para 'o
.. .

presente exerC1'C10.,
,

AUXILIO As FUNDAÇÕES EDUCACIONAIS,

"

.
Na foto, três' brotos da' nova geraçao ,

que' foram destaque no Cóncurso" Rainha
dos V ,'"Jogos Estudantis Reg í.ona is'", Ã es

querda, 'a' La., Princesa, Meri Pauli de
são .Ben to do, Sul. Ao ,centro, Geórgia

: 'I'heodoz-ov í t z , a Ra í.nha dosV Jogos, re

. presentando 6 Colégio Estadu�� , Santa
Cruz. E_� diréita, Carmem L�cia Piroski,
de Ltaí.ópo l

í

s , ostentando a faixa d�'
'2a.' Princesa.

/

, \

\

NASCEU FELIPE

Radiante de felicidade, o Prefeito e

Sra. Benedito', Therezio, de Carvalho Netto

(Lia Prohmann); com o nascimento de seu

n�tinho no dia 19 último'em Florianó-'

�polis. O garoto, .:qu: se chàmarã. Feli�e
Carvalho Costa, e f

í

lho do 'casal', Mur1,-
10 e Leila Carvá Iho Costá. Tambem muito

"corujas" os avos' paternos do garoto, Ju

celio e Suely Costa. Dó colunista, os

cumprimentos às duas familias�

)

ENCONTRO EM LAGES

I

STATUS GABEIIRIIROS
Masculino e Feminino - Manieúre e Pe•

.
. dícu�e.- C?nduIaçóes P�nen:tes",a c�o' de'
proflssíonaíts competentes.

.

Aceitamos com hora marcada, das 8 às 21
'

hOf-aS diariamente.' '-,
'

Rua Vidal R�mOs, 705 (Em frente ·à/\Far-
mácía Al1�ge)' .

" ,�' ,

c-__=-��==_\ "

-=__�,

A 'Pr.a'Q:çO:i-s'e"
OLHE na vitrine da FRANÇ01�E, a va

riedade de artigos. Jaquetas de Brim =."
Nylon·- camisetas do j_:ito que vóce

. gosta. Imagine que" at-e para
�
quando vo

cê'levanta da cama, pela manha, com a

quele friozinho,_temos uns quimonos
quent í.nbo s que .,da go�t? ..

IPraça 'Lauro 'Müller, _I R�a Jrelipe Schmidt, n.o, 598 ,

•
"0 \

"

, \

Novidades em

Veetidos. e Macações

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

, I

'CONFIRMANDO
\

PRESENÇA

Já, e's tao confirmadas as presenças' em

,

Cano i.nhaà no próximo d í.a �,1, dos escr í+
.'

t6res,' P'í.nhe í.r o 'Neto, Silveira de Souza,
Martins Mendes" Celestino Sache t , Olde

mar:Olsen Júnior, Eneas Athanazio, Alzer
,

miro Ví.e í.r'a , Flavio Cardoso' e João Ní.co+

'la,de Carvalho.'Eles vão participàr da

"ANOSTRA DE ESCRITORES CATARINENSES", a

ter' lugar, no Clube Cano i.nhens e no prqxi
mo �abado às 16 horas. A promoção ê da

Associaç�o Catarinense de Escritores, a

través .do N�cléo Reg
í

ona l de Cano í.nba s-,
:

cbm a col�horação da Fundação C�tarinen� • ,

se de Cultura. Em patlta, pale$tra CQnI . o

e scr
í
tor Enéas Athanaz io , pa Lé s tra com o

escritor'Pinbeir'o Neto, recital de Poe-

'mas 'Catarinenses, pelo poeta � ator de

,'teatro, Alzemiro vie'ira, e exposição .

e

venda, de, livros autografados: 'de au t.or e s

cacarí.nens es. p'res t í.gí,e, você tambem é
conv í.dado , .\;

O"

, '
,

.

'DR'��, HELOIS,A S. BE�TON(IHI
l ' CIRURGIA"DENTISTA

, cso 1091 ,

Consultório: .Rua MajorVieira, 505 _' 1.0 andar
.

'. .

'(flO lado do Edifício Mussi)

,
/

Fone 22-0439

..

,

.

VENDE-SE � Restaurante e Churrasca
ria Pinguim, por motivo de mudanca,

Aceita-se 'propostas pela Caixa Postal,'
408, sob o nome "REST,AURANTE PINGUIlV['.'.
As' melhores propostas serão avaliadas e comu
nicadas aos interessados. Propostas nc loca],
com o Sr. ARNO.

. ,

Rua Paula Pereira, 430 (Ao lado do Cor roioj

=

P I,N G,U IN" ,
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CORREIO. DO NORTE 24 de, maio de 1980

r ,

\.

SECRETARIO DOS TRANSPOR·
TES VIRA 1. '��EIRA A
CANOIMIAS

/

CANOINHAS (CN)
/
- I

Atendendo convite da Associa-,
ção Comercial e Inqustriql' de
Canoinhas, feito através de ofí
cio assinado pelo Presdente da
entidade, Hilton Ritzmann, o

Secretário dos i Transportes e

, Obras, Esperidião Amin Helou ,

Filho, estará em Çanoinhas no

'dia 27, terça-feira, para úrm en

contro com o empresariado' e
autoridades locais.

Amin virá acompanhado do
Diretor Geral do Departamento
Autônomo de, Edifícações -

(.DAE), Francisco de Assis, ri
. lho, e 'sua chegada está prevista
Rara as 17 horas no aeroporto
de.Três Barras.

Em Canoinhas, o Secretá-.
rio" manterá contato com empre
sários 'Iígados à ACIC, com o.
Prefeito 'I'herezio de Carvalho e
demais' autoridades constituídas"
do 'muhicípic, em reunião que
será realizada no Clube Canoi-

,/� nhens�:" ,

Um dos principais assuntos.
a serem tratados, será sobre a

pavimentação da BR-280, no tre
cho Canoínhas-Porto União, çom
urna extensão de 80 quilômetros,
constituindo-se na mais impor
tante reivindicação

\

da Associa-s
.ção Comercial.

. ----------------------�--------_._.--�.�--�,�.--,---------------�����������������������2-�-4-9r6�m-2�d-e-,��-r-e���'�d-a��-.-r-u�a-s���-����- t�ndido· (Edital ,p�hlic�o -,doc. 8)� a-
Ocorre 'qlle a p r'e t en s ao do' -Sr . Lei?ni- cham-se

\.

den t ro da poligonal geral' das
das Tab a I ipa nao pode v í.ngar eis' que fo-

.
terras' dos 'I�pugnarites" que a área fatal

ram por, ele -om i t í d a s ,' , .f,raudul�ntament.e, das me sma s ; bem como de outr a s , ja � s e
fatos' e verdades r e l a t í-va s à exata 10- acham' escrituradas à' Prefeí tu ra Muniçi-
cal í zaçao do, i.movel que vi sa lotear,

.

'e '.

pa l de Cano í nhàs , 'por', fcr ça de dação em
sendo il..egal , �omo ,e, e se -compr ova ,_,a:- pagamento feito pe l o s Pe t i

ç ionar í.os ,'. 'no
diànt�,. suj e it a+s e o .me srno �s' 'sanço e s acordo levado' a ef e i to .en tre as pár te s ,Lmpo st as: p e-l o .

í

nc iso II I, do.Art. n9 50 nos, Processos .d e Execução. Fiscal n9s '

da rae sma Lei supra citada, .tud o p e las se 1�15'4 � 1.190'.-'
.,

gu í.rít e s razoes 'de. fato e de Dir,eit6.- 6�-' Ane�am-se, 'aqui, 'como p:r:oyas, fofo-,
1.- Emboiá � 'Sr. Le�nidas Tabalipa .pos�· c6pias ,�xtraidàs �aqueles �utos, ond� se,su� uma e�cr{tfira pGblica.de com�ra •

e v�m.menciona�as essas �uas:-'v.enda dos 11.400 m2 que pretende·loteal'., a)-' AVto çle Penhora e Deposit,o (doc.·
seu ,documento nominal n�o.� perfeito: .� 9).,legal' em 'seu,s' deta).hes essencia.is;. isto 'b) .... kandado de Avaliação (doc., 10).é� 'no que '�oncerne �s suàs divisas. e c)- P�tição' da Pre�eítura (do,cs� 11 e

confl?o,nt'1.ço,es.-' '., ..... . ].l-A)�·.' •
I �.

,
. Pretende. a

..
e,scX'ltura, .�omo s/e ve"_,no, d)-' ::i€ntença. de Homologaçao ,(doc. 12)

, desennq do Edlt"al, 10callZqr-Se a. area e)":' Sentenç,a final (doc. 13).
na quadra' ex'istet:lte entre as. ruas, supra' 7.':" Estranho é ter a Prefeitura' Munici-citadas,. abrangendo, àlém'da área· cor- paI de Can0inhas aprovadb o -Lote,amento e
respondente a' lotes" (livre), ma,is I?ar!e autdrizado a' s.ua publicação, : sabedorada's mesmas rua's qu�, necessa:riamente nao

que é. ser i'le�gal, não ,corresponder ã verdoad'as à Prefeitura Muni�ipàl:-' dade e já ser: ela pr,oprietá1;"ias
.

dessas•

I 2.:-.Ess'es dados' (de di;'isas'e,confro'n'�a- ruas., - E o.que é pior, pecar,por o11.1is-.'ções),' foram 'fornecidos� ,mali�,j.osâ· _', E7' 's�o quanto 'ao determinado pel,a Lei n9fraudulentamente, pelo .mesmo, ao labe-. 6.766; de i9:"12-l97.9.-''lionato, q�e lavrou' a �scritura e,Rão co� 8.- Diante do exposto, dos· fatos' narra'mo éfeme!ltos tirad09 da, escrit'ur'a, ,a�te,- 'dos e d�s 'provas· aqui trazidas, considé-
rior; em n.ome da Trãnsmit�nt!=.-· 'rand.o,' qe um lado, a ilegalidade ,do que

.

As informaçõ�s àq'ui' trazidas' e. outros preterid� o Sr. Le0nidas T�bal.ipa, �

de ou-
'detalhe-s for'am, .obje'tG de .Ul11a ação �e ' a-,. ' tro, que a' escritura e a area estao sennulação de aiotjuridico e outra' cautelar, dO,'obieto de diSRuta judicial e, final
,que ttamitfitam per.ante o Jl;lIzo de. Direi-:- \ '�e�t'e, 'cbnsidera�do as grav�s' consequên-,to d'esta Comarca, hoje extitltos sem jul- 'cias 'que advirã.o caso se leg,alize'o' Lo-'gam�n.t.Q do mér'it:o".� também, de ,uma 'açao teamen'to através çle aceitação d( trans-
de Sequestro proposta no dia 28 de abril' crições, desse Cartório, pedem,�' requeremdQ corr'ente ano, em tramitação perante. o

os' Impugnantes', digne-s'e V. Exa. levar
,tlOnrádo, Ju,lZ da Primeira' V,ara desta Co-

em cons'ideraçã9 esta IHPUGNAÇÃO, � para os
ma�cá.- ef�itos da Lei supra mencion�da� absten-Out�as aç3es, �o�o poss�ss�rias e' de .do-se d� quaisquer registros de lotesaQulaçã6 d�'Escritura est�o:sendo prepa� que vénham a ser vendidos e determine a
-radas e 'se'rào aju.iza'das em tempo habi�, publicação ,desta Impugnação ,no mesmoalém de outra competente,. por infraça<;> Jornal "Corre'io do Norte", par'a que se
do Art. 50, dÇi Lei n9 1,6. 766� de torne do. conhecimento de terceiros in-, ,

19-12-1979.- L
_ _ teres�ado�, como, de Direito.-

4.- _A base doe todas essas açoes e a' pro-
....

'

Tendo apoio legal,va incontestável de que o Sr., Leonidas
Espera atendimento.-Tabalipa e sua mulner pretendem situar

sua área, comprad'a de, Durvaliria Medeiros Canoinhas, em ,14 .de mala de 1980.
Tabal ipra que., por sua vez, a obt ivera
,pai herapça de ,Antonio Carlos Tabaiipi
sobre terras de propriedade dos Impugr'
'tlFlntes', ou, s,eja� 'sobre os, lotes n9s 74, 'e
75, e também o excesso de 44.950 m2, de

propriedade dos Impugnantes (docs. 6 e

7),. quando em realidade aqueles 11.400
m2. são desmemb�ados do originário Lote
'n976.-
5.- Tanto'� verdade que as ruas mencio�
nadas na eséritura do Sr. Leônidas Taba
lipa (por ele escolhidas como divisas) e

constantes do desenho do Loteamento pre-

I '

•

corregiões,. Unidade de Coorde
nação Regionar'de' Educação,

. Delegacia Regional de Pol icia e.

Agênca '90 IPESC

Em termos de reivindicaçâc
regional, os prefeitos em con-'
junto pediram .a interferência

) do Governo do Estado junto ao

'DNER para o prosseguimento
-das obras da BR-280, no trecho
comp.reendido 'entre Canoinhas
Porto União, numa extensão de
80 quilômetros. No que toca a

.

parte 'estadual, pediram a cons
ttu'çãQ do acesso' do município
de Três Barras ã rodovia Fede-

"

ral e a conclusão da estrada Ca
noinhas-Três Barras.

.

O Prefeito de, Canoinhas,
Benedito Therézio de Carvalho
Netto, informou que, na máxí
mo dentro de, 30' dias será efe
tuada a eleicâo da diretoria da
nova Associacâo, �endo, bastan
te provável a sua ,escolha: �_�r.a
presidir a entidade. ,Na audrên-.
cia com () Governador, que rea
lizou-se às 17 horas estiver-am.

. , ,

presentes, alem do Prefeito ,The
rézio, os prefeitos de" Porto
União, Victor Buch Filho; . de

,

Três Barras, Odilon Pazda; de
Major Vieira, Claudio Gadotti e
de Ir-ineópolis Roberto Bat
schauer.

. PREFEITOS DA, AMVAC REIVINDICAM
RECURSOS �A�A: ENTIDADE

. /

FLORIÀNÓPoLrs' .(ANI.
.

CN) -- Os Prefeitos de Canoi". , .'

nhas, Porto 'União, 'rrês Barras,
Major Vieira e Iríneópolís fo
ram .recebídos, na última. quar
ta-feira: pelo Governador: Jorge
Bornhausen, ''€Im audiência, no

Palácio Cruz. e Souza", quando
apresentaram o plano' para ins

talação da nova miçrorreg�ão,
., críada

'

pelo Estado � e, conse

qüentemente, da Associação dos

Municípios do/Vale ,do Canoi
nhas (AMYAC). No documen- "

to que entregáram ao Chefe do
Executivo 'Estadual os prefeitos
pediram recursos da 'ordem de 1
milhão e 100 mil cruzeiros para'
fazer .face aos gastos .que a As-
''Sociação terá ainda I neste exer-

, .

CICIO.

,

'

O presidente provisório da
Associação dos Municípios do
Vale do' Canoinhas, Benedito

.

Therézio de Carvalho Netto,, 1

explicou que os recursos solici
, tados se fazem necessáréos para
aquisição, de equipamentos, con-
,trataç,ão de pessoal. ,e instalaçãoda nova 'associação. Por, outro
lado, no 'que toca a microrregião,
os prefeitos solicitaram 'provi
dências do' Governo para a ins
talação o mais rápido possível

, dos órgãos que compõem as mi-

EDITAL DE .IMPUGNAÇ�O�

,� ..

ÉULÃLIA GLABA 'KOHLBECK,' oficigl
do r�gistro de imóveis da comar

ca dê'Canoinhas, Estado·de San-
.

ta Catarina, na forma da Lei"
Faz �Gblico, p��a ci�Rcia'dos irité-

re ssado s , que o Lo t eamerrt o "JARDIM, BERE
NICE", de 'propriedade do Sr. Leônidas Ta

balipa-, foi impugnado no prazo legal cu

ja' petfçào' da impugnação' segue ?baixo na

.... sua iritegra:"::'
EXMA. 'SRA. EULÃLIA GLABA' KOHLBE,CK
'UD. OFICIAL DO REGISTRO .DE 'IMÓVEIS
COMARCA 'DE 'CANOINHAS :... s. C � ,I'. � .

DA

Por s'�u' bastánte procurador' e'. âdvoga-
_

do no· final assinado, ·PAULO DEQUECH" br�
siie:Í.rQ separado judicialmente,',aqvoga-"

,
" .

do regu larment� 'inscJ; ito na':O ',A. B." Se-

ção de Sa,nta Catarina s.ob _' I_l9 2.,�60-B,
resrciente, e domiciliado ,nesta.l Cld'i1âe;
com e�cr·itõrio sito ã Rua .Major Viei1{"a,
486, onde récehe ,intimãç�es �' notifica-
�

çoes,
,

.

DI" Z' E. M,
ALVINA 'STEF,FEN' SOARES,' MÂRINA '. SOARES'

DE CARVALHO' ALOYSIÓ·BOARES DE 'CARVALHO,,
,

.

ARNALDO SOARES DE CARVALHO, ·S�LVIA : DE
CARVALHO SCHOSSLAND, MARIA THEREZA· S01\
RES MACHADO e IZEtE REGINA SOARES ,DE

CARVALHO MORAIS" t'odos bras ilei.ros, a

pr imei�a viúv,a,. do 'lar � ,res idente e �do
miciliada nesta Cidade, a segund'a' , '�o.l
teira, maior, prof'essora, também '. a,qui_ re'
sidente· o terceiro, casado, do comer-,,

,

cio, residente é domiciliado nesra Cida
de; o quárto e.a �uinta �esidentes e 'do-.
miciliados ria Cidade d� Jbinville, �l�
casado', D'e�p�chan,te Autônomo .é ela 'v,iúva
do lar; a sexta viúva, 'comer.ci?nte,. 'e a

s�tima Secretária, 'amhas residen.tes ,

e

d:omiciliadas ne�ta, Cidade, qué, em defe-
-.

sa dos seus direitos e interesses, ,vem

expor /
e ,requerer o' qU,e. s'�gue:-

,
�

Tomando conhecimento da pretenfoaq' do
Sr. LE'ÕNIDAS TABALIPA em ,registrar, um

Loteamento denominado "LOTEAMENTO JARDIM

BERENICE",. pe�o' Edital '(39) publ icado no'�,
Jornal "Correio· do Norte"', de 03 d'o cor-:

rente �ês, vêm os Peticionarias' IMPUGNÁ,
LO na forma' e pel,as rá�bes ,que . s�'guem,
,com base no que lhes facul�a o Art. 19
de ,dezembro �e 1979.-

,

�
Como se v� ,pelo des,enho do Edltal, a

localizacão da área de 11.400, metros qua� ""

drados ' ,ê dent-.:o da' Quadra compreend ida,'.
. .

entre as Ruas Paulo RitzUlann, BenJaml.n
Constant, Joaquim P. Vieira e João da C.

Kreiling'j sendo,' como especifica, 8.900
metros quadrados, como área dos lote� e

BOTAFoGOI.I SÃO BERNARDO E
TRES BARRAS ESTREIAM
AMANHA NA 'OOPA NOR,TE

,

CANOINHAS (CN) - A

segunda Copa Norte, promovid.a
, pelas Ligas de Mafra e Canoí
nhas começa amanhã com a

prirn'eira, rodada, realizando
, :{uatio [ogos.
o São Bernardo joga e� �a
Ira enfrentando a equipa do
Pe;i F . E. no Estádio Ildefonso
Mello. O juiz da partida será O

canoínhense Mário Müller, au

xiliado por Arnaldo Machado e

'TibÚnga., 'I '

. '.
\

.
O Botafogo extréia em ca-:

sa, jogando com o -ItaióI;J0lis ,A,
C. no "Ditáo' com arbitragem
de 'Eugenio Ricardo Pongachins-:
ki, auxiliado. por Lauro Dobro
chinski 'e Vilanir Anchau.

O Três 'Barras, também jo
gandQ .em . sua sede.. enfrenta

.

o.

Colorado de Rio Negrinho, cuja
'partida será \ dirigida pelo juiz
.Osrrsar. Ney Jablonski, auxliado'
.por Alceu Mülbratz e Joâo Ma- .

ria Gulmarâes ,

Todos os jogos tem, início
marcado para as 15h30min, se

gundo determinação dos
.
Presi

dentes das Ligas de Mafra e Ca
.noinhas Wilson Buch e Celso

, ,
I .

'G linski
,

respectivamente,

/

p.p. ..

I'

" Paulo Dequech - Adv.
° processo, encontr�-se à disposição

dos interes�ado�, neste Cartorio, duran
te as .horas regulamentares. Dado o "pas
sado nesta cidade e comarca de Canoinhas
Estado de Santa Catarin,a, aos vinte e
dois (22) dias do mês de mai� de mil no-/

,vecentos e oitenta.

EULÁLIA GLABA KOHLBECK
Of. do Reg. de Im�veis-CPF n9 I

2'49111199/34

I'

,

•
,
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.cORREIO DO NORTE

Aluga�'se
Casa

,

Freeis? de casa

'

para 'alu�

,.r. Preferência de alvenaria.

Nosso clube, está" empenhado
�a .defesa de nossa criança e por

ISSO I desenvolve atividade no senti

�o de ver toda a população infan

til (de O a 5 anos de idade), vaci

nada contra a 'paralisia infantil.

Assim é que, a Secretaria da Saú;'

de, irá colocar postos de vacinacão
,

� ,

para que no dia 14 de junho de

1980, todas as crianças dentro da

q�ela faixa etária, recebam gra

tuitamente a vacina, evitando que

uma doença gravíssima" seja cau

�adora de mortes ou deixe aleijado

mde�esos seres humanos. Nosso

Presidente CL Ildefonso C
A

.'
OIT�

manifesta, nesta oportunidade
d

.

d

' o

esejo e �er todas às famílias: 'que

t�nham .crianças, sejam vacinadas,

y�a b�c'al, nos postos que estarão à

?,ISPOSIÇão de todos, no dia 14 de

Junho.
'

1

A DM LIA TREML E O

CRA DAS 'DOMADORAS

Sorteada foi a DM. LJA, para
ter em sua casa, todas as DD.MM.

leoninas, na primeira quinta-feira
do .mês de junho, encerrando assim

,_mrus um ano leonístico, gestão CL

Ildefonso '(Renilda) Corrêa P
"

.

.

'

. :ar

ISS�, e�pe��-se uma presença das

m.aIs sI%mfIcatiyas na casa da DM.

LIa, P�IS:' que serão traçadas jls nor-

'mas básicas para as atividades das

\Domadoras, piara a próxima gest"
.da DM. NEZIA EVANGELISTJ\

SOUZA.

Clube

;.'
Também' naquele mês,

, (>' Leo

Clube de Canoinhas, receberá sua

Cart� Constitutiva, cuja progra

maçao está sendo objeto de cuida':'
I

dos especiais por parte da' Presi

dente a LeO VALDEREZ T:ABALI-

PA . Aguardamos suas iniciativas.

'CAMPANHA ANTI-POLIO

1 x

Mi1i'fidiiilW&'iflni'ftli11l'�

,�

\'
II ..... l1li lO ... lU liiiI di l1li rrn ii li1I'tiftu ..n .I"d'fil riU"íIi

-

m

,

'

hlih

QD�m casa Quer Consol.
I

'

,

,

UMA ANIVERSARIANTE

A MAIS

A DM. MA�IA CACILDA, co

memOT,OU sua data natalícia no dia
I

21 do corrente, convidando nosso

pessoal a .um "drink" no Pinguim.
0' �pspo cr.. Arno. esteve muito

alegre .:. �;anife�tou seu contenta

mente pela presença de alguns
, membros do clube, ,naquela data,
em sua casa.

"'- • , •• , " ',-,< ,"'_ .,- ""_ " �".

. A Linha Consul está em nossa loja
esperando pelos noivos casais e

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

Marrom Barroco BegeDuna'
eOcreDourado, com novo

'pux�dor, novo controle
deslizante de tempera

. tura paramanteiga e
interior com detalhes em
brocado dourado e cristal

.

�If
•

fumê. I

.ndlXlGran Luxo, nas cores
Marrom Barroco e Bege

\ .
Duna, com novo interior

, inteiramente.redesenhado.
E outrosmodelos à sua

escolha. Você vaimorrer
de amores pela Consul.

Põe na Consul,

I \

MAFRA - SE,MPRE

,UMA BO�

.Nossos afilhados do' Lions Clu

be de Mafra são os baluartes' de

nossa causa, naquelas paragens.
Vez por .o�tra, nos convidam para

qu.e partícipemos juntos nas: ale

grras que advem ,-das campanhas

que encetam. Ainda, na quinta-fei
ra que passou, estivemos' com os

mesmos, comemorando as festivida

des do dia das mães e J''
di'

, a marcan-

o data para um jantar f tí
.

es IVO em

agradecimento a seus padrinhos

��. ILDEFONSO, .eL. _Z�I'�)EN e

. ARNO, os quais serao homena-

gead�s pelo, cr.. JALDIR, MD.'

Presidente do Clube de L
�

.

Mafrs
eoes de

a.

Lotes à

Venda,:
Vende-se 2 lotes, localiza

dos em �rel1lte a Rodoviária no

va, totalizando 1460 m2.
"

Tratar c�m: o proprietário
Lourenço Novak no Arrn

"

Cruzeír
' arem

.L.Lo.

o LEO CLUBE

_

EM ATIVIDAOE
\ ,

Super Lojão Novo Mundo
(ao taoo do Su�ermercado Novo Mundo)'

Antonio Tokarski & Cia Ltda.

) I

C.ONC'lSSIONÁRIA" 6ENERAL· MOTOft4r!F'Q DO BRASIL S.A.
" '

,

rt.,..diiII(f
.

...

ta
B'Wi' .'

, ,

r

__

----------=-��-----,----------------------------------------------------�I----,----�----------------------------------��--�
Quem dávalor a um bom carro, também valorizaquem sabe cuidar dele. Pense

nisso nahora de comprar um
carro usado,

'Todos os nossos veículos, de qualquer marca ou ano, passam por rigorosos check-ups de mecânicos especializados

antes de chegar às mãos do comprador.
'

,

.

. E além dessa revisão detalhada, nós oferecemos vantagens
no financiamento para facilitar ainda

mais. E garantia no

papel, preto no
branco.

.

'.
r

•

,- '.
•

'

,

.'

.

P---a.........._-....;,.
Antes de fechar qualquer negocio,

venha conhecer as .vantagens que
voce tem direito.

_ . _ . . " _ __ ,"

. Comprar um carro conosco é começar vida nova.

:-----_mr .
IM"... •�liN...... 'G�rac;c:u"'AJ!"�=;:::::;;-"""""

..
,.�"�..,,._...,.....Il

Rua Major Vieira, 289

------�

C A N O i N H

- Fones. 22-0360 e

�r'"----�--����.'�'_.�A�S ���__�-:- ;SANTA f\.tlarcade valor
,

--:------_._-�-----....-....-....�.II.__.--Jtti ._tw
,-

22-0471

C�\TARI,NA
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24 de maio de 1980

2 x

,

Ficaram definidos na reunião de terça-feira, 41

,p0,Siofl de vacinação no perímetro urbano, sendo G

Postos Móveis, 2 barreiras é 30 postos fixou.

J ..

.

,,'

e

lt
a1
12

1,3
,14/
.l4t
-l:lJ
_l'1
�.
19
,j

.. \ W:WUS2

201 Fixo G.B. Almirante Barroso

21 Fixo Junta Militar

Supervisor: Di', Lincoln

22 Móvel Chácara Dr. Saulo /

:23 Móvel Rua'Antonio 'Li1er/Adalfó Schick
Fixo

I.

:24 Esc. Isolada Piedade

25 Fixo G.E. Irmã Felicitas,
26 Fixo Igrej a Ucraínos \ /

27 Fixo Caixa Casan - R. Joaquim de Paula
, .

23 Fixo CELESC

Supervisor: Or, Antonio

Fixo Ambulatório 'Emp. Fuck
Fixi9 U.S. Canoínhas COHAB
J'ix.G Ambulatório Zugrnan
FbrQ Igreja do Perpétuo Socorre

,Fixo, Coopercanoinhas
Fl.:xQ Grupo Escolar Jardim Esperança
;Móve� Antena
,;rixe:) / Esc. Isolada Alto da TijucB

Supervisor: Dr. Wil�ll

29 Fixo Casa Comercial Marchinícheri
30 Fixo Casa Comercial Miguel Seleme

,31 Fixo Sede Campestre do BESC
'3:2 '-Fixo ,E. Isolada, Agua Verde

33
.

Barreira Casa Cial . Ervino Treml
34-2 Móvel E,MBRAPA

34�1· 'Fixo Ambulatório Zaniolo
35 Barreira Ponte da CASAN

36 Fixo Elite Tênis Clube

,37 Móvel Rua Epamínondas/Nazir Cordeiro
38 Fixo Igreja São Francisco
-39 'Fixo G. Esc. RodolfO' Zipperer
40 Fixo Indústria Scultetus

,

41 Móvel Rua Francisco FuckjAlvíno /Voigt
Supervisor; Dra, Tércia

)lóvel
!"iX0
J'i��
rixo'
:Fixo
:rixo
)'lixo
:rixo
Móvel
Fi)to
,�óv�l

Rua Pànamâ/Otte Friedrich
Ginásio. Sta. Cr\a:
FUNPLOC
G. Esc. J. Cabral

Sindicato Rural
a.o BPM
INAMPS'
U. ,Sanitá1'ià '

Rodoviária. Estaduâl
_APAE
Rodov�ária Municipal (A:dib)

,

iii,'" i i. ii i. i. i iiUI ii i & ilh'-'. ift ínIl .. i i i li í ""fiA i ii i i i' i aJiln i. i i i i.' i íi lih ii ii ,nlil'" li lã � rr. ii ihi'ftft'i"i IIlÍrr'
,

: .'
.

"
. I'

\

•

Tudo para o seu lár

e-
, ,

'm
.. , .

moveis eletrodomésticos

'{

,
JUíZQ DE .DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS·SC,

Editar de Arrematação'
, /

(Extrato art. 687 do C.P.C.)
\

O Doutor Orli de Ataíde
Rodrigues, Juiz de Direito da
2,a Vara -Cível .da Comarca de

Canoínhas, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da Lei, ete.,
l.a PRAÇA:

Dia 02/07/19S0, às 11 :00 horas

2.a PRAÇA:
Dia 17;07/1980, às 1'1 :00 horas

LOCAL:
.Edifício do Fórum " Desembar

gador Rubem Moritz da Costa,
sito à Rua: Vidal Ramais, s/n.?
_" Canoínhas.

PROCESSO:
- Execução, n.? 63L

EXE,QUENTE:
BORGES DE LIMA
LTDA. '

, I EXECUTADO:
OTACILtO VEIGA

& crx.

município de Três Barras, desta
Comarca. O referido terreno �

faz parte de um imóvel com a

área de 1.971 m2 (hum mil, no-
\

vecentos e setenta e um metros

quadrados), confrontando em

sua totalidade pela frente com

a Estrada Dona, Francisca, divi
dindo de, um lado com Firmino \

de Paula e Silva, de outro lado
com Francisco Radol e' fundos

,

com o Rio Canoinhas, Constituí
do do lote n.? 03. O imóvel aci
ma descrito � ora penhorado,
acha-se' registrado sob n.? ,.,

37. 320; fls. 05, Livro 3-AL, em

data de 08 de maio de 1968, per
tencente ao Senhor Otacílio
Veiga, avaliado em Cr$ 2.000,0'0
(dos mil cruzeiros) . O QUE

I

CUMPRA. Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina,' aos quinze (15)

,

dias do mês de maio de mil, no
vecentos e oitenta (1980). Eu,
Zaiden E. Seleme Escrivão o '

, ,

subscrevi.
'

-Orfí de Ataíds, 'Rodrigues
Juiz de Direito/ 2.a Vara

,

Fundação das Escolas do Planalto Norte

'Catarinense - FUNPLOC'

BENS:
"1) Um terreno rural com a

área de 453,66 m2 (quatrocentos
e cinquenta e três metros qua
drados e sessenta e seis centí
metros), situado em Xarqueada,

Edital N.O ·02�80
! "

�--------�----------------------��-'------�

Dra. Zoé Walkyria· Natividade Seleme
- CIRUR'GIA DENTIS'.rA -

_ CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
'_ Especialização em Odontopediatzia '.;.....:

HORA MARC.t\DA _- Pça. La.uro Müller, 494 - .Fone 22 ..0461

,

.

O Presidente da Fundação das E�colas do Planalto
N()rt� C,atarinense -- FUNPLOC -', Dr. PAULO DEQUtCH, tio
u�o de suasatribuições e tendo 'em vista deliberação do Conselho
DIretor da Entidade que decidiu pela necessidade da elaboração
de um pré-orçamento, torna público que fica prorrogado o, prazo

, para apresentação de propostas de projeto e execução das 'obras
, d�, ampliação da Sede Física da FUNPLOC conforme Edital n.o

O�I�O, já pU_blieadó,para o dia 27 de maio' e� curso, no mesmo ho-

ra!10 � 10�al,. sem alteração das condições j á estabelecidas.
'

Canoínhas, em -09 de maio de 1980 .

Dr. PAULO DEQUÊCH '_ Presidente

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

", � ,o' .u· " •••• " , ••", " LI.U.LI ,." '" U'""''''""""" I ! •••• ! ' •• �

conjuntos estofados, copas. dormitórios pára casai- e, infan-.

til, cozinhas amer,icanas todeschini, televisão a cores (sanio
",sharp. philips), televisão preto- e branco' (philips, philco) fo

.

gões a lenha e. a I gáz, refrigeradores, armários com pias
.

(simples e duplas), bicicletas, enceradeiras. máquinas de

costura .e 'de levar.. colchões•. violões.' carrinhos e berços.

relógios - de parede.. rádios. toca- fitas e uma

infinidade de .artigos. '

Crediario próprio e entrega na hora

DR. ZENO AMARAL �FILHO
'- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0966
\

'

Dr. ,Sérgio T. tanger
Cirurgião Dentista

\

R'aios \X
\ /

m

,__ � ...w pg ** II

I '

Rua Paula Pereira. 799 - Fone 22�0588
ri.t---_

;

�
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-

�. ��--.....,.,� _'. '••-- ••
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•• •• ..-
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Ponha as m�os nele I Venha dirigi-lo, ala sara seu! .I�.::I·' i

'f
Sinta

:::i::::: �inShu: s:;:�e:v�n:eaud:;paço. l'
. L i

.� .

Mali" fi & C i a.'
:::

. ; .

��.... '
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,

Jl�t��,•.••,:;.........;.;=::;;:=:: ....o ...... ::;;;;... ,'. .
••

,

-.. ..--. - - __u
.

.. ../.!o·_A
____••__

o., ,0••8••••••
' 0••

·

..,••••••••• ., •••
' �

_

•• .. .•. 'lO.... •• .A ti
'

"

�emonstre o amor que tem p,or, seus
.

filhos;','
vaci'nando-o' conlra a paralisia infanlil no' dia '. 14'

I

de
junho, mesmo que já tenha sido. vacinado.,

/
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B. __

Noticias

Esmeraldíno M. 'Almeída

BlSF'O DOM ONERES AGRADECE

A COMUNIDAHE DE PAPANDUVA

N'OSSlb bondoso Bispo Diocesano de Cacador Dom Oneres
Marchio:::-�. que xec�1'lf�nlente esteve entre nós, p�r ocasião do
Santo Crisma realizado com muita fé e alearia em nossa Pa-

r • I �. ,I:} •

roquia, vem novamente comunicar-se conosco por mero de
correspondência, na qual, dentre outras palavras assim se

expressou: "Obrigado pelo recorte do [ornal , Caso' o sr. tiver
.oportunidade, transmita os meus agradecimentos pela bonita
campanha feita em benefício de nosso Seminário Diocesano.
Papanduva tem se destacado, cada ano, no esforço de colabo
rar com a formação de novos padres. Estou certo que Deus
saberá, recompensar tanta bondade", Faca minha vossas pa
lavras: aqui estaremos sempre atentos ao chamado de Deus.

\�

FESTA DE SANTO ANTONIO SERA DIA 15

Já escolhido o dia 15 de junho p.v , para a realização
da tradicional festa em louvor a "Santo' Antonio" em Papan
duva , A programação alusiva ao evento está sendo distribui
dos normalmente no Município e em outros que delimitam
com o nosso. A comissão da Igreja convida a toda a comuni
dade parar honrarem com suas presenças a festa que todos os
anos é realizada em nossa cidade com grande comparecimen
to de devotos do milagroso Santo Antonio.

MAGISTÉRIO EM PAPANDUVA

Foi aprovado pelo Egrégio Conselho Estadual de Edu
cação, através do Parecer 102/80, uma nova habilitação para Q

Colégio -Papanduva, MAGISTERIO de 1.a a 4.a Série, com

funcionamento já no ano em curso. O referido COlégio per
tence a Rede ,Particular de Ensino e oferecia até- .agora ape
nas o curso Técnico em Contabilidade. O Magistério para Pa-

. panduva é uma conquista, haja visto a' igrande falta de pro
fessores habilitados tanto na sede como no interior do muni
cípio , O n0VO curso se deve ao trabalho incansável de uma

pequena equipe de papanduvenses, Nataniel Resende Ribas -
Prefeito Municipal; Walrhir Lúcio Senna - Supervisor Esco
lar e Marilza Silveira Senna _' Diretora der Escola Básica Ali
nor Vieira Côrte, .que desejando, o melhor aproveitamento da
criança na escola, não mediu esforços junto ao Governo do
Estado para trazer esta melhoria para OI ensino, bem como ofe
recer à juventude egressa do 1.0 grau, mais uma opção de es-

tudo.. I.

A.TÉ AVIA0 É LEVADO POR LAHRlõES
, /

. \
(

A sanha dos assaltantes parece não estar econteando li
mites e, ontem, o que parecia impossível no ramo dos amigos
do alheio acabou por acontecer em Campo Grande, Mato
Grosso do Sul. Do hangar do Centro Regional da Avi'açào Ci
vil local foi roubado um avião monomotor prefixo PT'-BVC.,
pertencente ao fazendeiro Herlon Gomes de Oliveira. E o

que é pior: parece ter sido trazido-para o Paraná. (G.P.)

DIA 14 UE JUNHO VACINAIÇAO CONTRA

A POLIOMIELITE EM PAPANDUVA

Reunião neste sentido· foi realizada dia 14 do corrente
em Papanduva , Diversos assuntos foram abordados, ficando
acertado que diversas equipes deverão ser distribuídas em to
das as escolas do interior do município, para procederem a

vacinação contra a Pólio. A orientação é nacional e deverá
ser o dia 14 de junho p. v. o dia "D" contra a doença. No
próximo número mais detalhes sobre o palpitante assunto e

que interessa a todos.

PAPA UEFENUE AlÇA0 SOCIAL E
EVITA FALAR DE POLITICA

Durante sua viagem de retorno a Roma, o Papa João
Paulo II reiterou que o ativísmo político é missão específica
do leigo e, ao ser indagado se aprova o apoio dos bispos de
São Paulo ao movimento sindical respondeu: "o dever de
cada um é analisar em que medida eu aprovo ou desaprovo o

que estão fazendo os bispos e 'O que eu. faria. no Bras.iI:'. �fir;
... mou que "a Igreja tem um papel social atívo , Politização e

outra coisa. A Igreja deve evitar isso". "O Papa, que encerrou

sua visita de 6 dias à Africa, deverá chegar a Curitiba no dia
5 de julho. (G.P.) N.R. Deus escutou nossa prece e 'O Papa
vem.

PASSARELA,DA SOCIEDADE'

Dia vinte e cinco nossa agenda social registra extréía de
idade nova da Sra. LORECI, esposa do sr. Jackson Kríec�l'
MD. Agente Postal, Telegráfico. Cumprimentos em alto es-

tilo pontífícarão..
\

"

Na mesma data completando mais um ano de sua pres
tativ� 'existência 'O Sr. ALOIS KARASI.N�KI) DD. Escrívão
do Cartório. Na sua festiva data 00 mais Justos curnprimen-

tos na pauta das felicitações. /

Dia 26 quem restará festejando troca de idade nova é o

Sr. MODESTO HIRTH, cidadão de um?- excess�va bondade.

Na sua data natalícia será alvo das mais merecidas demons-

trações de amizade.

Dia 28 niver do garotão IOMAR, :fii�o do casal �'t. Mi

guel (EIsa) Mathiq.sJ:d,. n�}ss.o presad� aSS!11antJe'. MUlta ale

gria da petizada na festInha do C'olegumha lomar.

Sra . ETELVINA LISBOA ......... Dia 30 data fes,tiva PFra.
a família Lisboa, é que a. bondos'a ,dona _VI�A €!Jtara �omple.
tando mais um ano de 'VIda. MUlta alegrIa \€ cumpnllíl'el1t,oo:

,

na agenda,.do dia.

Na mesma data comem9'rando niyer o joyep1 ROBIS_ONj
filho do casal R.enato (Nilza.) Krieck� ele tesourerro munícIpe.!.
C�niprimentos pontific'andú em alta ['otãçãa. '

UM POR SEMANA

Imp.orta muito o qu�. debras pot Dê�.; l1'laS ó que im·

.
po,� mW�'9 �.� � 'o b'U� ,Ele qUêlr 'que d-eu.es·

� �__� WQI._,_._c�__.um_m__�� __� ___
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AA.risti,lesMalloll
ê como casadeparen .Vocêchegasemavisar . j
., - eêsempre em rece ido, .'

Nós sempre temos tempo para você, funilaria e pintura. E todos juntos formam
porque nós fazemos o tempo render. uma equipe muito, muito eficiente.
E nãs i<lOe18 ser de outro jeito: o tempo para I 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 racional.izar o pode sai. serviço bem-feito: o pessoal é
serviço das nossas oficinas, de modo que competente, e as instalações, o ferramental
você não perca tempo. que a gente usa é tudo conforme a fábrica

,

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

inteira cai em cima dele. próprias usam nossa assistência técnica
Nãe seixa saratuse frouxo, para certos tipos de trabalho que exigiriam
NãEJ seixa eesreçulado o que é para investimentos em pessoal e equipamentos

I
regul.,r. \

. que. nas suas próprias eficinas, seriam ociosos
Nãe deixa para depois o �ue �od� fazer a maior parte do tempo.

'

no ate.
'

Você tira G caminhão cda oficina cerno
Não deixa passar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que

é'.
questão €I!;) henra.

�

valeu a sena.
N0SSQ1 �ess0.-J1 teí treinado na fé)�ricGl fi Da rec.�çã(1 à tl�sl'ile€lieJq você tem a

•

..J' t It I' r ti me
- ,.J -

d t
' 1'1<1. v'(clilljllJD'" 1'�i I '

I
f)efl€lIflICpmen e ve ól a, eara �a an Ir �ue srna sensacae se eue nae ser eu emse.

. ',").,�,", ei'nti'ílrfi:5 - se ._��vai .seml'lre fazer UIJI service fJem-f.it.. Se vecê I!juer ir cern � seu Mercedes-Benz
Um !!!,o� um, teses sãe es��cialistas. Em pra ende a sstraaa levar. aceite um censelho.

freios. Em meter. Em transmissão, Em ,,�
_

Conselhe fie �árente: faça uma visita
....,11 �'li�-.. �

�

I'
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às nossas oficinas de vez em qUf3n�e.
Como parte qa família Merc€ees-BMZ,

nós nos sentimos rnurto honrados d� reen
contra r você Sempre,

Erionrados de ver que, com oMerceoes
Benz sempre em forma, você estará
espalhando por aí Q bom nome da família.

r

ConcessionárioMercedes-Benz

Aristides Mali.lI.
'

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

tícada 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,

,Dia\ da Indústria
25 de maio

FOTOCÓPIASP
,

I

o c . c . E . "Prof. Alinor
Vieira Côrte" da E.B. "Almi
rante Barroso" cumprimenta a

todos os Industriáríos do nosso

Município pela passagem do
"DIA DA INDÚSTRIA" dese-

,

jando que todos continuem

prosperando pata o bem da Co
munidade.

Autorizada a conver
são de. motores VW
1600 ao etanol

.

Segundo informou o Secretário
Nereu Guidi, da Casa Civil, o Minis
tério da Indústria e' Comércio acaba
.de credenciar empresa catarinense a

. conv.erter motores VW-1600, com du ..

pla carburação, ao uso do etanol hi-
dratado.

A en1pt"esa credenciada, pela Se
cretaria de Tecnologia Industrial, do

MIe, fói a, Retifica de Motores Cor
Tea Ltda..., estabelecida na rua, São
,Paulo n.o 2071, em Blumenau. No

entanto, a conversão de motores ao

etanol, eml Santa Catarina, foi limita
da :às frotas experirne:qtais, autoriza
das, pe.lo Gov&xno do Estado .

�.�__� m � ==== �

VE·NDE - S E,
, Uma casa .de mad�üra em terreno de 'SOO :m2 m\!

din.cte' llx12m, ee>ntend� 4 quartos, 3 salas, eozinha, banheir�,
área de serviç(") e- pomar. Ótima loealizaçã�, preço de ocasião.

Rua Em.ilio Scholtz, 239

.1
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(A 'coluna. de Rubens Ribeiro da. Silva

mantrda em homenagem à sua memória.)

Responsável: AROLDO CAHVALHO

, \

Contraste chocante
o nosso país, de mais de oi

to milhões de quilômetros qua�
drados, um dos maiores do Inun

do, foi dotado pela natureza de
uma das mais perfeitas redes.
hidrográficas existentes. So
mente o Grande Arquiteto seria

capaz de concebê-la com tanta

perfeição.
I

Rio imensos e cau

dalosos entrecortam o solo pá
trio em todas as direcões.

.
�

Os brasileiros, entretanto,
não tem sabido aproveitá-los e

deles extrair a extraordinária
contribuição que oferecem à na
vegação e ao transporte fluvial.

Por inacreditável oue P()S'�
sa parecer, as nossas vias flu
viais navegáveis tem dírninuido
de ano para ano, conseqüêncià
do desmatamento, do ITIaU aproo;
veitamento da terra e da erosão
que vai assoreando o fundo dos
nos.

O nosso rio Canoinhas' já
foi navegável. Vi com os meus

olhos grandes lanchas, verdadei
ros+vapores, ou chatas, chama
das "Rosa" e "Lira", desatracá
rem das proximidades da velha
ponte de madeira e, carregadas
de sacos de erva-mata descerem
o rIo em busca da confluência
do Negro e depois do Iguaçú.

I

Também o rio Itajaí foi
navegável. E o Tietê. E o São
Francisco, o da unidade nacio
nal, onde ainda hoje uns pou
cos navios "gaiola" são meras

reminiscências folclóricas ...

Navegação mesmo, só na

Amazônia.. onde não existem
ou tros caminhos.

Enquanto isto - e daí o
contraste chocantss-, somente
na zona urbana da BerIim Oci
dental há 115 km de vias nave

gáveis. A República Federal da
Alemanha, de diminuta exten
são territorial se comparads, ao
nosso colosso, tem .4.500. km de
vias fluviais, constantemente
lneah�radas e ampliadas. 'O Ca
nal Reno-lVleno-Danúbio, hoje

. +
- .

l'
.

Mem cons trucao VaI ...war o rar.:" c., -

do Norte ao Mar Negro. So.�
nTente no porto fluvial de Dais�
burg, noReno, há n1ais de 40 mi.-
lhões de toneladas de traD.sbor�
do de c�rgas. Là119has e chatas
fêlze:rn 'quase todo o transporte

I

de materiais de construção, de
minérios e de combustíveis. E 0-'
transporte barato gera mais e
lllél.is progres.:o. _

o. Bra,sil, sobretudo a�ora. o

C�t::rl! a crise· de energia, deve le-
var a sério a navegação fluvial.
Dragar rios e abrir canais que
pern1itirão, 'dizem os técnicos,
ligar a Bacia Arnazônica à do
Prata, facultando viagens do
norte ao extremo sul do conti-

nente, pelo Tocantins ou pelo
Araguaia. São. imposições da
época, são deveres do governo.'

.', ..

guel do Oeste, com um írnobílí
zado de cem milhões de cruzei
ros.

Ano XXXIII
N.O 1572
24-05-80

\ '

se de amores pela nossa . terra,
adotando-a como sua. Aqui
deitou raízes com o nascimento
dos seus -filhos.

,

�W!l,.D!iN���"'��I®i!lIlaJi'���!E!1l'lii:!1!1limi������I��tl!l!i�»:'!fJD������blM�
I

Queijos e Vinh'os
na "Ondeua"

Odinacy, sua dedicada com

panheira, deu o toque feminino
à casa, estabelecida à Rua Ge
neral Carneiro, n,? 1496, telefo
ne: 224'm2977, onde o casal aguar
da a visita dos seus inúmeros
amigos de Santa Catarina.

Integrando a torcida de
ambos, desejamos que alcancem
retumbante êxito, progridam' e
inaugurem em Canoinhas a pri
meira filia! em território cata
r'inense.

A grande novidade no se

tor, já mencionada por nós, foi
,

o ingresso da
...
"CEVAL", do �

Grupo Hering que adquiriu o

I"controle acionário do Frigorífi-
.co "SEARA", da cidade do mes-

,
'

r

�o nome e, a curto 'prazo v� I .

'

.

(

dobrar o abate atual ue 800 SUl- ",:a����am�IZi:l2lllilllil&1!!frl!1l����&B'iRc��
nQs e quarenta mil aves por dia.

' (,

Tudo isto é conseqüência
do 'crescimento do mercado in
terno e da constante ampliação
das exportações, principalmen
te para o Golfo Pérsico, região
de muito petróleo, muito dólar
e muita fome.

.

E o Banco Central, através
de 'linhas de crédito especiais,
vem estimulando a área e nela
injetando recursos de monta,

E o nosso "FRICASA" por-I '

que não entra na jogada e par-
te para um

-

programa de real
ampliação, abrindo novos hori- ,

zontes para a avicultura no Pla
nalto Norte, onde não existe ne

nhum frigorífico de porte?

1979 .. Até março de, 80, tinha fa
turado 335 milhões e gerado
42 milhões de ICM e 28 mâlhôes
de IPI. Atualmente tem 110 em

pregadc·s. Com. a ampliação vai
criar mais de 100 novos empre

gos � majorar I{) seu faturamen-
-to e. o pagamento de ICM, que

,., f'
. 1 ,j.. • 1 da.

. vao hene rcrar a co ea.lVlaa "'.

A nossa luta e os esforços
dos prefeitos da área, a colabo�
racão dos vereadores, dos elu-

- he� de servico e de todas as co-·

murridades para qUe se ímplan
tasse a fábrica de embalagens
junto à fábríca de papel, em

Três Barras', tinham a sua razão
de ser. 'J

Quanto perdemos nós!
I

Quanto' ganhou Blumenau!

Homem de Escól
"

Ilhéu de tradicional famí-
lia -. de raízes açoritas segun
do denunciam os nomes - um

dos muitos filhos do invulgar
Coronel ..Tanuário Côrte,', figura
que enriquece' as tradições e a

galeria de comandantes da nos

sa Polícia Militar, Alinor Viei
rê. Côrte,' ainda jovem, veio pa
ra Canoinhas, por volta de 1921
ou 1922.

Depois de cursar a Escola
Normal de Floríanópolís, pela

.

qual passaram OS mais, famosos
educadores de Santa Catarina,
Alinor iniciou a sua brilhante

trajetória de professor na Esco-
, la da Força Pública. De lá veio
. para a nossa terra, dirigir o re

_
cem criado Grupo Escolar "Ana
Cidade", que funcionou num

,
casarão de madeira, nas proxi
midades do local da Igrej a Ma
triz e foi mmdado, depois, para
éJlS vizinhanças do atual 'Centro,
de Saúde.

Alinar CôrfJe destacou-se,
sempre, com.o ,educador exem-.
pIar. Plasmou. os caracteres e.
ajudou na formação de Lnúme
ros conterrâneos nossos, que ti
veram a -ventura ,de tê-lo como

mestre. Canoinhas, que Alinnr
�

encontrou no início da década,
de vinte, €Imergja das ll.Itas e

paixões do "Contestado" e ain-
. da havia brasa::u:ob ai} cinzas do
incêndio frat ridda. Com o se!.l

€Epfrito conci iador, com o seu
.

p2.cifio::'mo, 'con1 a sua. bondade e

PO retudo com o seu ex rnplo,:
A inor n1uito contribuiu p-ara
desaauecer os ân1rrr..'Os. Tomou-

.

\ ,- .

Mas, Be havia'consagrado o
seu nome' corno educador,' foi
como político que alcançou a

plena realização. Prefeito no
meado e depois eleito, dirigiu
O nosso Município quando ain..

,
I

da éramos de vasta extensão
territorial e abrangíamos os. mu

nicípios vizinhos. Disseminou
escolas pelo interio-r, moderni
zou a Praça Lauro Müller e deu
nos ri prédio da Prefeitura Mu

nicipal, ainda existente. Como
líder político, foi, sempre, o ho
mem da harmonia e da concilia-

. ção e soube atuar nos momentos
mais graves da vida da comuní
dade.

Quando subia a temperatu
ra, política e os ânimos se exal
tavam ou quando a Guerra
Mundial" de 1939 cavou um fôs
so entre brasileiros de diversas
origens e vivemos momentos de
incompreensão com os exagêros
de uma campanha dita de "na
cíonalízaçâo", que visava ex-

tirpar quistos raciais, coube a

Alinor Côrte, anais uma vez; o

papel de 'defensor da harmonia
da famíla canoínhense. E ele
atingiu os seus objetivos. 'Evi
tou quanto pode díscrímínações
ou perseguições que, se foram
praticadas em alguns casos, Q

foram à sua revelia 'e coI:lftr!a
ríando os seus desejos.\

,

Bem me lembro da sua 'im

pressionante figura.
Magro.. já embranquecido

pelas geadas' do tempo,' levava
- I

nas maos uma pequena vara

que recortava com o' seu cani
vete, nela fazendo múltiplos de..

senhas, sármétricos e de rara be
leza. Cultivou esse hábito é
'Itrabalhava" a sua varinha en-

quanto ac�nselhava um' amigo
ou sugeda uma medida qual
quer visando o bem da nossa
terra.

A�dança dos

frigorífiCOS
Estão crescendo de tal for-

, . ,

ma os negócios com aves e S111-
nos em Santa Catarina e tão
elevados sâo os lucros em jogo,
que todas as empresas do setor
estão em fase de expansão' e su

jeitas, a verdadeira contra-dan
ça nos seus controles acionários,

I

A "SADIA�' continua lide
rando, disparada na frente e já
se transformou numa das maio
res empresas nacionais. Vai se

lançar, agora, a um grande em

preendimento .no Planalto Cen
tral, em Goiatuba, Goiás, com

UlTI potencial de abate de 10 mi
Ihões de perus e 72 milhões, de

frangos por ano, visando Brasí

lia, estados 'centrais e exporta
ções via Belém.

,

Blumenau, terra

delprivilégio,s

,

Morreu 'em 1'946.
I

De'ixou slaudades, não ape-
I

nas 'para os seus fanliliares, mas
,;- .

para quantos privaram do seu

convívio.

Relembranqo a SUa figur�
auste'ra, prest�m03 combvida

homenagem'à memória de uril.

homem de escól,

li RADIO SANTA CATARINA, APóS METICULOSA PESQUISA� .TRAZ CARINHOÇ}AMENTE ATt VOCÊ,. O' MELHOR 1)1\ MírSICA 'NACIO-
\

NAL E INTERNACIONAL.

I' f: O :RESULTADO DE VIVI TRABALHO SÉRIO E, EMPREENDEDOR, QUE ENTREGAMOS AOS NOSS S OUVINTES E 'PATROCINADORES,
COl\10 RECÍPROCA A UMA SINTONIA SEMP UE CRESCENTE.

ATRAVÉS DA BOA MÚSICA, DIARIAIVlENTE PI�OCURAMOS TOCAR COM CARINflO A SUA' SENSIBILIDADE MUSICAL.'

NO SEU LAR, NO SEU ESCRrróRIO OU NO SEU AUTOMÓVEL, ;LIGUE ..SE NA RADIO SANTA CATARINA.

VOC:Ê ESTA SEMPRE EM BOA COMPANHIA!

)

:O Grupo "Perdigão" rea

giu nos quatro 'últimos anos e

entrou em_ tempo de expal15'ão.
D� Videir-a passou à "Perru-
ri.... V·l .

lC'I A '" 'S lt V5�O e OE-o ;:;,.' •. ' em .a� o e.-

loso e agora à Capinzal, onde
adquiriu a totalidáde do capital
daE:� tradiciona.is Indústrias Reu··
nidas Ouro S.A ., transforma_da
2, firma na "Perdigão Ouro

S.A.", onde pret.ende abater 256
mil frangos por dia e dez mil
suínos por mês.

No Oe,te catannense o

,G-rupo "SAFRITA", de Itapi7" I

ranga, alélTI de aumentar o'�eu

abate de 400 m iI frang03 por
mê para 1,5 111ilhão, adqlllÍriu °

Frigorífico d'Oeste, de São Mi··

I

A linda cidade do Vale do
Haja! cresceu e se desenvolveu
acempanhando as sin:u.osidades
desse rio e dos seus afluentes. O
casario a' pouco e pouco foi su
bindo as encostas num processo
imposto pelas enchentes, hoja
sob contrêle. Mas, mesmo com

as calamidades Que tanto a cas
tigaram, Blumenau é uma terra
privilegiada.

L". :não existem fábricas de
papel, que poluam os seus rios
01.� os seus are-s. As fertilfssimas
terras (I® vale estão ainda nas

mães de pequenos pr�·prietá
l·]OS-� que as exploram para a

produção agrícola e a pecuária
'leiteira.

Inexiste o reflorestamento
extensiva de essências exó-ticas.
ii fauna é rica 'e continua se

:n'llult:illlliefill�o e a flora é multi
clÍJllôl'ida é variada, como a fez a
E·.atureza. Os passarinhos ainda
povoam as matas e nas madru
gadas fazem o fundo musica!
«!lre '�nto eneanta.

.

P©i;5 bem. Blume:n�u vai·
re'cebel' em outub!'o .a constru ..

çã(ll da s-2gunda etapa da fábri.
ca de elnbalagellls da "RlIGESA",
pela qual tant� lutamos, afir.m.
de que fosse construída em T:Í'ês
Barras. A á:rlea lecllificad.a vai
passaI'; de oitl!1' mil e poucos mem
iros quadrados para quase vin
te e doEs lnH e quinhentos Dle
tnr·s. l\iais de. d.ois hectaJI.'es, ee:r.oo
cu de,' um alvl'ueire düs nossos.
O invB'''timento é da nrdeIl1 de
500 1! .1Hhõe's, de c1"ll!.'leiro'S.

A iV�e:a de B ,umena� co"

me�G·v. a produ1;i:r em janeiro de
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