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- ,33 anos a serviço da comunldade -
,

'

I

Assínatura. Anual Cr$ 350,00 _' N,? Avulso Cr$ 8,00

CANOINHAS (CN)
Cerca de 60 alunos de Agrono
mia, Vetenínária e Zootecnia,
das Universidades Federais dos
Estados de Minas 'Ger:ai�, Rio

"

O objetivo da visita, foi o

de conhecer na prática o que,
aprenderam durante o rápido
curso na UFP, além de conhecer.
o sistema int,egrado do Frigorí-

OS UNIVERSITÁRIOS CONHECERAM A TECNOLOGIA
EMPREGADA PELO F:RICASA.

Grande do .Sul, Paraná, Rio de
Janeiro, São Paulo, Bahia e

Santa Catarina, estiveram em
. Canoinhas no último final de
semana para uma visita: às íns

. talações do Fnigorífíeo Canoi
nhas S.A. - FRICASA.

Os Universitários, acaba
ram de concluir o "7.0 Ciclo de

Atualização de Ciências Agrá
rias" no setor de Ciências Agrá
rias da Universidade Federal do
Paraná, ministrado por diver
sos Professores especialistas no

assunto, procedentes dos Esta-
,

dos de São Paulo, Minas Gerais
e Santa Catarina.

fico Canoínhas, encerrando com

chave de ouro o 7.'0 Ciclo de

Atualização em Ciências Agrá
rias.

A excursão foi chefiada pe
lo Dr. Alceu Bertolin.: especia -

.

lizado n� disciplina de Suinocul..
'tura do Centro de Ciências Agrá
rias da 'universidade Federal do
Paraná. Falando à reportagem
do "Correio do Norte" o Pro-

'. \'

fessor Bertolin teceu elogios ao

excelente trabalho que o Frica
sa vem realizando no Município
de Canoinhas e Região, através
do dinamismo de Romano Mas- I

signam, proprietário do comple- I

,

xo industrial é fomento Frica
sa. "Acho que o Frigorffico é o

responsável pelo grande impul-
so que Canoinhas teve na cria

ção de suínos, constituindo-se em

fontes de divisas para o municí
pio". ,

I
I
I

!

i
I

Após a visita ao matadouro
E: câmaras frias do Frigorífico,
(i�; universitários estivenam na

granj a do criador de suínos, Er
vino Treml, que faz parte do sis
tema integrado da empresa. '

'Em seguida, foram home
nageados com uma churrascada
no Restaurante Pampas pela Di
retoria do, Frtcasa, ao qual esti
veram presentes o Diretor Supe
rintendente Agenor Chrístofol-
.Ii, o Presidente Romano Massig- ,

nam e Antoninho Iagher, Ge
,

rente' Administrativo.

Durante 'o almoço usou da
palavra, o Dr. Alceu Bertolin,
dizendo que "com esta visita ao

Frícasa, fechamos com chave de
ouro o curso que acabamos, de
concluir, ao tomar contato dire
to com o .trabalho que esta em

presa vem realizando". Ao fi
nalizar, Bertolin referiu-se

.

à
pessoa do fundador da empresa,
Romano Massignam, dizendo da

importância da iniciativa de im

plantar a produção de suínos em
grande esc�la nesta região Ao
finalizar, agradeceu a presença
dos alunos, bem como a direto
ria do Fricasa pela oportunâda
de qUe lhes foi proporcionada
com. a realização da visita às
suas instalações. ' I

FRICASA

("'r..·.�_·!,·�, •..v..,.'J· �.� ,.X�:4\"��lt':--.!I" • .L
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ROMANO 'MASSIGNAM (AO. CENTRO) CUMPRIMEN

TANDO O DR. ALCEU BERTOLIN PELO SEU PRONUN-
, '

CIAMENTO, QUE ELOGIOU O TRABA�HO DO FRICASA.

Depois, falou aos presentes,
o Diretor Agenor Christoffolli,
que fez um breve relato sobre a

implantação do Fricasa, que
'até então era UlTIa empresa ina
tiva, I, cujo controle acionário
passou 'às mãos do grupo Mas
signam. Agenor informou que
no Fricasa são abatidos 500 suí
nos por dia e 300 bovinos por'
mês,' sendo que 50% são exclu
sivamente do fomento Fricasa.
e os outros 50% dos animai�
abatidos são procedentes do
Oeste, Meio-Oeste de Santa Ca
tarina e Sul do Paraná.:

\

de, cujo programa é implantar
6 mil criadeiras, que .

deverão

produzir 'IDO mil suínos/ano. O

que o. Fricasa tem implantado
atualmente, produzirá no .decor
rer de 1980, 44 mil suínos .

,

'. Após o almoço, os alunos

acompanhados pelos membros
dá Diretoria do Fricasa e os co

ordenadores do Curso de Suino
cultura, João Carlos Rocha Al
meida, Márcia Regina Miggio-
laro e Edgar Ferreira Borel.lli,
dirigiram-se à granja e fábrica
de rações do Fricasa, localizadas

,
'

no Bairro São Cristóvão no Mu-

nicípio de Três Barras.

-,

A empresa possui 'eÍm, Ca
noinhas 105 granjas em ativida-

__________________�--__-----------.----------�---------------��-\n-- W__�Em �------D...---------------------- __

,

Já definidos. os post,
, .

int ri r dno
CANOINHAS (CN)

Além dos cinco Postos de Saúde
existentes nas localidades de
'M�rcílio Dias; Paula. Pereira,

,

Felipe Schmidt, Bela Vista do'
, Toldo e Rio dos Pardos (Pinhei-
ros), serão mais 75 postos de va�
cinação no interior do Municí
pio, j á definidos pelo Coordena
dor Municipal da campanha, Dr.
Mário Mussí ,

A Supervisão Central no in- .

terior, ficará sob a responsabi-

I
,

lidade dos Drs. Nelson Sehweid
son e João de Souza Vargas, que
ficarão sediados nas localidades
de Gralha e Rio dos Poços. Pa
ra a vacinação em massa contra
a poliomelite no interior doMu
nicípio, no dia 14 de junho (sá
bado), estão formados 6 Grupos
com 11 Equipes de trabalho:

GRUPO 1 - Equipe (A).
Dr. Francisco Carlos Raposo,
Aspirante a Oficial, Carlos Au
gusto SeU e Professora Silvia,
Novak;

s
�

acao
,I

GRUPO 2 - Equipe (A)
Dr. Zulmar 'Teixeira, Aspirante
Jairo Davi Tramontini Gomes e

Professora Iara Helena Pffau;
Equipe (B) Dr. Grimaldo Costa I

Furtado, Aspirante Valdeneí I
Altair Lucas e Professora Selma I
Novak.

II

e vaci

GRUPO 3 - Equipe (A)
Dr. <Zaiden Emiliano Seleme ;
2.° Tenente, Celso, Dorian de
Oliveira e Professora .Odenilza
Seleme; Equipe (B) Dr. Carlos

\

H. Sachweh, PX João Dambrós
.

ki e Professora Ogemira dos
Reis Detro.

,

to; Equipe (B) 1.0 Tenente Eriel
Ivo, Bahniuk, Dr ..Antonio Go ...

mes e Professora Julia Ort-
meier ,

• 1

. GRUPO 6 - \ Equipe (A)
D." Silvia Corte, Supervisora
Relídes Artner e 3,;° Sargento
José Drachínski; Equipe (B),
Enfermeira Maria Bomini, En
fermeira Tereza Frantz. Profes
sora Tereza Barros Pereira e 3.°
Sargento Dimas Antonio Cha
ga.s. (Veja a relação dos 'postos
na 5.a página)

GRUPO 4 - Equipe .(A)
Dr. Sérgio Langer, 2:°, Tenente
José Lucío Pires e Professora
Geni Sfair; Equipe (B) Dr.
Marcelo .Fuck e 2.'0 Tenente Ju
limar Rogerio Dagostín •

GRUPO 5 .- Equipe (A) -
Dr, Zeno Amaral·Neto. (PX), e

Professora Leni Armeida Rossa-
- • ...l"�.-:wa----�rnnm pnnjI __� iHaE'iltM"D...minWlllJE'WW'P-'RMM&OJ"""tzwa__""".�� .�.."..--__...".......",.... _

Arado Ca a
I

,

Já entre. nós, revendo amigos e �amliliares,
Arolde Carvalho, que se fez presente ontem na festí

'�a intima. que reuniu dirigentes e funcíonâríos do

#(Correio,''<io Norte'�. .

.

o acontecimento,' l1laICOU os 33 anos de inin-
'. ,

terrupta atividade do jornal I. E, a presença _

de Arol-
do - sempre incansável no prestígíamento de tudo
'. .

o que liga à terra natal, nos rejuhilf sobremaneira.

Agradecemos .a presença CIo insigne homem

público e auguramos à Aroldo e D. Diva, 'Sua esposa)
uma estada harmoniosa e feliz entre a gente canoí ..

nhense ,

I
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PALANQUES.DE VARAL (FORNECJ�MOS COLOCADO) --
ARTEFATOS DE CONCRETO EM rdÉRAL '- IT'ELAS DE,

ARAME "GALVANIZADO FABRIC,�DO CONFORME PE�

DIDO E SOB MEDIDA,._ ALAMB RADOS COM pALAN
,·QUES E TABUAS DE CONCRETO TIPO CERCAS INDUS-

TRIAIS COM CAlDA (FORNE(:EMOS M_ONTADA).
\

Fábriea: Distrito de Marcílio Dias � Canoínhas-Sf".
Es",ritó,rlo: Rua Eugênio de Souza, 188 --- Fone 22-0748, Caixa

Postal, 241 � Anexo'Esieritôr'io ,Cide,Contabilidade

JVjZ9 DE DIREITO D·A ÇOM.lL\RCA DE CANOINHAS-SC

Edital de

r. município dê Três Barras, desta

I Comarca. O referido terreno
faz parte de um imóvel com a

área de 1. 971 in2 (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 Canoínhas, Constituí
do do lote n,? 03. O imóvel aci
ma descrito e 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$ 2.000,00
(dos mil cruzeiros). O QUE
CUMPRA. bado 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.

o Doutor Orli de Ataíde
Bodtigu�s, Juiz de. Direito da.
·2}l Vara Cível da Comarca de
(?1)noinhas, Estado de S�nta Caj
ja:tin�., ne forma da LeJ" etc. .

l/a PRAÇA:
.

Dia 02/07/1980, às 11:00 hora.
2.a PRAÇA:

..Dia 17/0711980, às 11:00 horas

LOCAL:
Edifício do Fórum Desembar

.8ad�l' Rubem Morítz da Costa,
:$to à Rua: Vidal RamOIS., s/n.e•
- Canoínhas.

PROCESS0:
l;.Jfe.eução, ·n.O 631

I

LXEQUENTE:
130R'GES _DE LIMA
tL_TDA.

EXECUTADO:
- t9TACILIO VEIGA

\

BENS:

1 x

('1) Um terreno rotai eom a

,_área de 453,66 .m2 (quatrocentos
e cinquenta e três metros qua- I

.drados -e sessenta e seis eentí

.metros), -situado .em Xarqueada,

Orli de Ataíde Rodl·igues
Juiz de Direito! 2.'a( Vara

do «chute» e m is conhecimento
vesti ui r"

o

e, 1n
não ultrapasse o' nível de com

plexidade inerente a rede esco

lar do 2.° grau) .

I

7. Expressão regional a ser

conferida ao vestibular, visan
do a que ele traduza, na medida
do possível, a diversificação cul
tural das regiões brasileiras .

Para isso, recomenda-se a intro
dução de questões que envol
vam o conhecimento de proble
mas e aspectos peculiares das .

diversas regiões e que estimu
lem a valorização , da cultura
regional. '

8. Destaque ao potencial de.
repercussão ao' aprimoramento
do,Concurso Vestibular sobre 'O

desempenho das bases do siste
ma educacional, igual destaque
à necessidade de envolver pro
gressívamente as instituições de
ensino que executam o vestibu
lar na melhoria dos padrões de
funcionamento da escola de L?
e 2.° graus,

«,

9. Instítucionalização de
pesquisa sobre o Concurso Ves
tibular. !

10. Utilização dos resulta
dos do Concur:so Vestibular co
mo indicadores da situação do
ensino de 1.0 e 2.° graus .

I

.....
i •••�....,...... Wi'Wii'ti ••• ,. i i/Wi'fri'Io' iOi.u ••••h ••• i ri'" , ••••••.•••.

�Mês de maio, mês das mães e das noivas
, I·

BRASíLIA (OE/CN) - O

Ministro Eduardo Portella, da

Educação, assinou portaria esta
belecendo as normas que serão

.

observadas no Concurso Vesti
.

bular do próximo ano e apresen
tando algumas inovações como

a que reduz o caráter aleatório
e lotérico do vestibular. Segun
do a portaria, será ampliado
nos concursos vestibulares de

1981, o número de questôes/dis
cursivas, assegurando a redução
progressiva dos conteúdos. que
envolvam simples memorização

A grande novidade contida
na. nova Portaria do vestibular
está na fixação de uma média
mínima para todo o território
nacional. Cada instituição supe
rior de ensino deverá fixar sua

própria . média mínima, desde
aue se situe acima do acerto mí
nimo casual, ou seja, no vestibu- ,

lar com questão de cinco alter
nativas seja exigido o acerto mí
nimo de 20 por cento. A medi-

I

da visa a acabar com o "chute" .

Esta é a primeira vez em. que
será exigido nas escolas supe
riores que .fixern uma média
{mínima em seus vestibulares.

As dez principais inovações
da nova Portaria com relação a �-������'���������������������
anterior, que disciplinou os ves-
tíbulares do corrente ano, são
as seguintes:

1. Ficou mais explícito que
o disciplinamento atinge todas
as instituições federais e parti
culares, que compõem o "Siste
ma Federal de Ensino".

2. Obrigatoriedade da par
ticipação de professores vincula
dos à rede escolar de 2.° grau,
na elaboração dos programas de
Concurso Vestibular (para asse-

gurar o conteúdo das provas

CONSTRUA OU REFORME SUA ÇASA COM QUEM SABE O QUE trAZ.
. J .

/ . ,
.

rock Materiais para Construção / é ponto' certo.
-

,LA YO� ENC.ONTRA: TINTAS ,_. PISOS E AZU�EJOS - INSTALAÇõES SAN�TA ..

"

- ,

RIAS -- TELHAS ETERNIT, ETC.
'

(

ARTIG.OS '''UE _PBlMEIRíSSIMA QUALIDADE E MARCAS CR1TERlOSAMENl'E
ESCOLHIDAS.

Procure quem
Procure quem

./
•

3. Exigência de que o nú
mero de questões discursiva se-

)

j a ampliado nos concursos vesti
bulares de 1981, ern relação ao

exigido no anterior, com o fim
de assegurar a redução progres
siva, nas provas, dos conteúd�s
qUe. envolvam simples memori-

zação.
/

4. Ênfase sobre a crescente
valorização do idioma nacional,
não apenas como instrumento
de comunicação, mas também
como expressão da cultura bra
sileira.

5. Exigência de que a pro
va ou questão de redação tenha
peso igualou superior ao das
demais provas ou questões, in
dependentemente da área de co

nhecimento .

6. O mínimo de' desempe
nho exigido para que o candida
to possa participar. da etapa fi
nal do processo classifícatórío,
deverá ficar acima Ido acerto ca-

sual.
'

(

Blus 5 - (2asacos
o

/

Frio'para

VENDE'-SE
Uma casa de madeira em terreno de 800· m2 me

dindo 11x12m, contendo 4 quartos, 3 salas, cozinha, banheiro,
área de serviço e pomar. ótima localização, preço de ocasião.

Rua Emili..o Scholtz, 239

.
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•••v•••••• e e •••

.

.

.... .. . ..

• :.:<>:.:11
,

••• e.u ••••

-:- EXPEDIENTE -:-
{

Fundadcres: AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO
e AGENOR FABIO GOMES·

Diretor atual: GLAUCO J. BUENO

, Redator: LUCIO COLOMBO

5\Drv.IINISTRAÇAO·:
Rua Getúlio Vargas, 527 -- Fone (0477) 22-0971

Caixa Postal,' 242
CO�POSIÇÃO e IMPRESSÃO:

Impressora Ouro Verde Ltda.
Rua Paula Pereira', 765 - Fone (0477) 22-0379

Caixa Postal, 2-D
COLABORADORES: .

PAPANDUVA: Esmeraldino, I Maia de Almeida'
TRtS BARRAS: Paulo A. Franl�

. MAJOR VIEIRA: Francisco Krísan
CANOINHAS: Joalberto Kalempa, Ivaníta Sehivinskí e Fer-

nands Luiz, Tokarski.
.

.�

m:m��um'i1!m'i'm����l�"",#!M!liW"��J��l1I'iMmtIJII•
.

}tUA. CAE-TANO COSrA� 860 -- FONE 2�0281 '-:' CANOINHAS - ;�C. �. 31 (
M II.! II;! !� IHI P!lI !UH! 'UI I'IA!.lII.u.u , !li liU'!UU..s.;11! lU U u.u..&1! l!! V m • &&,Sllll u..u.,u!lU lU!M..&U g P,&J;'Y.JM l!l,,","�.s A.UJl..ll.g !.lll M.�.U.!.�:

Empresa Industrial e Comercial rOCK S. 4.

__ •• •• .� .....��•• , fi. •• _.0 ...;aI=-:; 44_ ••
,

0__ _...___

4 •• , ••••�s ••• o •••••• fi._O.�W.�_�Q�_��..�•.•�.��**�.�� ....8.�A••• ��•.••..••• � ....•• O ..•.•.• Q ••• o.�e8o.oeo••• � ••ao•••••••• o ••��.o •• e� ••��-,I"·r.· .:
... I 1--'·""'· - .. ---,. .. • .,.,""'_ _.. a. .. C.""'_ MO. -__ o

'�o�1

: '

: I! .

� :
�p <, : : :'f:· \

O!J

I"
/ ( Procure quem entende / . !

!
•
o !
• I

• Q ,

· . ,

�
· ..
" UI •

�

t • Ma l l c n .& Cia..
. I

U�\...· .

CANOINHAS --
-

SANTA CATARINA
.. ·.).tb);:.;••: ;:.--;•....:;:;:..::::;: : : ::. :: ;•.::'_ --: : :: :: ::..•••=-.: : � I

_., o. .._ ... .. ... . ".__0. ... ."'----Q...��

revisa
,

garante

p,-
-

\

,i
I

{

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORRBlO DO NORTE 31 de maio de 1980

/

'Hoje a «Amostra
de Escritores»
Será hoje às 16 horas, no Clube' Canoi-

.

nhense, a "AMo.STRA DE' ESCRITORES CA

TÀRINENSES", com a presença dos mais con

ceituados autores do Estado. Entre os muitos
literários, já confirmada a participação de
Enéas Athanázio, Pinheiro Neto - Presidente
-da ACEs, Oldemar Olsen Júnior, Celestino Sa

chet, Alzemíro Vieira, - Flávio Cardoso, Silveira
de Souza, Martins Mendes e João Nicolou Car
valho, além do contista Fernando Luiz Tokarski
e o poeta Mário 'I'essari, ambos na qualidade de

promotores do evento. Na oportunidade, haverá
palestras pelos escritores Enéas Athanázio e Pi
nheiro.Neto, recital de Poesias Catarinenses,
pelo poeta e ator de teatro, Alzemiro Vieira e

por último, exposição e venda de livros auto-
. grafados, por autores catardnenses, A Fundação

I
Catarinense de Cultura e Núcleo Regional de

II.

;:��as da ACEs" cont�;:�l�ua partici-

GARDENIA
RECEBEU CONJUNTOS· JEANS - MACA

OOES..._ CONJUNTOS DE VELUDO E SAPA

TOS DE ESTILO. '

Ruà Paula Pereira (Praça Osvaldo de,Oliveira)

Leõ Clube é destaque

/

o Léo
-

Clube Canoinhas, através de sua Presi

dente, Valderez Tabalipa, fará hoje às 8 horas no

Clube Canoinhense, a entrega dos agasalhos angaria
dos em recente campanha. Quem receberá o donati

VO, é a Irmã Veroníce, 'encarregada da distribuição
- das roupas às pessoas carentes da cidade. Por outro

lado, a Diretoria e membros do Leo estão em altos

preparativos para o almoço festivo que será realizado
no próximo dia 7 de, junho, provavelmente no Clube
de Bolão Elite (ex-Fantasma). Na oportunidade, o
clube .receberá a Carta Constitutiva, que oficializa o

Leo Clube Canoínhas perante o Lions Internacional.
, Estarão presentes, o Governador do Distrito L-lO,
Wilson,Santos e o Assessor de Leo, Clóvis Shwartz,
além do futuro Presidente do Lions Clube de Canoi

nhas, João de Souza Vargas e autoridades especial
mente convidadas. O assunto, será destaque nas pró
ximas colunas.

-'

"PX Clube" de Caçador
o "PX Clube de Caçador, em jantar de con

fraternização realizado no dia 20 último, aprovou os

estatutos elaborados recentemente. De parabéns o

"macanudo" Presidente, Nelson Edgard, que realiza
excelente trabalho à frente do novo Clube, que conta
com 20 associados.

Bodas de Pratà
Quem comemorou as Bodas de Prata no dia

27, foi o casal, Nivaldo e Dirce Roeder , Ontem, o ca

sal retomou de uma viagem pelo Estado de São Pau
lo. Via coluna, seguem os cumprimentos.

IA ,Franç-oise
OLHE na vitrine da FRANÇOISE, a variedade
de -artigos, Jaquetas de Brim e Nylon - camí
setas do jeito que você gosta. Imagine que, até

\, .para quando você levanta da cama pela manhã,"
't01ll aquele friozinho, temos uns quimon�

quentinhos que dá gosto.
,

Praça Lauto Müller, _' Rua Felipe Schmidt, n.? 59�

/
I

Cúcio

Colombo

,r

Em bonita cerimônia, realizada no último sâ
bado na Igreja Santa Terezinha da cidade de Itajubá,
Minas Gerais, receberam a bênção matrimonial os jo
vens Clércío Treml e Mariza Tomé da Silva. E1es são
filhos de Orlando e Lia Mercedes TremI e de Homero '

Tomé e Zélia Matilde Bueno da Silva. Via coluna,
seguem os cumprimentos ao jovem casal, .extenslvos
aos seus felizes pais.

Mais 1000 telefone's
o Ministro das Comunicaçôes, Haroldo, de Ma

tos, esteve nesta quinta-feira em Florianópolis, onde
,ass.inou contratos para ampliação de 20 Centrads Te
lefônicas do Estado. Canoínhas está incluida na rela

ção, e será beneficiada com mais 1.000, terminais
.

,

cujo contrato foi assinado por representantes da .Eríc-
son, tendo .como testemunhas o Governador Jorge
Bornhausen e o próprio Ministro. Portanto, uma óti
ma notícia para os canoínhense que pretendem- ad
quirir os seus aparelhos.

, Enlace em ltajubá

Concurso Rainh� do Soja

estaques

Cristiane Scheide Garzo, que foi a Rai
nha 'dos III Jogos Estudantis de Canoinhas de

1979� viajou quinta-feira para a cidade para
naense de Ponta Grossa, onde participa hoje às
22 horas do Concurso "Rainha do Soja do Bra
sil". Cristiane foi enviada a este Concurso de,
beleza, por iniciativa' da Direção da FUNPLOC,
onde estuda, para representar a Fundação e o

Município de Canoinhas. Logo mais, conto em

detalhes o resultado do Concurso.
I ,

- .., ..,

STATUS CABELBIREIROS
.'Masculino e Feminino - Manicure e Pc

díeure - Ondulações Permanentes, a cargo de
prefissicnaíts competentes.

Aceitamos com hora marcada, das 8 às 21
horas diariamente.

Rua Vidal Ramos, 70-5 (Em frente à Far
mácia Allage) .

o Contestado
Estou recebendo de Caçador, o número 16 do

JornaI "o. Contestado", editado mensalmente pelo
jornalista e escritor Nilson Thomé. Este exemplar,
tras uma sensacional reportagem, intitulada "Os mi

lagres de Dejanira" com o subtítulo "Macieira, no-
,

vo santuário de 'romarias". A matéria. contaI com de
talhes os incríveis milagres que uma menina de 13
anos está operando no interior do Município de Ca

çador. Os merecidos elogios ao amigo Nilson.

,

Pescaria no Mato 'Grosso
,

Rumo à cidade de Colider no Mato Grosso do
Norte, está partindo neste final de semana, uma equi
pe de pescadores canoinhenses, formada por oito ve

teranos: Aroldo Prust, Adalberto dos Santos (Beto),
Romão Krzesinski, José Farias, Grimaldo Furtado,
Max Watzko, Silvio Trevisani e Luiz Packer. A pes
caria será no Rio Teles Pires, onde terão a oportuni
dade de fisgar tucunarés, pintados, . piraíbas, Jaús,
mantrichões, pacús, lobós, e até piranhas. A equipe
permanecerá naquelas paragens, um período de 15
'dias.

' -'

�) Hirt em Blumenau
Fui informado pelo 'Diretor da Comercial Hírt

de Canoínhas, Heraldo Hdrt, que a empresa' está cons

truindo uma filial na cidade de Blumenau. O empre
endimento, que será a maior loja de eletrodomésti
cos daquela cidade, terá três pavimentos com diver
sas seções. A inauguração está prevista para setem
bro vindouro.

Chá das Domadoras /"
- .

Encerrando as atividades da gestão da Doma-
dora Presidente, Renilda Corrêa, será realizado no

próximo dia 5 de junho, o chá das domadoras na re

sidência da Senhora Lia Treml , Em pauta na oca

sião, as atividades da futura Domadora Presidente,
Nézía Evangelista Souza.

I '
Convênio

_

o. Governador Jorge Bornhausen, aprovou re-
�

centemente um convênio com a Prefeitura Municipal
de Irineópolis, no valor de Cr$ 600 mil, I

para a cons

trução de uma ponte em concreto armado, sobre o

Rio Timbozinho na Rodovia INE-394, ligando as loca
lidades de Poço Preto e Timbozinho. De parabéns, o
Prefeito Roberto Batschauer, cuja administração es

tá sendo muito elogiada pelos seus munícipes.

Recebendo parabéns
Dentre os muitos cumprimentos -que estamos

recebendo pelos 33 anos de existência do "Correio do
Norte", completados dia 29 último, destacamos o off
cio do Comando do 3.<> Batalhão da Polícia Militar
em nome de todo o contingente. Via coluna segue o
nosso agradecimento ao Major Nelson Coellio , que
ora responde pelo Comando do 3.° BPM.

.

Aniversários
HOJE,: sra, Maria Suzana '.fOln:�OISlki residente em

�ua;rapuava; L.etícia Moh1', Federioo Witt '.Jo
se Fernando Tcm;por� e Guido Prust, �esi
dente em Indaiial.

AMANHA: sras, �udith, esposa de Wiegando Kno�
e Mana de Lourdes, 'esposa de Bruno Ru-

, go Celodel; sr. Sérgio Arno H6ffrnann ..

DIA 02: Sr. Henrique Artner.
DIA 03: Edilete M. de Fátima Noernberg.
DIA. 04: sr. Antonio Martins de Oliveira residente

em Rio de Janeiro; Beatriz l$abel Maron
Beeií e Simone Karnos,

DIA 05: sras, Isabela, esposa de Doríval Bueno e
Elisete Medeiros Wolff, residente em Curi
tiba; srs. Rupprecht Loefflelr e João Batista
Ferreira; Mali Stela Bartrii,cik ,EUzete Ma
riz Medeil'los e Miriam Renata' filha de Re-
nato Silveira.

. ,

DIA 06: Sras.: Florestina Bojarslki WaItric:k, Marta

espo�a ,d� AdoI�o Hedle� e Victória, esposa
d� Smezlo Santiago, residente em São Pau
lo; sr, Tufi Nader; Paulina Petríntehnk,
Lúcia Nazíra Mussi e Regina Maria Carva
lho, residente em Bràsílía,

PINGUIM
VENDE-SE - Restaurante e Churrasea

ria Pinguim, por motivo de mudança.
Aceita-se propostas pela Caíxa Postal,

408, sob o nome "RESTAl,JRANTE PINGUIM".
As melhores propostas 5€rão avaliada! e comu

nicadas aos interessados. Proposta! no local,
com o Sr. ARNO.

Rua Paula Pereira, 430 (.ko lado do Correio)
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� 1 ,�,-Ji.,._. Dor lI'Le tET dado o melhor de minhas energras,
"I � C,C' 1-;.��t�l e:;forço e de minha inteligência."I' )

� DEIXO O EXÉRCITO, AGRADECIDO.
� Agradecido pelo muito que ele me deu. Nele

cctudei, formei O meu caráter e muito aprendi. Nele

encontrei' Chefes capazes e íntegros, que muito me

orientaram e serviram de bons exemplos. Nele en

contrei camaradas e amigos que me apoiaram, me

ajudaram e confiaram em mim.

Nele me pude realizar como cidadão e corno

soldado.
I

Procurei, sempre agir com imparcialidade,
coerência, equilíbrio e justiça.

Procurei, sempre, ir ao encontro das necessi
dades e dos anseios dos meus companheiros e subor ..

dinados ,

Fui exigente" sem ser grosseiro, nem intole
rante. '

Com muita emoção deixo o Exército na vida
militar ativa, no que passo para a Reserva, após de
33 anos de farda, que tive a honra e o privilégio de
exercer vários setores de trabalho, alguns destacando
de alto gabarito da Engenharia de Construção de Fer
rovia no 2.° Batalhão Ferroviário.

Deixo a 13.a Delegacia do Serviço Militar, pro
fissionalmenfe sentido porque me custou muito sa

crifício para organizá-la, mas, espero que meu substi
tuto continue no mesmo ritmo, melhorando, saudável
clima de trabalho, amizade e cooperação que existe
no Serviço Militar.

Deixo esta cidade com profundo sentimento,
aqui encontrei o brilho da simpatia e o calor huma-

I
no da amizade, dos amigos de toda jurisdição que me

foi atribuída, dos municípios de Canoinhas, Irineó
polis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte; Castelo,
Fapanduva, Porto Uruião, Três Barras e Rio Negrinho,
destacando os Prefeitos Municipais, que acumulam (

funções de Presidentes das Juntas do Serviço Militar,
tendo os seus' Secretários, que exercem ativamente
suas funções" sempre com espírito patriótico e elevan-
do o conceito do Serviço Militar. )

Encontro difículdade para abraçar todos cama
radas e amigos, pela grande amizade formada no de ..

correr dos 14 anos que aqui permaneci.
Estarei de braços abertos para os amigos que

visitarem a nova residência, à Rua Chapecó n.? 188,
em Itapema-SCv

A todos

,

AAristidesMrtllon
ê como casadeparente..Vocêchega semavisar

J"

e ê semurebem recebi o.' ,

J

Nós sempre temos tempo para você,
porque nós fazemos o tempo render.
E não podia ser de outro Jeito: o tempo para
nós. como para você. é dinheiro,

Então nós procuramos racionalizar o
serviço das nossas oficinas, de modo que
você não perca tempo.

Muito menos dinheiro.
O seu Mercedes-Benz entra e uma equipe

inteira cai em cima dele.
'

I
Não deixa parafuso frouxo.
Não deixa desregulado o que é para

regular. ,

Não deixa para depois o que pode fazer
no ato.

Não deixa passar nada, porque é uma

questão de honra.
r:' Nosso pessoal foi treinado na fábrica e

E periodicamente volta Já, para garantir que'
� vai-sempre fazer UI}l serviço bem-feito.

I�' .

Um por um, todos são especialistas. Em
I

freios, Em motor. Em transmissão. Em
I

I"
.;. JtVLM I; '<:.Ill1..!.lL��_,;�:..!..J!.l!!J!,�!.'-::ll'�.��.�.Jç_�.!_.ll.Z..lL'UL'U.JUIJU.lt..1Ul.!l...i!� f.!..!..�'!_' � U JlI!_..ll1l i! IA ir_!! !I1!����,[,,,-!Y',uYU'''''��E' !Il1J..I!J!.!lI..u-i.lb� I

ComarCd.·· de Cànoinhas -. se :::::;0 ;:�aID:;U�;;�:t�; ;:;:��;:::
o Doutor LoacyrMuníz Ribas, Juiz de Direito Rodrigues dos Santos; Mareio LUIZ Rodrlgu�s dos

•

'

da l.a Vara Judicial desta Comarca, faz saber a quem Sa�t�s; Carmem Lucia Rodrigues d.os Santosr-Raquel do Pleito
interessar possa que adentrou neste .Iuízo, uma acâo Rodrigues dos Santos e Isac Rodrigues dos Santos. ..

de Alimentos por parte de MARIA. JULIA RODf\.T-· Desde o início da vida conjugal, o requerido tratou a
Em atendimento ao que dispõe o art. 70 da Por-

GUES DO$ SANTOS, contra seu marido MAURO violência, culminando com sua retirada da residência
tania Ministerial n.? 3.437, de 20 de dezembro de 1974,

RODRIGUES DOS SANTOS. E, como o requerido após urna briga do casal. Não possuindo, a requereu- tornamos público que no -dia 11, de maio de 1980, foi
8e acha em luzar incerto e não sabido, faz-se a pre- te, condições para sua sobrevivência e de sua família, li da a elei

- , -

d I t d id lei'-'
- rea iza a a e €lçaO neste orgao e c asse, en o SI O' e ei-

sente citação ed�:.tal.í.CÍ'a, para que o mesmo, cornpa- é a presente 'ação de alimentos contra �eu marido
tos os seguintes .associados para comporem os seus ór-

-reça a audiência de Conciliação, Instrução e Julga- MAURO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro, ca- gãos de administração e representação.
mente, designada para ter lugar no dia 15 de setem- sado, aposentado, residente em lugar incerto e não

bro de 1980, às 14,00 horas, na sala das audiências sabido, para que pague a importância de Cr$ 800,00
deste Juízo, podendo contestar o feito, em até 15 dias (oitocentos cruzevrcs) mensais à requerente, impor-
após' a realização da audiência, e, não o fazendo, se- tància esta fixada como alimentos provisionais, res-

rão tidos como verdadeiros 03 fatos narrados pela penda B, ação, querendo, e a final seja condenado a Albaro Dias de Moraes

peticionára, ficando o citado advertido de que não um percentual do que perceber junto ao INAMPS,
sendo contestada a ação presumir-se-âo aceitos COlTIO como.aposentado que é, isto 'tudo, desde a propositu-
verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 223 § ra da presente ação, corno é de Justiça. (as) ALICE
].0 c/c. o art. 233 2.a parte do CPC); 11a forma que :F'ERNANDES APARíCIO., Assistente Judiciária.
se descreve abaixo: ]\1ARIA JULIA RODRIGUES O que se cumpra, expedindo-se editais na forma da

DOS SANTOS, brasileira, casada, do lar, residente e lei. Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, SC"

domiciliada em Três Barras desta Comr rca diz ser aos quinze dias do mês de maio de mil novecentos e Nicolau Ruthes
capada com M�AURO RODRIGUES; DOS SANTOS oitenta (1980)'. Eu, Zaiden E. Selerne, Escrivão que
desde 07 de' junho de'1960, de' cuja união tiveram os .' o subscrevi.

seguintes filhos: Ruth de FátlI,Ina Rodrigues dos San- LOACYR lVIUNIZ RIBAS _ Juiz de Direito/l.a Vara
tos; Nelson Rodrigues dos Santos; Rubens Antonio 2 li:

'lida, t rnor, Saúd9 e

de Direito'Juizo

funilaria e pintura, E todos juntos formam
uma equipe muno. rnurto ucíente

Você pára. mas não pára em vão',
Você entra na nossa oficina e vê que só

pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
competente. e as Instalações, o ferramental
que a gente usa é tudo conforme a fábrica
recomenda.

'

Tanto assim que até frotistas com oficinas
próprias usam nossa assistênôia técnica
para 'certos tipos de trabalho que exigiriam
investimentos em pessoal e equipamentos
que. nas suas próprias oficinas, seriam ociosos
a maior parte do tempo.

Você tira o caminhão da oficina como

sai da casa de um parente: achando que
, valeu a pena.

Da recepção à despedida você tem a

mesma sensação de que não perdeu tempo.
Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz

,

pra onde a estrada levar. aceite um conselho.
Conçelho de parente: faça uma visita

às nossas oficinas de vez em quando.
Como parte da 'fa'mílla Mercedes-Benz,

nós nos sentimos rnurto honrados de reen

contrar você Sempre,
E honrados de ver que. com oMercedes·

Benz sempre em forma. você estará
espalhando por aí o bom nome da familia.

'Concessionário Mercedes-Benz

AristidesMallea
Rua Vldéll Ftélmlil,s, 1�2'

e..n�rM.s"- se

da

,
,

Felicidade. Conserva

de idade,

tudo isto

vacinando

!nfantil no

seus fi,;hos de O a 5 'anos

dia 14 \ de jU:àhJ; mesmo que já
contra

tenham sido

a para�isia
va'cinados. '

'I
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\ MUITO OBRIGADO.

Canoinhas, 23/5/80.

Ca!>. OSVALDO CONRADO NARLOC.H

..
'." r

\ .

DIRE":OrRIA
EFETIVOS SUPLENTES

Teodoro Barrankievicz

Juvenal M. dos Santos
,Miguel Maron Becil

Pedro Veiga Sobrinho Felipe Schumacher Neto

EFETIVOS

CONSELHO FISCAL

SUPLENTES

João Alfredo Boreck

Sebastião Grein Costa Walter Henning
Victor Borges José de Oliveira

I "

DELEGADOS REPRESENTANTES NA

FEDER�ÇAO DA AGRICULTURA

EFETIVOS SUPLENTES

Albaro Dias de Moraes

Aloa.cir: Veiga
. Sebastião Greln Costa
Juve:hal M. dos· Santos

Os compo�lentes' dos:aludidos Órgãos' .serão ,empoe..
sados no dia 01 de junho de 1980."" ,'",'

.

'

'_

Major Vieira, 14 de maio de 1980.
'. \ '

ALBARO �IAS DE MORAES 1- Prestid�nt� ,':

I
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o "Roteiro de Saída" dos

postos de vacinação no interior,
díagramados pelas Supervisões
Locais de Educação e o Coorde
nador Municipal da Campanha,
serão instalados nas Escolas
Isoladas e Reunidas Estaduais e

Municipais, na" seguinte ordem:

E.I.E. Salseiró
'

E.I.E. Palmital
E. I . M. Laranjeiras
E.I.M. Rio da ,Veada,

�
"

E . I .M., Arroios
E,.l.lV(r'S�to p'Agua Verde
E�I.M. Cerrito
E.R.E. Fartura
E.I.M. Fartura de Baixo
E. I.M. Coxilhão da Paciência

/ E.I.E. Paciência dos Neves
E.I.E. Lageado
E.I.M. Lageado
�.I.E. Felipe Schmídt
'E.I.E. Valinhos'

,

,

E.1.M. 'Valinhos
E.I.E. Bonetes

, ,_

E . I-.M. Bonetes de' Cima'
E. I . E. Paciência do Rufino

XIV
','t

, BLUMENAU (ANjCN)
A XIV Convenção "Estadual _

do

Comércio Loj ista :ê o. XI� Semi
nário .Estadual do 'SPC serão

.
' .' .

desenvolvidos de 19 a 22 de ju-
nho, em Blumenau, a ter lugar

, no Centro de Convenções do
Teatro Carlos Gomes. A recep
ção aos, convencionais será no

dia 1.'9, às 9 horas, sendo que, às
'9h30min, terá início o Semína
l"io do SPC, ,no míníauditórto .

Às 14 horas, haverá a reunião
I

'

E.I.E. Parado.
E.I.M. Capão do Erval
E.I.M. Papuã
E.I.E. Matão
E.I.E. Boa Vista

,

E . I. E. Piedade Taunay
E . I . E. Paula Pereira
E. I . E. Santa Leocádía
E. I . E. Paciência
E.I.E. Santo Antônio
E.I.E. Anta Gorda
E.I.E. Rio do Pinho
E . I. E,. Santa Haide
E . I . M. Cachoeira
E. I . M. Campo das Moças
E. I. E. Erval Bonito
E.I.E. Sereia

I E.1.M. ,Rio da Ilha
, E . I . E. Bncruzilhada
E,.I.E. Barreiros
E.I.M. São Roque
E.I.M. �io do Tigre
E.I.E. Rio dos Po.ços
E.I.E. Gralha
,E.I.M. Rio Pretinho
E.I.M. Entre Rios
E . I . E. Rio da Areia Sta. Emília
E.I.E. Rio da Areia do Meio

'/

E.1.E. Sta. Bárbara dos Pardos

E.1.M. Ipê
E . I . E. Pinheiros
E.I.E. Rio dos Pardos
E.I.M,. Thomasi
E . I . M. Rio da Areia de Baixo
E.I.M. Dranka
E . I . E. Serra das Mortes
E.I.E. Barra Mansa
E.I.M. Paiol Novo
E.I.M. Barra Mansa
E . LM. Taquarizal
E . I . M. Campo dos Buenos
E . I . M. Ca:mpina do Ribeiro
E . I . M. Campo dos Pontes
E . I . M. Ponte do Tamanduá
E . I . M. Serra dos Borges
E.LE. Bela Vista do Toldo
E.I.E. Lagoa do Sul
E . I . E. Ribeirã? Raso
E . r.E. São Sebastião dos Fel'.
E . L E!. Serra do Lucindo
E . I . M. Pinhalzinho
E.I.E. Rio da Areia de Cima
E.I.E. Ouro Verde
E.r.E. Rio Bonito
E . I . E. Imbuía do Rio Bonito
E . I . E. Arroio Fundo

Comércio
em ',Blumenau'

terá, ,bomba
o fin I/do
acordo -com a proposta, as, bom
bas deverão ser instaladas nos

M-unicípios de Canoínhas Ma
fra, Porto União, Caçador, Frai
burgo, Curttíbanos, Campos
Novos, ,Capinzal, Turvo, Ara-
,ranguá, Criciúma, Tubarão, Or-
leães, Imbituba, São José, Flo-
,rianópolis, Tijucas, Itajaí.: São
Francisco do Sul, Joinvílle, Ja,·
raguá do Sul, Brusque, Taqua
ra, São Joaquim, Bom Retiro,
Blumenau, São Bento do Sul,

do
.,.

.sere
dos presidentes de Clubes de di
retores lojistas,' sendo que a ins-.

talação solene da convenção
acontecerá às 20 horas, no gran-
de auditório do Teatro Carlos
.("'i

,

,-"ornes.

A primeira conferência do
encontro será proferida por Sa
muel Schubert, presidente do
CDL de Joinville, que falará so

bre o tema: "O desafio dos anos
80�'. A programação social con
tará com passeios turísticos, con-

ferências para casais, noite típi
ca germânica e churrasco. H��
verá também, segundo a progra
mação, sorteio de valiosos prê
mios aos participantes, entre
eles duas passagens de ida.e vol
ta a M·anaus.

De Canoínhas, como acon

tece todos os anos, rumará para
Blumenau uma caravana de lo

jistas, bem como o Presidente do
SFC, Nivaldo Burgardt .

Canoinha's
até

,FLORIANÓPOLIS (SECS;
Sl/CN) ,'_ Canoinhas está, in
cluída na relação das 48 cidades
do Estado, que terão bombas d
álcool instaladas até 9 final de
1980.

.Há duas semanas foi apre
sentada, pela Secretaria da In
dústría e Comércio,' ao CNP
(Conselho Nacional de' Petró
Ieo), umprojeto de implanta
ção de 62 bombas de álcool, que
beneficiarão 48 municípios. De

, 'to
'

•

oe

n
,

(

Tímbó, Rio do Sul, Lages, Anita
Garibaldi, Santa Cecília, Taió,
.Joaçaba, Irani, Concórdia, Xan
xerê, Chapecó, Caxambu d.o

Sul, Palmitos, Campo - Erê, São

(l\/Iiguel do. Oeste, Dionizio Cer-

queira e Itr.piranga.

I Ainda de acordo com o

projeto, deverão ser instaladas
bombas nos entroncamentos das
rodovias BH-101 com 'a BR-280,
rio da SC-450 com a BR-101,' e
no da BR-116 com a BR-470. '

\

Seguro obrigatório de veículos •

mais \ caro
FPOLIS. (SECS/Sr/CN)

A Codesc divulgou' nota se.:.

gundo a qual informaçõescolhi
das junto a BESC Corretora de

Seguros e .Admínistradora de
,

Bens Ltda, (Bescor) dão conta
de que o seguro obrigatório de
veículos sofreu um aumento a

partir do mês de, maio; _ decor
rente do novo índice de salário
mínimo em 'vigor no País.

A: nova _

tabela é a seguinte:
Automóveis particulares,

de Cr$ 748,00, .. pare: Cr$ 945,00;
taxis e 'carros de aluguel, de Cr$
913;40 para Cr$ 1.165,60; ônibus,
microônibus e lotações? çom co- \

btanÇ'à de frete, urb�nos, inter-
.,

)'

, \

urbanos, 'rurais e interestaduais, ,

de Cr$ 7.829,50 para Cr$ .

9.994,10; micro-ônibus com co..

brança de frete mas com lota

ção não superior a 10 passagei
ros e ônibus, micro-ônibus e lo

tações sem cobrança de frete,
de Cr$ 4.696,60 para Cr$, .. � ...

5.994,90; veículos destinados ao

transporte de inflamáveis, cor';',
rosivos ou explosivos, de Cr$
1. 955,10 para Cr$ 2.495,40; re
boque ,de passageiros, de Cr$
5.675,00 para Cr$ 7.244,60; re

boques destinados ao transporto
.

de carga, de Cr$ 232,00 para Cr$ ,

295,80; tratores e máquinas agrí...
colas, de Cr$ 153,70 para. Cr$
195,90; motocicletas, motonetas,

ciclomotores e similares, de Cr$
388,80 para Cr$ 496,00; e máqui
nas de terraplanagem" e equi
pamentos móveis em geral"
quando licenciados, camionetas

.

tipo"Pick-Up" de até 1.500 qui
los de carga, caminhões e ou

tros veículos, de c-s 1.054,50
para Cr$ 1.345,80.

Também os prêmios maxi

mos de .índenízaçâo por pessoas
vitimada foram aumentados.
Nó caso de morte ou invalidez
permanente, o. prêmio passa de
Cr$ �2,. 224,00 para Cr$ 106.460,40'
e por despesas, ,de assistência
médica e suplementares, de Cr$
16.840,00 par?- Cr$ 21:294,00.

31 de maio de 1980

I

Prefeitura Municipal
de Canoinhas

Pesq isa 'de opinião
ública

ESTAMOS ENCETANDO NESTE JORNAL, UMA PESQUI
SA DE OPINIÃO PÚBLICA. "QUAL O LOCAL QUE voes

INDICARIA PARA CO;NSTRUIRMOS 'A NOVA
PREFEITURA MUNICIPAL?"

, ;

"

, \
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Preencha e entregue este cupom na Prefeitura, ou endereçado
ao "Correio do Norte", Caixa Postal, 418 - Canoinhas - SC.

==�================= __=_======================b=========�

j__
.....

Quando dizemos
obrigàdo

Hoje, estamos aqui, para dizer obrigado. Sim" para nós

é motivo de júbilo o que queremos agradecer. 'I'alvez para muitos,
ao lerem este artigo, alguns comentários e até mesmo. perguntas '

sem respostas, fiquem a pairar no espaço. Mas o que importa mes-

'mo é o que estamos sentindo, o que temos de fato � agradecer.

Com surpresa e alegria ao mesmo tempo, estamos de pos
se do Ofício CM'-SA-49/8.o1 'provindo da Câmara Municipal de Ca

noinhas, datado de 02-'05-1980 e assinado pelo Dr. Paulo' Eduardo
Rocha Faria - Presidente, comunicandonos que, através de indica

ção de autoria do Vereador -Francisco Bueno de Siqueira e Lei n.?
1.534 de 18/04/1980, sancionada pelo senhor Prefeito Municipal.: O
rlegislativo municipal, aprovou o proieto de lei, denominando Rua
ESTANISLAU SCHIVINSKI, a que tem inicio na Rua Ernesto
Koch, até o entroncamento da Estrada Dona Francisca, no Bairro
Alto das Palmeiras, no loteamento da Família Ernesto Koch.

Não esperávamos tamanha homenagem, para um ente

querido de nossa família, que partiu: há dois anos, para a vida eter
na. Estaníslau Schívinski, não €ir.a canoinhense de nascimento, mas
adotou esta terra como sua, através dó coração tendo nascido aqui,
quatro de seus filhos; e seu coração sempre bateu por Canoinhas ..

Dedicou sua vida somente à sua familia e profissão. Nas suas lides
de ferroviário, trabalhou durante mais 'de 40' anos tendo passado .

quase 30 anos, no ramal Canoinhas-Marcílio Dias e vice versa, sem.
pre desempenhando suas funções no maior espírito de camaradagem
possível.

-

I

Quando a madeira e a erva-mate, aqui predominavam e

era o forte do Iugar, muitas vezes tinha que trabalhar dia e noite�. ! ,

pois era feita seguidamente a troca de vagões para O' carregamento.
Fizesse solou chuva, Estanislau Schivinski, alí estava .. Suas mãos
calejadas.r pelas embreagens de engate e desengate dos vagões; nun
ca deixaram de produzir, sendo no entanto mal pagas, ganhando
salário reduzido,' apesar do enorme trabalho que fazia diariamente.

,

Essas mesmas .mãos, no entanto, sabiam fazer obras de
arte maravilhosas, destacando-se entre outras, a confecção de um

violino, com arco e tudo, que conservamos em nossa casa, como

uma relíquia.

IE assim no anonimato, o mesmo homenageado com a rua,
fazia suas obras, mostrando somente àqueles que o visitavam poisI

_

jamais gostou de aparecer, como é comum hoje em dia, razão pela
qual, muitos fatos de. sua vida, poderíamos nós aqui contar, no, en

tanto, corno 'não era de seu feitio praticar o bem e sair espalhando
por aí, ficamos apenas nesses comentários.

No entanto, do fundo de nosso coração (minha mãe e ir

mãos), agradecemos.. especiallmente ao Vereador Francisco Bueno

de Siqueira, por tão nobre gesto, ao indicar o nome de Estaníslau
Schivinski, para ser dado a uma rua, pelo amor que ele teve a esta
terra. Agradecemos também aos! demais Vereadores que votaram
unânimes também na aprovação da indicação, bem como ao Si' .

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, DD. Prefeito Municipal,
de nossa cidade.

Dizemos obrigado sim, mais uma vez, ao ilustre Vereador
Francisco Bueno de Siqueira. O bem que o senhor espalha, aqui na
terra, procurando nomes que sempre viveram no anonimato, mais
que'muito contribuíram, para o progresso da comunidade, por certo,
Deus o recompensará, pois somente E1e poderá lhe dar aquilo que
merece.

Canoínhas, 'maio de' 1980.

Ivanita Schivins'ki'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pre a
LEI N.o 1.535 DE 17/.05/80

AUTORIZA A APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO
ESPECiFICO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE
UM CONJUNTO HA.BITACIONAL DA COHABjSC.

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, faço saber qUt:;. a Câmara .de Verea
dores decretou e eu sancrono a seguinte

L E I:

Artiao 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo
o' ,

autorizado a aprovar o loteamento procedido pela
Empresa Industrial e Comercial Fuck SjA., com a

área de 47. 745,00m2 (quarenta e sete mil e setecen
tos e quarenta e cinco metros quadrados) em terreno

de propriedade dos herdeiros de Bernardo e WUson

Wendt, destinado a construção de um conjunto habi

tacional popular de 100 unidades para a COHAB/�C,\
imóvel situado em Farinha Seca ou Agua Verde, nes
teMunícípio ,

Artigo 2.'ó - Fica também o Chefe do Poder,
Executivo autorizado a aprovar o loteamento de lo
tes ou datas de 300m2 e ruas com 12 metros (doze
metros) de largura.

'

Artigo 3.e - A implantação do Núcleo Habita
cional da COHAB/SC, n.? 2, ficará condicionada que
a não realização do referido empreendimento dentro
de uma de (180) cento e oitenta dias, extinguir-se-á,
automaticamente os efeitos desta lei.

Amigo 4.'0 _' Pata os: efeitos desta lei, não se

aplica o artigo 2.° da lei n.o-1.135 de 04)03j74.

Artigo 5.'0 - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Canoinhas, em 17 de maio de 1980.
- /

Dr. Benedito .Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta lei foi registrada e publicada no Departa
rnenfo

IAdministrativo, na data supra.

José Bonifácio Furtado
, Coordenador Administrativo

LEI .N.o 1.536 DE 17/05/86

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A- ADQUIRIR
IMóVEL PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE INDUS-
TRIAL NP 2 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Dr. Benedito The�ézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições, faço saber
que a Câmara de Vereadores. decretou e eu san-

. dono a seguinte
'

L E I:

Artigo 1.0 � Fica O Chefe do Poder Executivo
,

autoríaado a adquirir do Espólio de Agencr Fábio Go
, mes, uma área: de terras com 3. 657,OO:i:n2 (três mil e

seiscentos e cinquenta e sete metros quadrados) apro
':x'imadamente, com a finalidade específica de doar à

. -Firma .Indústria e Comércio Otto Friedrich SIA., bem
tcomo, a participação da aludida firma em 50%, (cin
-quenta por cento) do valor da aquisição do respectivo
,'imóvel, correspondente a soma de Cr$ 150.000,00 (cen
to é cinquenta mil cruzeiros) .

o .

,

Parágrafo Único _ A área de terra em ques
tão, constante antigo, localiza-se próximo' ao Parque
Industrial n.? 2 e dista do centro da cidade em 1.000
metros lineares; _ confrontando ao Norte com a In
dústria e.Comércio Otto Friedrich SjA; ao Sul com
'terras de Estefano Wrubléski; ao leste com a Avenida

P:ince�a �zabel; e ao Oeste com terras de Estefano
'

Wrubleskl. .

_

Antigo 2.'° - A construção e instalação do em"

preendimento deverá ser feita no prazo de (2) dois.
anos, sob pena do imóvel doado reverter proporcio
nalmente ao patrimônio municipal.

Artigo 3.° -. A despesa decorrente com a exe...

cução da presente lei, correrá através da dotacâo: _
�.O.O.O -- Despesa de Capital 4.2.0.0 - Inversões
Financeiras - 4.2.1. 0/10'7 r-:- Aquisição de Imóveis

- " ,

Artigo 4.'0 .-' Esta lei entrará em vigor na data
de, s.ua publicação, revogadas as disposições em con ...

trano.,
.

. ,

Canoinhas, em 17 de maio de 1980 ..
Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal

Es�a �ei. foi r.egistrada e publicada no Departa-
mente A-dimI.lUlstratlvo, na data supra. '

José Bonifácio Furtado
"Coordenador Administrativo

nal de Canoinhas
II •

n CI
L:tl N.lo 1.537 DE 17/05/80

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIA
çÃ.O DE PAIS E PROFESSORES (APP) DO GRU
PO ESCOLAR "JOÃO JOSÉ DE SOUZA CABRAL".'

• , J

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre-
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições, faço saber
qUe a Câmara de Vereadores decretou e eu

sanciono a seguinte
,

L'E I:

Artigo 1.0 - É reconhecida de Utilidade Públi
-ca a Associação de Pais e Professores (APP) do Gru
po Escolar -"João José de Souza Cabral", com sede e

foro nesta cidade.

Artigo 2.° _ A entidade beneficiada com a

'presente lei, gozará das prerrogativas e vafI.tagens.
previstas na legislação vigente. .'

Artigo 3.° _' Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio.

Canoinhas, em 17 de maio de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
J '

Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e publicada no Departa

rnento AdimJinistrativo, na data supra.
José Bonifácio Furtado

Coordenador Administrativo

LEI N.o 1.538 DE 17/05/80
DECLARA DE UTILIDADE púBLICA A ASSO
CIAÇAO DE PAIS E PROFESSORES (APP) DO
GRUPO ESCOLAR "IRMÃ' MARIA FELiCITAS".

Dr. Benedito 'I'herézío de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, faço saber que a Câmara de Verea -

dores decretou e eu sanciono a seguinte
L E I:

./

Artigo 1.0 - J.t reconhecida de Utilidade Pú
blica a Associação de Pais e Professores (APP) do.
Grupo Escolar" Irmã Maria Felicitas", com sede e fo
re nesta cidade.

Artigo 2.° _ A Entidade beneficiada com a

presente lei, fica assegurada as prerrogativas e van

tagens prevista na legislação vigente.
Artigo 3.'0, - Esta lei entrará em vigor na data

de sua publicação, \ revogadas as disposições em con-
, ,

� , .

rrario .

Canoinhas, em 17 de maio de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal I

E:sta lei foi registrada e publicada no Departa
mento Adrndnístratívo, na data supra.

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

LEI N.o 1.539 DE 17/05/80

AUTORIZA O MUNICÍPIO DE CANOINHAS A FI

LIAR-SE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICíPIOS D9
YALE DO CANOINHAS - AMVAC E D� OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina no uso de suas atribuições, faço sa-
. ,

ber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu

sanciono -a seguinte
L E I:

,

Artizo. 1.0 � Fica o Município dê Canoinhas
autorizado � :filiar-se a ,"Associação dos Municípios 'do
Vale do Canoinhas" - AMVAC, com, sede e foro em

Carioinhas fundada em 19 de abril de 1980.
,

Artigo 2.° - A Prefeitura Municipal de Canoi-

, nhas, consignará mensalmente, o percentual de 1,5%
(um vírgula 'cinco por cento) do I.C.M., arrecadado
no mês, mediante autorização, excluídas as operações
de' crédito e de, alienações de'bens móveis e imóveis,
em favor da aludida-Associação. .

I

, Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Canoinhas, em 17 de maio de 1980.

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

Esta lei foi registrada e publicada no Departa
mento Administrativo, na data supra.

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

, .

LEI N.o 1.540 DE 17/05/80
,

AUTORIZA A DESFILIkÇÃO DO MUNICíPIO DE
CANOINHAS DA ASSOCIAÇÃO D,OS MUNIC1PIOS

DO PLANALTO NORTE CATARINENSE -
AMPLA

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre
, feito Muncipal de Canoínhes, Estado de Santa
Catarina faço saber q'ue a Cântara de Verea ..

, ..

dores decretou e eu sanciono a seguinte
L E I:

Artigo 1.° _' Fica autorizado o Município dê
Canoinhas a desfilíar-se da Associação dos Munid-.
pios do Planalto Norte Catarmense - AMJ>LA� coro

sede na cidade de Canoinhas ,

Artigo 2.° - Esta lei entrará em vigor lia da..

ta de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Canoinhas em 17 de maio, de 1980.
, .

Dr. Benedito Therézio de 'Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta lei foi registrada e publicada no Departa
mento Admdnístratívo, na data supra.

.

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

LEI N.o 1.541 DE 17/05/80

·RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSO

lCIkÇAO DOS MUNICíPIOS DO VALE DO CANOl ..

NHAS - AMVAC.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, no uso ·de suas atribuições legais, fa
ço saber que a 'Câmara de Vereadores decretou
e eu sanciono a seguinte

L E I:

.Artigo 1.0 _. Fica reconhecida
..

dê Utilidade
Pública a "ASSOCIAÇÃO DOS MUNICíPIOS -DO
VALE 'DO CANOINHAS�"- AMVAC, com sede e fo

ro nesta cidade de Canoirthas.
'

Artigo 2.° -- Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições ·em con-

trário.
.

Canoinhas, 17 de maio de 1980. ,

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta lei foi registrada e publicada no Departa
mento .Adrndnístratívo, na data- supra.

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

\

LEI N.'o 1.542 DE 17/05./80 "

RECONHECE DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSO�
.

ClkÇAO DE PAIS E PROFESSORES (APP) DA ES
COLA BASICA "SAGRADO CORAÇÃO DE

JESUS"

Dr. Benedito Therézio de Carv�lho Netto, Pre
'feito Muncípal de Canoinhas, Estado de Santa

,

Catarina, faço saber que. a Câmara .de Verea

dores decretou e eu ,sancIono a segwnte

'L E I:

Artigo L? ._ Fica reconhecída de Utilidade
Pública, a Associação de Pais e Professores (APP)
.da Escola Básica, "Sagrado Coração de Jesus", com

sede e foro na cidade de Canoinhas.

',Artigo 2.? - Fica .assegurada à Entidade Be
neficiada com a presente lei, as prerrogativas e van ...

tagens previstas na legislação vigente.
, �

, Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em

contrário, entrando em vigor esta lei na data de sua

publicação.
' ,-

Canoínhas, 17, de maio de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Nett�
. Prefeito Munícípal

(
.

. t

_
Esta lei foi registrada e publicada '11"0 Dê-ptírtSr

mente Adlmlinistrativo, na datá' supra ...
·

. ' ,:::,',' '.'
-

José Bonifácio Furtado·-·
-

Coordenador .AdministratiVo
I·

\

•

,

�

I .
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� �::;=:: :; Associacáo Profissional dos Contabilistas -:
,

de Canoinhas
CIRCULAR N.o 01/80

SEDE I Colégio Comercial de Canoinhas - S C

ASSUNTO:

Reajuste Equiparaçãoe de Honorários Contábeis
Transcrevemos abaixo o assunto deliberado em Assembléia

Geral Extraordinária realizada pela ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS

CONTABILISTAS DE CANOINHAS no dia 22 do corrente pp., na qual,

por decisão unânime da classe, foi aprovada e será colocada em prática na

região a TABE,LA ÚNICA de honorários mínimos para serviços gerais de

Contabilidade, com vigência a partir de 01 de maio de 1980.

Cálculo de Honorários Profissionais com base na tabela fornecida pelo CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

I - REMUNERAÇAO ·EM FUNÇAO DA RECEITA BRUTA EM 1979
- ESCRlTURAÇAO CONTABIL

Média Mensal da Renda Bruta em 1979 % Salário
Mínimo

25%
36%
6'0%
100%
120%
150%
200%
100%

1.000,00
1.500,00
2.500,00 .

4.100,00
5.000,00
6.20'0,00
8.300,00

5 - Demais serviços
5.1 - Requerimentos e certidões
5.2 - Hora de Traballho

5.2.1 - Por Profissional
5.2.2 - Por auxiliar

5.3 - Autenticações de Livros ria Jucesc
Por aprovação da classe, os demais serviços acima es

pecificados ficarão inclusos dentro das faixas respec
tivas da receita bruta;

4 - Os Honorários deverão ser cobrados pelos Profissionais dentro
do mês seguinte ao da execução dos serviços. A falta de paga

mento no mês dá ao Contabilista o direito a uma comissão de cobran
ça de 2,5% ao mês de atrazo de pagamento;
5 - Fica a critério dos Profissionais a estipulação de honorários pa

ra as pequenas empresas cuja receita bruta mensal não ultra
passe a Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros). Igualmente, para os
honorários que superarem a Cr$ 18.000,00 (dezoito mil cruzei
ros) mensais, os Profissionais têm autonomia para fixá-los de
acordo com suas conveniências;

.

6 - A presente Tabela de Honorários Profissionais de Contabilístas
X - SE EXISTEM EMPREGADOS guardará sempre concordância com os níveis decorrentes da

o Até 05 empregados. . ..... . 25% decretação de novos salários mínimos para o Estado de Santa� Até 15 empregados.. .. .. .. .. 36% Catarina, devendo as frações de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) se-

� Até 25 empregados.. .. .. .. .. 60% rem arredondadas;

�O_OO
Até 50 empregados.. .. .. .. .. 100% 7 - Os Honorários constantes da presente TABELA, aprovada pela

� Até 100 empregados.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 150% I CONVENÇÃO DOS CONTABILISTAS DO ESTADO DE

00 00
Mais de 100 empregados .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15% SANTA CATARINA e pela FEDERAÇÃO DOS CONTABILIS- *rPara cada 10 empregados que exceder a 100 empregados TAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, deverão ser obe- ó*

XI _ ASSISTÊNCIA CONTABIL decidos por todos os Contabilistas do Estado de Santa Catarina �
� que não poderão cobrar remuneração aviltante, nem infer-ior �
� 1 - Sem execução de serviço de escrituração: 50% da mensalidade aos limites fixados, sob pena de infringirem o CÓDIGO DE �
*0 encontrada nos ítens anteriores: ÉTICA,PR:0FISSIONAL, ficando, em conseqüência, passíveis

�
. ó* 2 - Com execução de determinados serviços: o estabelecido nos ítens d de CRCjSC díd bí

o.'

�o.� I a X mais 50% dos serviços não executados, com assistência;
.

e nuncia ao ., para as me 1 as ca íveis ,

00 :� Canoinhas, 23 de maio de 1980.
OBSERVAÇÃO:

o

o

1 _ Os Honorários Profissionais, objeto desta TABELA, foram esta- ACÁCIa PEREIRA ��.� belecidos em função do Salário Mínimo vigente no ESTADO, AFONSO SCHICK HILÁRIO D. BOSSE ó*
� nesta data, com fixação dos limites de Honorários corresponden- ALCIDES JOSÉ PIERMANN JOERCIO BURGARDT �o'� te as faixas da receita bruta da Empresa no ano de 1979; AMARAL STRAUBE LINEU PACHECO �� ,2 - As empresas novas terão seus honorários fixados arbitrariamente AROLDO ALLAGE LOURIVAL JOSÉ DREVECK *�
� em função da receita presumível, ajustada à presente TABELA DERBY CARLOS UHLMANN MOACIR PEREIRA *oo�:*0 após o 3.° mês de funcionamento; DIVAIR DIRSCHNABEL ORLANDO TREML ó*
õ* ERVINO TREML OTTO KLOSTERHOPF �� 3 - A tabela acima não inclui os serviços extras, quais sejam: EZEQUIEL BUENO ROMEU S. CORDEIRO �� .

a) Declaração do Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (Lucro GUIDO �ONCHOROVSKI . WALMOR A.· FURTADO �� ���*",li{!'*",N.li{!'li{!'N.�li{!'N.����U*",���i(��

Valor

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

1 - Até Cr$ 15.000,00
2 - Até Cr$ 25.000,00
3 - Até Cr$ 40.000,00
4 - Até Cr$ 75.000,00
5 - Até Cr$ 150.000,00
6 - Até Cr$ 300.000,00
7 - Até Cr$ 50'0.000,00
8 - Mais de Cr$ 500.000,00 mais .. .. .. ..

Para cada Cr$ 500.000,00 de receita bru
ta que exceder a Cr$ 500.000,00

II - COM ESCRITURA!ÇAO DE ICM
Mais 50% sobre o estabecído no ítem I de acordo com a faixa da receita
bruta. Enquadramentos 30% sobre o salário mínimo regional (Escrita
Fiscal) ;

III - COM ESCRITURA'ÇAO DE IPI
Mais 30% sobre o estabelecido no ítem I de acordo com a faixa da re

ceita bruta;
IV - COM ESCRITURAÇAO DE IUM

Mais 30% sobre o estabelecido no ítem I de acordo com a faixa da re

ceita bruta;
V - COM ESCRITURAÇÃO DE ISTR

Mais 30% sobre o estabelecido no ítem I de acordo com a faixa da re

ceita bruta;
VI - COM ESCRITlIRA'ÇAO DE ISS

Mais 30% sobre o estabelecido no ítem I de acordo com a faixa da re

ceita bruta;
VII - SE POSSUE MAIS DE UM ESTABELECIMENTO

Mais 30% sobre o estabelecido no ítem I de acordo com a faixa da re

ceita bruta, por estabelecimento;
VIII - SE EXISTE FATURAMENTO % Salário

Mínimo
15%
25%
40%
5%

1 - Até 10 duplicatas mensais .

2 - Até 20 duplicatas mensais .

3 - Até 50 duplicatas mensais .. .. .. .. .. .. ..

4 - Mais de 50 duplicatas mensais .

Para cada 10 duplicatas que passar de 50 duplicatas
\

IX - POR EMPREGADOR
Mais de um empregador .. .. .. 5%

Presumido: . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 01 mensalidade

b) Encerramento do Balanço e declaração do Imposto de Renda

(Lucro Real): .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 01 mensalidade

c) Serviços Diversos:
1 - Declaração de Rendimentos Pessoa Física

1.1 - Modelo MSO .. .. .. .. .. ..

1. 2 - Modelo MCT .. .. .. .. .. ..

1.3 - Modelo G .

%SM

25%
36%
50%

I

2 - Correção Monetária do Balanço:
2.1 - Com ou sem Correção anterior 01 mensalidade

3 - Abertura, alteração e encerramento: Coef. do SM
3.1 - Abertura

Individuais .

Sociedade .

Sociedades Anônimas
3.2 - Alteração

Individuais .. .. .. ..

Sociedade .

Sociedades Anônimas

1,00
1,50
2,00

1,00
1,50
2,00

3.3 - Encerramento
Individuais .. .. .. .. .. .. ..

Sociedades .. .. .. .. ..

Sociedades Anônimas .. .. ..

4 - Consultas:
4.1 - Consultas verbais
4.2 - Consultas escritas

1,50
2,00
300,

0,20
0.50,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE 31. de: mai", de- 1931

Prefeitura -Muni,cipal de" ,

ancinhas
-

.
DECRETO N.o 46/80

.APROVA SUBDIVISÃO) DE UMA AREA
DE TERRAS

"

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, .Pre
Jeito Municipal de Canoinhas, Estado. de Santa
Catazina, no uso de suas' atribuições legais, e

I,
" de eonfermidade com a Lei n,? 830 de 04106/68,

DECRETA

,

' Artigo l,'õ - Fica aprovada em conformidade
com o despacho exarado no requerimento protocolá
do sob n,? 980 datado de 14/05/80 e nas' respectivas
plantas, pelo Sr.. Engenheiro tia Prefeitura - a Sub
divisão procedida' pelos Srs. Antonio Bertão, Marli
B. Koch, Soeli T. B. Bona,'Hamilton e Mirtes Ber
tão, de um terreno urbano COIl). a área de 800,00 m2
constantes do reg. municipal n.? 724, carta de afora
mento n.? 865 e data 280, ficando assim distribuídos:

, o Ilote n.? 280 cam 400,00 m2 e o lote n.1O
.

361 com

400,00 r112, sitos a rua Frei Menandro Kamps esquina
com a rua Getúlio Vargas" nest� cidade,

. Artifgo 2.º - Este Decreto entra em vigor na
, .d�ta de sua publicação, revogadas as dísposíções em ,

contrário. \ .

Gabinete do Prefeito Municipal qe 'Canoínhas,
. 2'2 de maio âe 1980.

"

/ "

I

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

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

..José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

-

DECRETO,N.o 47/80

DECLARA DE UTILiDAPE PÚBLICA UMA
AREA DE TERRAS

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre..
.feito Municipal de Canoínhas, Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atribuições legais e

nos termos do artigo 6.° do Decreto Lei' n,"
3.365 de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

, ·Artigo LO - Fica declarada de utilidade públi-
ca. para fins de desapropriação amigável ou judicial,
a área de 360,00 m2 (Trezentos é sessenta metros'
quadrados), parte do lote urbano n.? 77, carta de afo
ramento n.? 103 e registro municipal n.? 92, confron
tando ao norte com terras do proprietário, ao sul com
a rua Mal. Rondou, ao/Leste e Oeste com terras do,

.� .propnietário, Sr. .Alvacír Pereira.
\ ,

,

Artigo' .2.0 _ Este Decreto entrará em vigor
.

.na data de SUa publicação, revogadas as 'díspcsiçôes
em 'contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
, 2'8 de -maio- de 1980. '

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado 'e pub licado no De
partamento Administrativo, na data supra.

.José Bonifácio Furtado' -

,

Coordenador Administrativo I

í I

I I

DECRETO NP 48/80
/

'DECLARA 'DE UTILIDADE PÚBLICA
UMA AREA DE TERRAS

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre-
' I

,

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribuições legais e,
nos termos do artigo 6.° do Decreto-Lei n,?
3.365 de 21 de junho de 19.41,

I

DECR�TA
I

. Artigo 1.0 _' Fica declarado de utilidade pú-
blica para fins d,e aeSiapropriaç'ão amigável ou judi-

(
...'§.iRA'i4.......,••" *MN""'.WNijM9*f ll2N;'P

\ .

cíal um terren� com a área & 255.. 620,00 m2, sito no
,

.

.

bairro da Piedade, imóvel este de propriedade do Sr .

Mozart Taborda Stochler França e outro; confron
.

tando ao Norte com Emilia 'K. Strosuk e Osvaldo
lVoigt;. Ao Sul, com Benoní Gagner, José Zarnek, Er

:' fredo Mohr: Ao Leste, com Osvaldo Voigt e ao Oeste
com a E�,tr�da: Velha, Estrada Dona Francisca, José
Zarnek e Francisco Percíaki.

Artigo 2,.0 - Este Decreto entrará em vigor na
data de sua .publícação, revogadasas disposições, em
contrário.

'

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
I ,

28,/05/1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito' Municipal,

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

José Bonifácio Furtado
.' Coordenador Administrativo

DECRETO N.'O 49180
- ·HOMbLOGA TERMO DE AVALIAÇAO
Dr, Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre
feito niunicinal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, n'o"" uso de suas atribuições legais,

DECRETA

'Art. 1.0 -, Fica homologado o termo' de ava

liação elaborado pela Comissão constituída pela Por
.

taria n.? 13/80:'referente ao imóvel pertencente ao

Elite Tênis Clube, sito a rua Felipe Schmidt, nesta
cidade. \

/

Art. 2.0 '_ Este Decreto 'entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
I

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas,
28/05/1980.

'

Dr. Benedito- Therézio de Carvalho Netto
. Prefeito Municipal

\

Este Decreto foi registrado e publicado no De

'parlamento Administrativo, na data supra.

José Bo�ifáci.o Furtado )/.

Coordenador Admínístrativo

PORTARIA N.O 31/80
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de' Santa
Catarina, .no uso de suas atribuições legais, re-
solvei-

,

NOMEAR COMISSÃO' DE AVALIAÇÃOI "",

.

Composta dos senhores Drs, Luiz Fernando
Fuck, Benedito Therézio de Carvalho � Saulo Car-.
valho, sob a presidência do primeiro, no prazo de cin
co (5) dias, procederem a avaliação de um terreno

.

de propriedade do Sr. Alvacir Pereira', atingido pela
abertura da tua Mal. Rondon, no Bairro Alto das
Palmeiras. (área 360 m2) .

Gabinete do PrefeitoMunicipal de Canoinhas,
26 de maio de '1980.

'

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
,

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada·, no

Departamento Administrativo, na data supra.

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

I'1

PORTARIA N.o 32/80

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

NOMEAR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Constituída dos senhores D"rs, Luiz "Fernando

Fuck Benedito Therézio de Carvalho e Saulo Carva
lho �ob a presidêndia do primeiro, no prazo de cin

co '(5) dias, procederem a avaliação de um terreno

de propríedado de Mozart Taborda S,�ockler F�ança e

outro; com a área de 255,.620,00 m2, sito no Bairro da
Piedade.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas,
27/05/1980.

/

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
'Prefeitô Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada no De
partamento Administrativo, na data supra.

, -

I

José Bonifácio Furtado
Coordenador Admínístratívo

I.

PORTARIA 'N.[() 33/80

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Pre- (

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas, atribuições legais,
resolve:

CONTRATAR

a) Maria Lucilia de Domenico Narciso, como

professora na categoria. de normalist,a para reger
uma. classe na Casa ria Cultura no período de 01/4/80
a 28/02/81. I

b) Carmem Lúcia de Domeníco Avilez de
Basto como professora na categoria de ;'norm�lísta
Para reaer classe na Casa da Cultura, no período de

b ,

01/4/80 a 28/02/81; ,

c) Santina Rodrigues, como professora Orien
tadora no Posto Cultural do Mobral, na categoria de

Ginasiana, no período de 07/5/80 a 28/2/81.
,

Do quantum recebido pelas mesmas deverá
ser descontado a percela devida a previdência Esta-
dual.

- ,

.
,

Gabinete do Prefeito Municipal de C.anoinhas,
28/05/1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho N�tto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e ,publicada .no De
partamento, Administrativo, na data supra.

'

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

'-._,
\

'\ \

PORTARIA N.o 34/80

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Pre
.feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, 110 uso de suas atribuições legais,
resolve:

C,ONCEDER LICENÇA
. De asordo com os artigos 125, 131 e 134 da Lei n.o

,

1.149, de 25/04,/1974..
'

".

a) Reinaldo Crestani, funcionário municipal,
trinta (30) dias de licença para tratamento de saúde,
conforme laudo médico anexo ao requerimento preto

.

colado sob n.? 1071 datado de 27,/05/80, a partir do
dia 26 do corrente;

. b) Nivaldo Machado, professor munícipal, 90
(noventa) dias de licença para tratamento de saúde,
conforme laudo médico incluso no requerimento pro
tocolado sob n.? 1059 datado de 26/5/80, a partir do
dia 26/5/80.'

.' Çanoinhas;\,28 de maio de 1980.
'

Dr. Benedito .. Therézm de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

. Esta Portaria foi registrada e publicada no De-
partamento Administrativo, na data supra. .

Jose Bonifácio Furtado'
Coordenador Administrativo

I , ,

,

6 '.....&9 .WIfliINiiiiJ&"t.itRí:mMW.WHdijtJtiI\$;gsJ§!ttii?J#ijav.mntMiS&fl5fii§i1i;®w.a\ft*N••�

Um / filho
, \

responsa bilidade,'
sente. por' ele vacinando-o a paralisiaque

de junho tenhamesmo
. ,

que, \Ja sido v'acinado. ,I

demonstre o amOr

infa,ntil,
,

14no ,dia

"
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CORREIO DO NORTE 31 de maio de 1980
--------------------------,--------------------�-----------------------�-----------_.�=----------------------==------------�-------------------

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CANOINHAS

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

Edita.J de Loteamento
, EULAL'iA 'GLABA KOHLBECK, Oficial do Registro de

"

Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, na forma da Lei,

)

r-

Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri-
-:mente ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19:/12/1979 que

\
I I

• ,.

por ,"VIGAND FRITZ EIDAM" e sua mulher dona "INGEBORG

MARIA CHRISTINA WAGNER EIDAM", foram depositados em

seu Cartório memorial descritivo, planta e demais papéis e do

cumeritos relativos ao' "LOTEAMENTO JARDIM SANTA HELE

N4", situado nesta cidade, entre as Ruas Otto Friedrich, Panamá,
João Tomachitz e João Allage, conforme planta abaixo.

, As imj)ugnações daqueles que se julgarem prejudica-
dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta
das dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da d�ta da ter

ceira publicação do presente Edital. Findo o prazo e não havendo

impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido o registro.

O processo encontra-se a disposição dos interessados,
.neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado
nesta cídada e Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,
aos vinte e seis (26) de maio de 1980.

EULALIA GLABA KOHLBECK

Oi. do Reg. de Imóveis - CPF n.? 24,9 Í11199/34

T

I
(

, I,

n--

Rua Otto Fríedrâeh
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Rua João Tomaschitz
-

-�. _ ....

I
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AREA DOS LOTES 361200M2
I

kREA DA ESC�ITURA 18 251 80 M2

'PROPRIRTARIOS: WIGAND E IGEBORG M.C. EIDAM

______________�_m --.---------.--� -

s OIS p i n h e i r0/S r

• I

Pedro d. Gri,fa

Quando criança (não esque
ço) havia dois pinheiros: um -
fino e longo com apenas alguns
ramos, quase esquelético; outro
- grosso e' galhudo, com uma
copa frondosa, onde o vento

cantava mil canções.

Esta semana recebi um livro

que me lembrou os \ dois pi
nheiros. É CHRISCHELLE do

poeta' Pinheiro Neto, um cata

rina vem, 'firme, ocupar seu

lugar na Literatura Brasileira.
Em Santa Catarina já se fez
sentir cq.mo um de seus grandes
valores.'

É o mesmo escritor que co

mentávamos em 1976, com seu
livro PREFEITURA, COMUNI
DADE E EDUCAÇÃO. E' que
em 1978 ou 79 não comentamos

com seu IRIAMAR (poemas e

desenhos-processo); pois somen

te vimos IRIAMAR quando' o
autor nos mostrava algumas
páginas dos originais.

- Mas, agora está aí CHRIS

CHELLE, livro de poemas sabo
rosos como pitangas ou delicio
sos como pequeninos bombons
recheados de licor ou - ,me- ,

lhor talvez - como caixinhas
de chicletes. É o poema curto

e denso, pequeno e forte: tem o

amor das pitangas, tem a gran
deza da concha de chocolate

(mar e cacau e trabalho e co

mércio e rosto Iambuzado de

criança) e tem o que tem um

chiclete (para degustá-lo é pre
ciso mascá-lo e marcar-marcar,
e tem o mecânico do gesto
automático da nossa rotina ci-

\

tadina do nosso mundo-rnoder

norotativo).
Assim eu senti CHRISCHEL

LE: o homem vivo ,e pessoa
que ama VERSUS' o mundo
mecânico que mastiga a vida
fazendo-a apenas máquina com

gestos de robô.

'_ Mas onde ficaram os dois

pinheiros?
i li I j '1 í i I i I I iii ti ti iii I i II • ti U D ii I • Ii I I • I •• I B I I • ta fi i IiIIlIII IrTrI' i í i iii III iii III I 1 • II li I I d LI III ii II • i' í I li iã li iii ••• fi i • i m iii li iii fii'1"i"i1fiíiiIa fí ii 1I"ã''ItnliTlJ"

f'

Tudo
" .

moveisem e

•

conjuntos estofados, copas, dormitórios, para casai e infan

ti", - cozinhas americanas todeschini, �elevisão a cores {sarno
sharp, phihps), televisão preto 8 branco (philips, philco) fo
gões a lenha e a gaz, refrigeradores, árrnários com pias

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

-

costura, e, da" levar, colchões, violões, carrinhos a berços,'

relógios de parede, rádios, toca-fitas e uma

infmidade de artigos"
....

Crediário
, .

proprro e' 'entrega

..

Umlé olPINHEIRO NETO
do ;poema 'desenho, do visual
dos ;;: seus desenhos-processo,
poemas esqueléticos, retos, finos,
quadrados, angulosos ou redon

dos, mas todosjquase) mecâni

cos, exatos, lógicos, matemáticos,
trabalhos de engenharia.
- Outro é o PINHE:IRO NE

TO do poema-verbal, onde -

como o pinheiro - não se per
de em muitas ramificações.
Seus poemas, verbais, do dis

curso, são feitos ,de .copas den-

sas, fortes onde cantam os ven

tos de sua inspiração, derram an ...

do amor, vida e até o grito do

protesto, disfarsado no sopro
assobio agudo e penetrante.

Um livro no qual a LUNAR

DELLI, como Editora, acreditou
e temos certeza, você,' como lei

tor, irá saborear e : descobrir o

vasto oceano poético de Pinhei
ro Neto, sentado, na ilha de seu

livro.
'

Curitiba, abril de 1980.

Serviço d� Proteção ao Crédito

(gPC)
,

..

1.o - Relatório da diretoria e prestação de contas da tesouraria; ,'o

2.° - Eleição da nova diretoria e seu conselho Consultivo para o

biênio 1980-1982;

Cam,panha
)

,

Operário,' padrão'/SO
Esclarecimentos' sobre a campanha

1 - ORIGENS

A Campanha tem sua ori

ge:m no Departamento Nacional
do SESI, em colaboração- com o

Jornal O GLOBO do Rio de Ja

neiro. Terá âmbito nacional e,

a exemplo do' que ,ocorrerá em

nosso Estado cada urna das uni-
, ,

dades da Federação elegera seu

',Oper�ódo ...Padrão" Estadual, a,

fim de ddsputar no RiO' de Ja

neiro, o' título Nacional.

2 - PROMOÇAO. ,

Em Santa Cartarina, a pro
moção da campanha caberá ao

Departamento Nacional do SE

SI, com a colaboração publici
tária da imprensa escrita e fa
lada do nosso Estado.

3 - FINALIDADE

A Campanha do Operário
Padrão foi criada com a finali
dade de consagrar o, trabalho
anônimo dos que constroem' a

base
-

do desenvolvimento do
Brasil. Com o

\

passar dos anos
ela acabou se transformando
numa .verdadelra festa de con-

fraternização nacional.
r

Para os, operários ela re-

presenta' a oportunidade de ver
, reconhecido' o seu trabalho, sua
dedicação, sua assiduidade, o

índice elevado de companheiras
mo, mareante dotes morais, es
pÍrito de unidade familiar e tu

do mais relacionado com .a €0-

munidade e a Pátria.
, Para' as empresas é um elo

a mais de ligação entre patrões
e' operários.

Além disso, ao exaltar- é

'trabalhador, a campanha .valo
riza a empresa a que ele per
tence e qus lhe dá os meios ne

cessários para desenvolver o

seu trabalho. '

4, - FORMALIDADES
,

A Campanha 'será regida
por um regulamento ínstítuído
pelo SESI (DR de Santa Cata
rina), promotor credenciado pe
los organizadores do certame.
Sua ação se fará sentir em todos
os municípios, através das Agên-
cias do SES!'." '

-

ASSEMBLÉIA 'GERAL ORDINARIA ; >:'
';

\ .:\�

CONVOCkÇAO:
•

: .:�

De cbnformidade com o artigo 5.° dOI regulamento in.. ':��
. terno do Serviço de Proteção ao Crédito, ficam convidados todos '�,

os associados do SPC., a se reunirem no Clube Canoinhense, para
'

a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo dia 12

(Doze) de junho de 1980, às 20;00 horas, em primeira convocação
ou às 20,30 horas, em segunda convocação, quando deliberará com

,

qualquer número, de 'sócios presentes, obedecendo a seguinte or-

dem do dia:
'

-

3.° - Assuntos Diversos.

NOTA: A fim de obedecer o artigo 39 dos, estatutos da Asso

ciação Comercial, do qual o 'SPC., é anexado, faz saber que as eha..
,

pas dos candidatos que concorrerão às eleições deverão conter,

obrigatoriámente o "ACEITE" dos' candidatos aos diversos cargos,
a serem apresentadas à secretaria executiva até as 17 horas 'do dia
11 (Onze) de junho de 1980; data e horário em que' serão encerra...

das as inscrições.
'

Canodnhas, maio de 1980.

NIVALDO BURGARDT _-, Presidente

na' hora

Faça-nos uma visita e comprove nossos preços e facilidades de pagament,o

pa,ra O §,eu- lar

.eletrodomést.ioos

RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CAN.QINHAS - sc.

"
I pi SLICIDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E

,i' \'.. ,

, RENTAVEL. " , .' \,
A'; (,

, voc� �\NDA NAO o FEZ, CERTAMENTE ESTA
L'I.lNDO VANTAGENS'À SEUS CONCORRENTES.

FAça UMA, EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA RADI6
SANTA' CATARINA. PROFISSIONAlS REALMENTE CA

PACITt1DOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEr
INVESTIMENTO.

'
,

I' ,

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALE�RIAS ...

'E MUITOS LUCROS TAMBÉM�
I •

", -Ó,

,"

-,

y
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31 de maio de 1980

De conformidade com os antigos) 33 e 34 dos Estatutos'

,�ociais, ficam convidados todos os associados da Associação Co

mercíal e Industrial de Canoínhas, sita à Rua Felipe Schmidt, 11.0

'83, para a Assembléia Geral Ordinária; a realizar-se no próximo

, .dia 10 (dez) de' junho de 1980, às 20,00 horas, e� primeira convo-
.

cação, ou, às 20,30 horas, em segunda convocação, quando delibera

rá com qualquer número de sócios presentes, obedecendo a seguin

te ordem do dia:

1.Ó __... Relatório da Dtretorill � pj':e�tação de eontas da

Tesouraria.

2:t> .,"'_ E'ledção da .nova Diretoria e seu Conselho COJil

sultivo, para 'O biênio 1980-1982'.

Notai- A fim de obedecer o artigo 39 dos Es/tatuto5 S�)

t�,a1S, faz saber que .as chapas dos candidatos que concorrerão is

eleições deverão conter obrigatoriamente o "ACEITE" dos candi

datos .aos diversos cargos a serem 'apresentadas ao 1.0 Secretário

até as 17 horas do dia fi (nove) de junho de 1980, data � horário em,

que serão encerradas as inscrições.
'

CN S'E R V I C O 5
, �

\

,

SANTAS lV.áISS,õES

f::STAO CHEGANDO

,

Desde o dia 27 do corrente que

se encontra em Papanduva o Pe .

Missionário Sadi Stuani, que veio,
na qualidadé' de Coordenador ge- ,

ral das Santas Missões, ultimar por
menores para a reahzação em todo I

o Municlpdo das visitas Missioná

rias, O programa e datas para a

realização são as seguintes: Dia "10

de julho p.v., chegada a Papandu
va; dia 11, início das visitas, come

çando por Rodeiozinho, com per
manência de 3 dias em cada capela,
depois de Rodeiozinho, Guarani,
Passo Ruim, São João do Mirador,
Lageado dos Greins, Floresta, Nova.
Cultura, Palmito, Pinhal, Rio da

Pratínha, Arroio Grande, Rio d.a

Ponte, finalizando na Matriz nos

dias 24, 25, 26 e 27 de julho. A

equipe dos Missionários está assim

constituída: Pe. Sadi Stuani, pé.
Benicio .Tanoniní e Pe , Nilo José

Scud; Irmãs Missíonárias: Enendina

Dombrós e Clementina Genelli e

mais um estudante vindo de Curiti

ba. São da Ordem dos "Missioná

rios Passionistas Pinto Bandeira",

Esmeraldino M. Almeida

com a apresentação de todas as ca

pelinhas conduzidas em cortejo por

crianças vestidas de anjo que depo
sitarão no altar da Santa, ocasião

em que, 16 meninas com vestes, an

gelicais, formarão no altar num pe
destral, sendo que a última coloca

rá a coroa na cabeça da lVJãe de

Deus. No próximo número daremos

mais detalhes.

HOJE COROAIC.ÃO D<lE
, -,

NOSSA SENHORA

Com grande entusiasmo vem se

desenvolvendo o movimento reli

gioso que hoje marcará o seu ponto
alto com a coroacão de Nossa Se

nhora durante a celebracão de san

ta missa às 19�"Ü'Ü' horas �na Matriz

20 MILRrõES OE DOSES

DIA 14 DE JUNHO

Toda a população infantil até

quatro anos de idade 'será atingida
pela vacinação nacional c:o-fltra a

póliomiclite no dia 14 de junho.
Com o objetivo de bloquear a trans

missão da doença, está prevista a

aplicação de cerca de 20 milhões de

doses neste único dia. o. Ministro

da Saúde realizou ontem, em. Bra

sília, encontro de diversos setores,
com a finalidade de esclarecer e

divulgar os ,pI"leparativos da cam

panha de vacinação contra a para

lisia infantil. A vacina Sabín co

mo rotina deve ser tomada em. três

'doses com um intervalo mínimo de

dois meses entre uma e outra, mais

uma dose de reforço um ano depois
dê, terceira. A vacina é indicada a

todas as crianças com menos de

cinco anos, porque é nesta, faixa

que ocorrem mais de, 9.0 por cento

dos casos. (G . P . )

BAILE DOS

CONTA][)OUANDOS 80
I

Logo mais no Salão Paroquial
será realizado o grandioso baile

dos Contadorandos de 1980. Reina

uma incontida expectativa em tor-

e

2 :x

,. 1'"

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

F'ARntACIA DE p:LAN,:r.A�: De sábado (31) a sexta-feira

(06) - SANTA CRUZ - Rua
)

FoneI

Felipe Schmidt, 365

,22-0447

l\U!DIC85 DE PLANTA0: Em easos de extrema urgêneia c

Fone 22-:00�3
, ,

BADW.PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 19,2
,

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

I1STAçA.O RODOVIARIA: Fo�e: 21-01"

UOIG -SANTA CATARINA: .Dívulgações das 08:00 às 12:00

1 hores e das 14:'00 às 18:00 ho

zas. Aos sábados até às 16:00

'., horas.

AGORA VOCÊ CURTE UM

DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

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

ACOMPANHE TODO DOMINGO A PARTUi DAS 07,00
'

HORAS, O DQMINGÃO MUSICAL.

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

MUSICAIS DAS SpAS NOVELAS PREFERIDAS.

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

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

çÃO DOS MELHORES CANTORES EM EVIDÊNCIA. .

DEPOIS, ATRAVÉS DE �'GENTILEZAS", LEVAMOS NOS·

SO RECADO MUSICAL AO HOMEM SIMPLES E BOM DE
,

NOSSO INTERIOR.
'

RADIO SANTA CATARINA - SEMPRE ACONCHEGANTE
/

E MAIS PERTINHO DE VOC�.

' .....

�---------------",----------,..,..".==--"'""""---""""""'-c.:-'""""""'''''''''''''-�-''''''''''''''--'''''"''''-='''"''"''''-==.:=

no deste acontecimento especial
mente, por parte dos seus .prornoto

res, .

também da comunidade local.

A razão sem dúvida alguma é a

música que virá abrillhantar o bai

le, trata-se da famosa "BANDA DO

CANECÃO DE o.URO", conjunto
musical que dispensa comentário.

ARI APONTA O(P'ÇAO� OU

INTERVEM OU PR'OUROGA

O Ministro da, Justiça, Ibrahim
Ackel, apontou ontem a prorroga

ção dos mandatos dos prefeitos e

vereadores ou a vacância dos car

gos, que implicaria, ria nomeação de

interventores, como as duas solu- '

ções entre as quais os políticos te-
'

rão que optar caso fique definida a.

impraticabilidade da realização do /

pleito em 15 de novembro, "que es;..

tá se configurando em 'razão de im-
,
possibilidades 'jurídicas' e não por

vontade política do governo ou do

partido do governo". Segundo o

ministro, com 'a extinção do prazo

para filiação partidária que esgota
se hoje, ficará definida a impossi
bilidade de se realizarem eleições
este ano -o que, conseqüentemente,
implicará em substancial alteração

, dos termos da equação "até agora

considerados de eleição ou prOTTCY

gação": Ponderou, entretanto" qu�
o corpo político nacional - desde

os 'vereadores até os presidentes
nacionais dos partidos � é apto

para reconhecer esta impossibilida
de de natureza jurídica "que não

precisa ser declarada como uma es

pécie de descoberta". (G . � . )

SIDE,RÚRGICA HUMAITA

JA OPERANDO

Com capital constituído por re

cursos de empresários paranaenses,

entrou em operação ontem no Mu-,
nicipio de Quatro Barras-Pr. a Si

derúrgica Humaitá Ltda. Aquela
indústria, em sua primeira fase de

operação, empregando cerca de 100

traballhadores, vai produzir duas

mil toneladas de ferro para cons

trucão civil e mecânica, mensal

mente. A previsão de iaturamento

anual, segundo s-eu diretor :finan�

coiro, Salmir Zaidan Lobato. é de

480 milhões de cruzeiros.
\

PASS.ARELA DA SOCIEDADE

Sr. 'JOÃO MAIA DE ALMEtl

DA - Dia 00 p. v. estará comemo

rando extréia de, idade o Sr. João

M. de Almeida, grande pecuarista.
Nê. sue, festiva 'data receberá. ami

gos e pessoas de suas relações pata

o drínk ao '''Blended Scoth". '
..

\

Sra. ELINIANE BUBNIAK -

Na mesma data extreando idade ao

va à. Sra. Eliníane, esposa do Dr.

Florísbal Bubniak, médico veteri

nàrio , Felicitações estarão p�t�fi
cando em alto estilo para a distm

th dama.

Dr. HEINS CURT BRANDES

_. Dia seis quem 'estará festejan

do niver é o Dr. Heins C. Brandes,
.

MD. Bioquímico e proprietário da
Farmácía Nossa Senhora Apareci
da. Na sua festiva data os' mais

justos e merecidos cumprimentos.

UM POR SEMANA

O silêncio é profundo corno a

Eternidade, a palavra é superficial
como o tempo. (Carlyle)

\

=re-•
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, '( ,
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À'S S O c� i ação
»

Iudus tri a l

Co,m e rc ial

de

e
\,

(_� a n o i n h a s
I

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

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

RENE MILT(, BADER declara

para os devidos t.ns que extraviou

os documentos «o seu automóvel

marca Chevroiet Opala Comodoro,

placa CA-520u, cor verde Olinda
\

metálico, ano 1979" chassis n.? ....
5Psr,�JB123968_

Os mesmos ficam sem efeito,'
por ter sido requerido segunda via,

Proibição

A5SEMBLÉIA GERAL ORDINABIA

CONVOCAÇÃO

"

'CfUloinhas, maío de 1980.

HILTON lUTZMANN' - Presidente

Cautelas na mão. Dedos cruzados. Vem aí o sorteio das

primeiras Cadernetas de Poupança BESC do álbum "A Criança e

o ICM - Conheça Santa- Catarina".
'

. Olhe aqui quanto vale cada caderneta: :- .. \ ;

I? prêmio - Cr$ 200.000,00;
2? prêmio - Cr$ 150.000,00;'

. 3? prêmio -: Crê 100.000,00;
4? prêmio - Cr$ 50.000,00;
5? prêmio � Cr$ 25;000,00.

Boa sorte!

,
"

,
'

I:�

ICM
'�RIACAFAZENCA ,

Com
- rf

li ndo
Santa�na�iCa; �'�\;"

,�ndamelL.-.....
,; "%.:;;

UI • ...,. I .• _ .<\·::;:I�;'
r I' ;;';,':' :/���J��):;\?;,�,:'\

.

....'
.

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 fIl1iate.

\

Aos -infratores serão apli-
cadas as penas dá lei .
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CORREIO DO NORTE
3l de maio de 198ft

CARTÓRIO PAULA s. eARVALHO - 1.°' TABELIONATO
I

',Edital da Notif'icacão
Por não ter sido encontrado

pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos, ou por se recusar a to
mar ciência, faço saber, aos que o

presente Edital virem ou dele ti
verem conhecimento de que deu en

trada:' neste Ofício para ser protes
tado contra o responsável dentro do
prazo legal o Título com as se

guintes características:

DUPLICATA n.1O 5.242 - Va-
,

de Protestos
lor / Cr$ 7.325,0.0 (Sete mil, trezen
tos e vinte e cinco cruzeiros') Ven
cimento: 14.01.1980 - Emitida por:
Sociedade Industrial € Comercial
Sicól S/A. contra NEUSITO BRAN
CO PACHECO.

Canoinhas, 29 de maio de 1980'.

PAUL4\. S. CARVALHO

OFlCIA� DE PROTESTOS
CPF, n.1O 246 975, 3,29,-53

-

Dr. Sérgio T.· Langer
Cirurgião Dentista

Raios X

'Rua Paula Pereira, 799 - Fone 22-0588

DR. ZENO' AMARAL FILHO
- éIRURGIAO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0960

Dra. Zoé Walkyria ·Natividade Seleme
CIRURGIÃ DENTISTA -

,

ClC 005�89159/DEP
Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatrla -

nORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

Quem asa q 8

--

_I

,REGISTRO

-, '.; ..

NEREIDA C. CORTE, Oficial de,
Registro Civil do 1.0 Distrito de Cc
noinhas, "Santa Catarina faz saber
que pretendem casar-se:

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.

,

ERICO BAUKAT com OLGA
MARLENE PLASSE, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele desenhista, nasci-

, do em Canoinhas aos 19 de março
de 1955 jilho de Helmuth Baukat e

de Elfrida Kwitschal Baukat ; 'ela
do lar, natural de Curttiba-Pr , ,

nascida aos 5 de agosto 'de 1961, fi
lha de Frederico PIasse te de Agues
Hauffe.

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

Compro Telefoue
ResideDcial

INFORMAJÇÕES PELO FO
NE 22-0287.

DOCUMENTOS
EXTRAVIADds

, DIETEJ JOÃO PLErWKA decla-
.' ra para os devidos fins que extra
viou todos os documentos do VW
Passat cor amarelo-imperial, ano
1973" placa TR-039',6, chassis ...

BT030403.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido' segundas vias-

---------------

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

ADOLFO VrPIES:KI, declara
para os devidos fins que extraviou
todos os documentos do seu veículo
marca Volkswagen, ano 1969, cor
beje, placa CA-2687, chassis ...
B 9-654 181.-

<

Consol.

BRAULIO FRANCISCO GRU
BER com MARLI BARABACHA,
brasileiros, solteiros, domiciliados. e
residentes neste distrito; ele agri
cultor, nascido 'em Canoinhas aos
18 de abril de 1955, filho de Alvaro. \
Ernesto Gruber e de Clara Zõelner
Gruber; ela do lar, nascida em Mar
cílio Dias deste Município aos 14 de
novembro de 1950, filha de Miguel
Barabacha e de' Alvina Faria Bara- AMADOR GENTIL DE DEUS
bacha. BUENO com IRENE BÉJE, bràsí

Ieiros, solteiros, naturais deste Es-
RAFAEL WIElCHORKIE'VISKI tado, ele agricultor, na�dd? 'em

com CLARA ADAIR DUAR,T'E: CA� Serra do Lucindo, neste Distrito em
VALHEIRO, brasileiros, solteiros, 28 de 'agosto de 1956, filho de João
domiciliados e residentes neste' d;s- Maria de Deus Bueno e Olinda dos
trito; ele tratorista, nascido em La- Santos Bueno, ela do lar, nascida
goa do Sul neste Município aos. 13

em Serra do Lucindo, neste Dístri
de abril de 1959, filho de Carlos to em 0'9 'de setembro de 1956� 'filha
Wiechorkiéviski e de Tereza Adam- de Francisco Béje Neto e Antonía
cheski Wiechorkiéviski; ela do lar, da Silva Béje.nascida em Campina Santoe-Major
Vieira desta comarca aos 26 ,d.e lSe-' Apresentaram 'os documentol
tembro de 1960, filha de Joaquim I exigidos pelo Código Civil art. 180,
Duarte Cavalheiro e de Amélia, dos se alguém souber de algum. impedi.
Santos Cavalheiro. '

, 'mento legal, oponha-e na forma da
JORGE LUIZ OSSAIFF DE Lei.

SOUZA com SHEILA MARA COR
DEIRO, brasileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes nesta comarca;
e1e advogado, nascido em Três Bar-
ras desta comarca aos 18 de feve-
reiro de 1952, filho de José de Sou-
za e de Josephina Ossaiff" de Souza;
ela do lar, nascida em Canoinhas
aos 27 de setembro de 1961� filha de
Ney Müller Cordeiro e de Maria
Rudey Cordeiro

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

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

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

Canoinhas, 28 de maio de 19-80.
\.

NEREIDA C. CORTE
Oflelcl do Registro Civil

CPF, 222.315.879-04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil de Bela Vista do Tol
do - Canoinhas - Santa Catarina,
faz saber que pretendem casar-se:

JOÃO ATAMIRO DE, BARROS
com ANTONIA WO'ZNIACK1 brasi-

- ,EDITAIS

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

, 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,

eOcreDouraao, com novo
puxador, novo controle
deslizante de tempera,

tura paramanteiga e
interior com detalhes em
brocado dourado e cristal

fumê.
,

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

inteiramente redesenhado.
E outros modelos à sua

escolha. Você vaimorrer
de amores pela Consul.

Põe na Consul.

.�

oiao ovo

&

A V 1 ..5 0,'-
Cararo

leiros solteiros, naturais deste És',.
tado �le agricultor, nascido em, São
Pascoal-SC aos ln de novembro de
1952;, filho de Victor "Anhaia de
Barros e Maria de Jesus de Barros,
'ela do lar nascida em, Lagoa do
Sul neste bistrito 'em 06 de fevereí-
1'0 de 1955 filha de Anastacio Woz
niack e N�talià Wozniack.

(

João

JACó JOÃO CARARO & ClA.,
S/A., avisa ao senhor VALDIVINO
SIMôES DE GóE;S portador da
carteira profissional n,? 98823, sé-.

, rie 426, à apresentar-se na empre
sa no prazo de 3 dias para regula-

Bela Vista do Toldõ, 19 de :rnaiQ
de 19'8.0.

ELIZA PEREIRA
Escrevente Juramentada

Sebastião Greín Costa,' Escrivü
de Paz e Oficial do Registro Civil
elo Município de Major, Vieira, Ce
marca de Canoinhas, Estado - de
Santa Catarina, na forma.da lei,
faz saber que pretendem casar:

CARLITO SOPCHAKI ,e ZE
NILDA NIEPIÇUY. .Ele natural
deste Estado nascido neste municí-

, pio no dia 02 de junho de 1957� Ia
vrador, solteiro, domiciliado € resi
dente neste município, filho 'de Da
mião Sopchaki e Julía Latucheski
Sopchaki. Ela, natural deste Esta
do nascida neste município no dia
�6 de novembro de 1960., do lar, sol
teira domiciliada e residente neste
munidpio, filha de Fernando Nie ..

piçuy e Eduvirgens Falquevecz ,

, Se alguém tiver conheciment.
·

de existir algum impedimento legal,
acuse-o para fins de ãíreíto.
Major Vieira, 07 de maio de 1980C

SEBASTIAO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

"
,

Cia. s. A.

rizar sua situação.

PROV1;RBIOS
Não há sábado sem sol, nem donzela sem amor, nem éasa
da sem dor, nem viúva sem-pretensão. ' (Espanha)
De jovem advogado, demanda perdida; de [ovem médico.
cemitério conquistado. '(Francês)

,

o não comparecímento rmplíca
rá 'na recísão do contrato de traba...

lho por abandono de serviço nos
termos 'do artigo 482 da t�T.

3, �

\

Super, undo
-,

(ao lado do Supermercado Novo Mundo)
, ,

,
,

Antonio Tokarski & Cia Ltda.
. ....

\,

,')
, ó

'
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NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE

nUGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca ADo

1 Veraneio . . . . .. . . . . 1�7i
1 Opala Coup:ê .. . . . . · . 19:73
1 Opala 4 portas � . . . . , · . · . • '1 1974

/

,1 Brasília 19,76. . .. . . . . . . · . . .

1 Opala Coupê .. .. .. .. . . . . . . . . · . 1975
1 Brasília .. '.. .. .. .. · . · . . . . . · . 19'78 af' Corcel luxo \ \ 19'78. . . . . . . . · . · . . . . . · .

'

..

1 ..Chevette G.T . . . . . . . . •• j •• . . .. 1978

Mie UIL PROCOPIAK COM. DE VEi(UlOS lTDA.
Concessionário General,Mo.tors do .Brasll S. A.

Rua Major Vieira" 289 - CANOINHAS � Sta. €atarina·

Pie 4W "l,_
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€ORREIO DO NORTE
, I

,

FOTOCOPIAS�

.i
.

31 de maio de! 1980

FRANCISCO, KRISAN

AI'LANTICA BOA VISTA'
'E BOA SEGmtADOR1\

I

A Prefeitura Mu.nici�l de .Ma
j 01' Vieira, acaba de receber o se

guro 'total do veículo que foi sinis
trado. O Sr. Prefieto agradece atra
vés da coluna ao Sr. Egidio Marti
nho P. Engel, Gerente' da agência 10-

. cal do' BESC, que interferiu junto
a companhia) e a mesma cumprindo
o' grande dever, de imediato provi
denciou a documentação e em pou
cos dias a Municipalidade recebeu
o seguro. Portanto, todos os que
possuem carros sejam de passeio ou

de carga deveriam .pagar o seguro
total de seus veículos" pois ninguém
está livre de uma batida ou um in
cêndio como aconteceu com o .veí
-eulo da Prefeitura'Municipal.

"

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

'ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE·
TARYII.

'

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 .coníecção de circulares pa_ra empresas.

EXPORTAÇAO.
TELEF®NES,: Escritório 23-1770 .; Loja 23-2014

'.�., .. M

- COMÉRCIO' -

Distribuidores Exclusivos '�d'a Linha,

Completa dos Motores « \V'EG»
ferro e

.

equipe

uma variadíssima secção
de, profissionais compe-

Esquadrias dá
de vidros, com

tentes para sua
- colocação.

llUa Des. Costa Ca,tvalho, 41 e 44'';;;_ UNIÃQ DA VITóRIA PR.

Waldemar Knüppel
Rua' Major Vieira, 360'� Fone (0477) 22-0386 CAN@INHAS Santa Catarina

PREFE�TOS DA AMVAC EM

AUDUNCIA 'COM 'O

GOVERNADOR

Os Prefeitos que compõem a

ASSOCIAÇÃO DOS MUNI,CíPIOS
DO VALE DO CANOINHAS .

. (AMVAC)., estiveram reunidos. dia
22 em audiência com o Governador
Jorge Konder Bornhausen, onde
obtiveram sucesso total.

Os Prefeitos que compõem a

AMVAC conseguiram uma verba de
Cr$ 1.500.000,010 (Um milhão e

quinhentos mil' cruzeiros) para a

instalação da mesma.

Também' na oportunidade o

Prefeito Claudio Gadotti solicitou
um auxilio financeiro de Cr$ ....

2.000.000,0-0 (dois millhões de CTU

zeiros), para fazer face as despesas
das obras municipais. O Prefeito
Gadotti aproveitou a oportunidade
para agradecer .ao Governador do
Estado a licitação para a concor
r ência do asfalto -de Canoinhas
Major Vieira e BR-116.

Em seguida os Prefeitos 'tive
ram audiência com o secretário dos
transportes' e obras, Esperidião
Amin Elou Filho, onde o mesmo

confirmou que' já está incluído em

sua Iítsa de prioridades a Estrada
Canoinhas a Três Barras, cuja ro

dovia também será asfaltada, para
melhor· escoamento da produção
daquele importante município.

Dia 22 a noite, a convite do Se
cretário dos Transportes e Obras os

cinco Prefeitos
.

da região da
AMVAC participaram de um jan-

. tar em Santo Amaro da Imperatriz,
na. residência do Prefeito daquela
comuna.

PREFEITO AUQUIRE
VEíCULO

O Prefeito Municipal de Major
Vieira, recebeu na última quarta-

.

".._........................_,..,.,rn ......__--'.__• _

/

•

a Dr
• •

lelra

-

feira um automóvel marca Chevro
Iet Caravan OK para seu gabinete.

Corno é do conhecimento de to".
dos desde que aconteceu o sinistro
com o Corcel da municipalidade, o

Prefeito vinha usando o veículo de
sua propriedade para as viagens de .

interesse da Prefeitura e era mes

mo necessário a compra de um au

tomóvel exclusivo para seu gabí
nete..

,. ��_��""a��{,·15·��lI.1lmSi'Ai!!IlI_..,
I

UNGER & elA. LTDA.
o·

• �

REPRESENTANTE EM CANorNHAS:

Você só encontraonomeFordnaspeças
.

dI'q-.
'.

p'
. ,

.

, ue rant a [ova as e,o . :i:�:t.:�:,:i}Hd .. ' :::

Controlede,Quálidad�Ford.�.llilíl

)

NOTAS DIVERSAS .

._ Foi um sucesso total a festa do
. padroeiro "Divino Espírito 'San

to" realizado domingo último em
nossa cidade. O resultado anuncia-

'

rei no próximo número,
_. Há certos alunos maldosos que es-

tudam a noite e que já por v.á
rias vezes procuraram danificar os

alambrados da cancha polivalente,
inclusive quebraram a: caixa onde
se encontram instaladas as chaves
que ligam a iluminação da mesma.

Ê preciso que alguém tome provi
dências para descobrir quais são os

irreponsáveis ,
.

,

- O Vigário da Paróquia de Ma-
jor Vieira, acaba de adquirir um

Volkswagen OK para melhor aten
der as capelas ,do interior. Nossos
parabéns ao Frei Abel e toda a co

munidade católica do Município.
-- E continuam. 06 animais soltos

nas ruas de Major Vieira. É
preciso que seus proprietários os

prendam, pois os meS1TIOS vem cau

sando sérios prejuízos em quintais
e lavouras, e fica desagradável ver

.

animais desfilando nas ruas recen

temente calçadas em. nossa cidade.
- E para finalizar aviso aos assi-

nantes do "CORREIO DO NOR
TE" que estão em atrazo com suas
assinaturas para que procurem' sal
.dar seus débitos . na redação do

jornal ou mesmo com este colunís
ta que está autorizado a fazer as

referidas cobranças.

«(OMPADRE»
f:

Para um' bom chi'marrão

IP,refira.
«BOM-DIA»

Essa é g dííerençc entre as ,Originais de Hepo ..

�ção Ford e as outras que existem por cri:
.

E a cerieza que você tem-de que não está
sendo enganado, nem correndo riscos de fíccr

�

à beira do caminho espercmdo socorro.
Use as Originais de Reposição Ford. Elas têm a

. garantia da qualidade universal Ford.
E estão nan� loja.

--------�----�--------------_.---?----------

CAN'01N'HÂS - 'se

:Ba,sHio Humenhuk Comércio de Veículos l.tde.
REVENDEDOR .

Normas técnicas
para a agricultura.

do 'alho
FPOLIS. (SECS;SI/CN) '-'. 'Objetivando esta..:'

belecer normas técnicas' para o plantio adequado da
cultura dó alho em Santa Catarina, estiveram reuni
dos, em Curtibanos , técnicas da. Secretaria da Agri
cultura '(E.MPASC e EMATER-SC), de cooperativas
agropecuárias e de firmas particulares de plane] a
.mento , Este encontro realizou-se rios dias 23 e 24 de
abril último, tendo sido coordenado pelo Engenheiro
Agrônomo Moacir A. Schiocchet da EMPASC -- Em
presa Catarínense de Pesquisa Agropecuária S.A.

,

Estas 'normas técnicas são dirigidas a produ
tores de alho do Vale do Rio do Peixe, Planalto de

CAN,OINHAS, Campos de Curitibanos e Campos de
Lages. Com elas se objetiva favorecer, ao agricultor
catarinense, modernas! técnicas de produção, assegu
rando, dessa forma, elevados índices de produtivída-

.

de e" conseqüentemente, maior rentabilidade ao pro..
']utor.

A produção nacional de alho prevista para a
.

safra de 1980/81 é de 40 mil toneladas, ou seja, cerca
de 13% superior à safra passada. Esta produção, no
entanto" ainda está aquém das necessidades para O
consumo nacional, situadas em torno de 57 mil tone-
ladas.'

.

Santa Catarina, através de seus agríeultores e

de seu Governo espera contribuir decisívamsnte pa ..

ra que se atinja a meta da, auto-sufiéíêneia nacional,
prevista para dentro Ide. dois anos. A produção esta
dual situa-se, atualmente;

\

em torno de 10 mil tonela
das anuais" e�per'�dO-Sê um ,apmte'nt'Cj,. eonsíderâvsl
nesta produção, POliS a -cultura �ncon.tl"à, em nosso
meio, condições p�opicias à sua expmsão. ;

I,
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(A coluna de Rubens Ribeiro da Silva

mantida em homenagem à sua memõría.j

Reeponsável: AROLDO CARVALHO

Sindicato dos
Trabalhadores Rurais
o presidente Edmar Gon

çalves Padilha, traduzindo' o

.nensarnento dos trabalhadores
.... .

.'. .

rurais presentes à" Assembléia
,

Geral realizada dia 12 do cor

rente, confiou-me, em nome dos
sindicalizados, a tarefa de pres
tar ao Sindicato: colaboração
visando obter a ajuda oficial pa-
'ra as obras de .construçâo da
sede próprda, justa aspiração da
classe.

O Sindicato canoinhense
tem 3.000 associados e, contan
do-se os dependentes desses,
presta assistência a quase 15
mil pessoas.

'

Se a produção agrícola é
fundamental ao equilíbrio da

balança de pagamentos no exte-'

rior; se o atual governo elegeu
a agriculltura como meta prio
ritária; se, o Município de Ca
noínhas, base terr'ítoréal do Sin
dicato, é essencialmente agríco
la, Justo. que 0' Governo da
União e o de Santa Catarina 'en- '

contrem meios para subvencío
nar a construção da sede sindi-
cal.

'

, .Mesmo sem mandato eleti
vo, vou procurar cumprir o de

ver. de canoinhense e lutar para
desíncumbir-me da missão que
recebi.

No passado, presidente da
Associação Rural de Canoinhas,
que se fez conhecida em toda
Santa Catarina sob o nome de

. "ARCA", com a ajuda e a com··

I preensão de todos, conseguimos
,

o terreno para 'a sede própria e

edificamos essa, obra de que
tanto nos orgulhamos. Agora
estamos prontos para nova em

preitada e, outra vez, ombro a

ombro com os bravos trabalha
dores' da terra

, natal,' visando,
apenas, o ideal de servir.

o Magnifico Reitor
,

Nomeado pelo Excelentíssi
mo Senhor Presidente da Repú
blica, tornou posse nas elevadas
funções de Reitor da Universi-

,

dade Federal -de Santa Catarina,
para um, mandato de quatro
anos, o jovem Professor Erna=

, nr Bayer, que nos seus 42 anos,
já prestou à Santa Catarina e

ao Brasil assinalados serviços,
seja no Tribunàl de Contas do

Estado, na Vi�e-Governança,
onde serviu com Marcos Buech

ler, ou na CODESC e na própria
Universidade, onde se destacou,
sempre, como um dos professo
res mais eficientes e estimados

pela juventude. Toda colônia
catarinense radicada, em Brasí-,

Iia compareceu à solenidade da

��..e�.E'RI*=4·mm�i.i�]6"saW*M"�__.�' .posse, no audítôrio -do Ministé�
rio da Educação ,e Cultura, afim
de prestigiar não só o co-esta

duano, mas sobretu.dn o Gover
no, pelo acerto da decisão' toma
da.

'(

Ano XXXIV'
N.<> 1573
31-05-80 '

Conhecendo Ernani Bayer
"como conhecemos, sabemos que
haverá de prestar à nobre cau
sa da educação se rviço\S à altura
dos seus méritos e do seu prepa
ro protissional,

,

Viagem à Alemanha
Convidado pelo. Governo

da República Federal da Ale

rnanha, para uma visita de três

semanas, a partir �e 22 de j li
nho próximo, é provável qUe in
tegremos um grupo de, parla
mentares brasileiros que vai

percorrer o país amigo . Se
aceitarmos o convite que' tanto
nos honra, - como é quase cer

to - pediremos. ao Governo de
Bonn quo inclua na nossa pro
gram ação visitas e contatos que
nos permitam conhecer de per
to; o estágio atual da tecnolo
gia germânica sobre o aprovei
tamento da energia solar; os

transportes fluviais e os novos

canais ora. em construção; a ga
seificação e a mineração do car

vão, e a defesa da ecologia da
área.

Durar-te a viagem, se con

seguirmos superar as dificulda
des 'da dis tância, procuraremos
manter as nossas "Notas Espar-

" tã Isas ,ou em ao, acumu aremos

matérias e observações de' inte
resse para' 'transmiti-las depois
,

'

aqueles quo nos honram com a

sua leitura.

Grande Vitória'
Coroando esforços qUe vem

desenvolvendo desde que' mi-
.ciou a sua gestão, o Governador

Jorge ''Bornhausen obteve do
Ministério do. Planejamento,
fnaneiamento do BIRD para a

construção e pavimentação ,

de
estradas no interior do Estado.

Na relação das estradas que
serão pavimentadas, para alem

gria de todo o Planalto Norte

Catarinense, consta a ligação
SC-477, no trecho Canoinhas
Major Vieira, � BR-116, com a

extensão de 35,686 km.

O Governador já autorizou
a abertura de concorrência in
ternacional para a realização
das obras e os prazos para apre

sentação das propostas estão

'correndÜ', devendo ser entre

gues até 2 de julho próximo.

<

apostandO na Indústria
Calarinense '

\

O BNDE - Banco Nacio
naI de Desenvolvimento Econô-

mico, acertadamente, continua

apostando, ria capacidade do em

presariado catarinense. Tanto, é
'assiml que o Banco de 'Desen
volvimento do Extremo Sul re

passou para duas indústrias ca

tarinenses financiamento de 258
millhões ,

A, Perdigão S.A., para mo

dernizar e ampliar as, unidades
distribuidoras de Itajaí, Curiti
banos, Baurú e Brasília e para a

instalação de mais uma unidade'
em Belo Horizonte, obteve em

préstimo de 144 milhões de cru-

I zeiros. O importante frigorífico
programou aumentar a produ
ção no setor de aves em 52% e

em 67% no abate de suínos.
'\ '

'

A outra grande indústria
catarínense que viu aprovado
seu projeto de expansão' foi a.

"Weg Máquinas S.A.", de Jara
guá do Sul, que obteve financia
mento de 114 milhões para a

implantação de' uma nova uni
dade industrial destinada à pro
dução de máquinas elétricas de
grande porte. ·A nova fábrica
-deverá operar, até o final de
1980 e terá capacidade instalada'
para produzir anualmente 235'

máquinas elétricas de grande
porte, gerando divisas

..

para o.,
país. A 'Weg programou ínvestír .

de recursos próprios no projeto
,

cerca de Cr$, 205 milhões. ,

Partilhou o' grande triunfo
da inauguração com as amigas As "Notas.Esparsas", divul
que a ajudaram: Dona Margari- gadas na edição de 17-05-80, n.o
da Pavão, Dona Elinha Oliveira 1571, sub-títulos "ALTERNATI
Dona Emidia Carneiro, Don� VA PARA OS NOVOS MINI
Amélia Ehlke, entre outras mui- FUNDIOS", ,"AS VEDETES DE
tas engajadas na luta. _ HA,NOV;ER" e "PALA BRA�-

CO', por lamentável falha' da
direção do jornal, dós. diagra
madores da página e'dos reviso
res, deixou de publicar: "(A co

Iuna de Rubens, Ribeiro da Sil ..
va, mantida em homenagem' 'a
sua memória)", como também b

, nome do responsável: AROLDO
CARVALHO,

' ,

'.
" '

(

A retífícaçã., tornava-se ne
cessária em respeito à verdade
e para fixação de eventuais res
ponsabilidades.

VACINE SEU FILHO! \
).

'

, 'FIQUE EM PAZ COM A SUA CONSCmNCIA.
DIA 14 DE JUNHO CUM�RA O SEU DEVER É D1!:-LHE

UMA BASE SÓLID� PARA O FUTURO.
'

de equipamentos, capaz de s��
var mais vidas e de reduzir �
índices de mortalidade ,infantil;.

,

Dona Tereza, anjo tutelai
do nosso Hospital, continua en
tre nós, servindo à causa de C� ..

noinhas. Evocando-a e homena- '

geando-a, como ela pedimos né
Governo, com toda energia: dê ...

nos o Hospital Regional, de que
tanto necessitamos! '

Pois essa matrona, suave e

doce, ocultava reservas imensas
de energia e de disposição para
r

o trabalho a nrél de Canoinhas.
Liderava a campanha pelo Hos-

.

pital e' fazia a terra tremer na

hora de 'exigir a colaboração da
queles que se dispunham apenas
ao} apoio moral ..• Viajava daqui
para Joinville e Curitiba e batia
em todas as portas levantando
fundos para a construcão do
Hospital com que tanto s�nhava.
Diz a .Ienda, que foi a São Paulo
na. tentativa de avistar-se com o

Conde Matarazzo, para dele
pleitear ajuda.

.

Nola de
I

Esclarecimentt
, "

AnjO Tulelar
Passou-se o tempo. Veio o

Progresso. Multiplicoulose a po·
, pulação da cidade. O Hospital
não acompanhou o desenvolvi-'
mento observado, entretanto é
verdadeiramente . regional

'

-

porque atende os municípios vi
zinhos - é encargo da comuni ..
dade canoínhense. O Gove�no
do Estado' não quis, ainda assu-

• A
,

nur o onus de construir um no-

socômío moderno, bem dotado

Leio na imprensa catarinen
se que o Governo vai construir
hospitais regionais em Curifiba
nos e Araranguá, além' de' ou-

/
.. tros.

E o nosso? Pergutamos nós
do Vale do Canoinhas.

"O nosso", obra comunitá
ria de um grupo de senhoras,
dentre as quais destaco a minha
personagem de hoje - Dona Te
reza Gobbi - reclama moderni
zação e ampliação, assunto de
que nos ocupareInç.s em breve.

Por ora, mergulho no túnel
do tempo e vou buscar reminis
cências na minha meninice. E,
saltando sôfrego do trem que
me trazia de Curitiba, -em busca
do outro, pequenino, de um va

gão" que haveria de levar-me
para Canoinhas, eis-me em

Marcílio Dias", na ponta dos
pés, erguendo-me -para alcançar
o balcão do cafézinhn no Res-'
taurante da' Estação.

Do outro lado, atendendo
carinh9samente os garotos que
retornavam, esperando-os com o

café e os pastéis, preludiando o

reencontro com as mamães, Do ..

na Tereza Gobbi, toda bondade,
parecia uma personagem saída
de um r-omance de Díckens,

,.
.

, \
,,','

Forte, cabelos grisalhos e'

encaracolados, faces coradas,
trajava um vestido, escuro, reco
berto por amplo aventa) branco.
Permanente sorriso enfeitava',os seus lábios.

A RADIO SANTA CATARINA3 APÓS METICULOSA PESQUISA, TRAZ CARINHOSAMENTE A T� VOC1;, O MELHOR DA MÚSICA' NACIO
NAL

. E 'INTERNACIONAL.

RESULTADO DE UM TRABALHO SÉRIO E EMPREENDEDOR, QUE ENTREGAMOS AOS NOSSOS OUVINTES E PATROCINADORES,
COMO RECíPROCA A Ul\iA SINTONIA SEMP RE CRESCENTE.

,

,

ATRAVÉS DA BOA MÚSICA" DIARIAM-ENTE PROCURAMOS TOCAR COM CARINHO A SUA SENSIBILIDADE MUSICAL.
- I -. •

,

NO SEU LAR, NO ,SEU ESCRITÓRIO' OU NO I SEU AUTOMÓVEL, LI·GUE-SE NA' :itA:DIQ' SANTA C,!\TAJt�.,
,

'

VOC� ESTA SEMPRE EM BOA' COMPANHIA!
,

'

É O

\ .
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