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- 33 anos 3 serviço da cómunldade -

te Saulo Carvalho; Secretário,, ,

António Weinfurter e Tesourei

ro, Aldo Pedro Dittrich. A Sub
Seção' da OAB, com' sede nesta

cidade; congregará 7 profíssío-
.nais de Porto União, 6 de Ma
.fra, 2 de Itaiópolis e 15 de Ca

noinhas, num total' de 30 advo

gados jurisdicionados.

Assinatura Anual Cr$ 350,00 -'N.o Avulso er$ 8,00

CANOINHAS (CN) - No

próximo dia 14 de junho, às 1Q

horas, tendo por local o Salão
Nobre do Forum, será instalada

, a Sub-Seção da Ordem dos Ad

vogados do Brasil (OAB) desta

cidade, criada recentemente. .

O ato, contará com, a pre
sença do Presidente da OAB dê

Santa Catarina, Sadi de Lima;
'do Presidente da Caixa de As

sistência dos Advogados
(CAA), Alberto Russi, além dos
Juízes de Direito de Mafra; Por
to União, Canoinhas e Itaiópolis
e os bacharéis do Planalto Nor
te Catarinense.

Na ocasião, será empossado
no cargo de Presidente, a advo

gado Neuzildo Borba Fernan

des, tendo como Více-Presiden-
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mos' ra OAB instalará Sub-Seção
.

de Canoinbas, dia 14
«

/

-,

"regíonalísmo". Enéas, que re-

sidiu em Canoinhas durante
cinco anos, exercendo o cargo
de 'promotor público, inicial
mente saudou os amigos, dizen
do de sua emoção pela cortesia
CQm qUe foi recebido aó reter
nar a cidade. O, tema de sua

palestra foi a figura do "coro
nel", sua importância no regio
nalismo brasileiro e' catarinen
se bem como as facetas do "co
ronelísmo" antigo e atual.

Em seguida, o professor da
Universidade Federal de Sant'a
Catarina, Celestino Sachet, fa
lou sobre a importância da li
teratura no próximo vestibular.
Celestino informou que "todo o

jovem que pretende entrar na'
universidade, terá que . ler as
obras de escritores catarinenses ,
cujos livros já estão relaciona
dos especific'amente para este
fim. Depois, apresentou uma
série de obras e respectivos au

tores, que fatalmente o candi
dato terá que ler, e demonstrar
o que aprendeu, no vestibular!
81.
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'/i ':,1·....... EN:€AS A'THANAZIO' DESTACOU A FIGURA DO "CORONEL" ,EM SUA
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,PALESTRA.
/

2'-'.I,ESTUDANTES E PRbJ.'ESSORES, CONSTITUIRAJVI O PÚBLICO PR�SEN-
.

TE A COLETIVA. 1 .

.

�

'3"-' FLAGRANTE DA MESA "PRINCIPAL COMPOSTA PELOS AUTORES CA
TARI;NENSES. A ESQUERDA, O PRESIDENTE DA ACEs, PINHEIRO
NETO.

CANOINHAS (CN) - Ob
teve, ,grande sucesso a "Coletiva
de Escritores Catarínenses" rea
lizada no último sábado; nesta
cidade,

_
que contou com a pre-.

sença de'bom público, a jnaíoria
do meio estudantil.

,
.

A Coletiva que teve por 10-
cal o' .Clube Canoinhense, con-

.

tau com a participação do Pre-'
sidente da Associação Catari
nense de Escritores, Pinheiro
Neto e dos seguintes escritores:
Lauro Junkes, 'Oldemar Olsen
Júnior, Enéas Athanásío, Eval
do Pauli, Inês Mafra, Margari
da Menezes, Evaníta Souza,
Abel B. Pereira, Raquel Contí,
José Irineu Silva, Miguel Rus
sovski, Elaine Pompermaye:r
Otto, Edith Kormann e Flávio
José Cardozo, além do professor
da UFSC, Celestino Sachet e do
ator: .e poeta, Alzernir., Vieira.

PALESTRA$
,

'

O escritor e poeta, Pínheíro
Neto a�riu o ciclo de palestras,
Ct;mpnmentando os colegas e ao

público presente, demonstrando
.sua satisfação pelo prestígio dos
estudantes canoínhensss aos au
tores catarinenses. Depois; con ...

vidou o escritor Enéas Athaná
zío para ,pJ:"óferit palestra sobre

de uma maratona cultural
que a Secretaria da, Educaçâo
encetará em breve em todo o

Estado. Explicou Elaine, que o.
aluno interessado em participar,
deverá adquirir UlTI livro de au

tor catarinense, ler e fazer um
traballho dando sua opinião so

bre a obra,
'

Entrevistado pela reporta
gem do "Correio' do Norte",

, Neuzildo Borba Fernandes, de-
'

clarou que "é da maior, impor
tância a instalação desta Sub
Seção no Planalto '.Norte, pois

/' além de congregar os profíssio- "'

nais da região como órgão re

'presentatívo da classe, constí
tue-se num fator de' destaque
para Canoinhas, na qualidade
de sede da jurisdição da OA�'�.

"B r Pérola'l será sede
\ ,

o /'1 Ca'mpeonato
'Aberto de Dominó"·
CANOINHAS (CN) - Se ..

rá realizado nos próximos dias
nesta cidade, o "I Campeonato\ ,

Aberto de Dominó", numa íní-
ciatíva da Diretoria do Botafo
go E.C.

O Presidente do Clube,
Neuzildo Fernandes, explicou

I' que -o regulamento já está pron
to e que a competição será so

mente para duplas, com núme
ro ilimitado de inscrições. O.
"I CADO" se desenvolverá nas

dependências do "Bar Pérola",
ainda sem data marcada para o

início, que dependerá apenas. da
adesão o mais rápido possível
das duplas interessadas em par
ticipar,

o objetivo príncípal- ,dó
caml(ebnato, é o fortalecímento :

,

de relações de amizade e des..

portívidade já existentes entre
os afíceíonados do ·'domi1l61,,'
mormente Os disputantes 'dest�
'esporte 'em. nossa cidade.

Esta maratona, será de âm
bito estadual, e os traballhos
deverão ser encaminhados à.

\ Fundação Catarinense .de 'Cul
tura, 'com sede em Florianópo
lis. Os trabalhos vencedores
serão publicados nos principai.s
órgãos de imprensa de Santa
Catarina, e terão como prêmios,
Cr$ 15 mil para o primeiro co

locado, Cr$ 12 mil para o 2.° e,
Cr$ 9 mil para o terceiro lugar.

Por último, poeta e ator de
teatro (revelação em 1979), AI
zemíro Luiz Vieira, apresentou
um recital de poemas de sua au

toria e do poeta Pinheiro Neto;
o que foi longamente' aplaudido
e efusivamente cumprimentado
pelos colegas presentes.

,

\

o dinheiro arrecadado l�Ciltl
as Inscrições, qUe é de Cr$ ...

'\

400,00 por dupla, Slerá destinado
à compra de troféus aos primei...

·

TOS colocados e, também para
cobrir 'as despesas da churras
cada de confraternização,' queI

será realizada na sede campes
tre do Elite Tênis Clube (ex
Fantasma) ao finál da' competi- ,

- I

çao.
, !
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Copa Norte: Botafogo X'
Ipiranga amanhã no Oitão

Na segunda rodada', reali
zada no último domingo, em

Rio Negrinho, o Pery. Ferroviá
rio A. C . derrotou o 'Colorado

por 2 a L; em Mafra, o' Itaiópo
lis empatou com ° Ipiranga em

1 a 1 e em Três Barras, o Bota

fogo derrotou o time .local por
3 a 1.

'

'CANOINHAS (ANjCN) -
A Copa Norte prossegue ama-

I nhâ, corá a terceira rodada apre
sentando mais três jogos:' no
Estádio Municipal "Ditâo", o

Botafogo, líder até o momento,
enfrenta o Ipiranga de.Rio Ne

grinho. O trio de arbitragem
para este jogo é O seguinte: Juiz,
Osmar Ney. Jablonsky e auxi
liares, João Maria Guimarães e

José Airton Lopes. Em Rio Ne

grínho, o São Bernardo pega o

Colorado, com' arbitragem de
Alceu Mulbratz, auxiliado por
José Bernardino Andrade e Idil
berto Jesus Padilha. Em Três
Barras, jogam Itaiópolis e Três
Barras, com arbitragem de Ar
lindo Souza Filho, auxiliado por
Mario Müller e Vilanir Ans-

/

chau.

-

Convidada por Pinheiro Ne- Após as palestras e o recital
to, a professora e técnica da _

de poemas, teve lugar a tarde
UFSC, -Elaín., Pompérmayer \ de autógrafos, qUe alcançou êxi
Otto, deu a conhecer aos estu- to absoluto pela grande procura
dantes presentes, as regras das obras colocadas à venda,

'Depois. das duas prímeíres
rodadas, a classificação até o

momento é a seguinte: L?

Botafogo, com 3 pontos ganhos;
2.° -, São Bernardo, Colorado,
Itaiópolis e Pery, com 2; 3.°' ,
Ipíranga, com 1 ponto e na lan-

.

terna, o Três Barras com. ne

nhum ponto ganho.
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Ainda posso lembrar o I,Trem ajuda de sua equtpff!," tem The
'de Ferro, que rusticamente em rezinho o apoio da "comunidade
"meio ao vapor que espelía, che- ,canoinhense, que já pode des
gava deixando a fumaça bran- frutar 'de parte "das' obras, as

ca no- "seu caminho para a cí- quais fazem da antiga linha frr
dade � Canoinhas era o ponto roviáría, uma maravilhosa ave
finaldesta viagem de esplendor. nida, embelezando Canoínhas
E no balanço do trem e da' ainda mais, .servindo também
saudade, se iniciava mais . uma i como acesso importante \

para,
viagemde regresso para outras o:complexo da' Colina, abran-
'paragens... "gendo o magéstoso Colégio, Es-

.: I'
�

,

Quantas vezes foguetes rorn
. 1.- -- Relatório da Diretoria e' prestação de contas da piam o silêncio da noite, quan-

" Tesouraria.
' do osjf.ilhos .,:de Canoinhas que

haviam servido à Pátria, aden
..- ,_ Eleição da nova Diretoria e seu Conselho Con-. travarn'pela cidade, no poderoso

, "sultívo, para .o biênio 1980-1982.
I Trem de Ferro.

I '
.

.

Nota: ..
'

A fim de obedecer o artigo 39 dos Estatutos SQ- Noutras, lá estava eu, curioso
tiais, 'faz saber que as chapas dos candidatos que concorrerão .às a ver de perto o místeríó que
eleições deverão conter obrigatoriamente o "ACEITE" dos �a1!ldi- movia tais máquinas,' quando
dates. aos diversos cargos a serem apresentadas ao 1.0 Secretário vinha da escola.

'

até as 17 horas do 'diá 9 (nove) de junho de 1980, data e horárío e111
'

que serão encerradas as inscrições.
'

E a antiga est(lção tornou-se
uma preocupação para as p�s
soas que alviam ,tornada por
moradores carentes.
Nisso' tudo, . a história' de um

Prefeito que viu' realizado seu

sonho. Em, suas muitas viage�
e contactos com a Rede It"erro
viária Federal, fez chegar a

liiiiilíiiliiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iáiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliijii�,'_""iiii_iii:iiiiiiíiíiiiiiii.iiiiii••iiiiiíiiiiiii_iiiiÕiii...iiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiii,õiiii"iiiõiiiiiiiiiiiiDiiiiii'iiiiii_�'·�-'._---,,_. -- ..._,. 'hora da decisão. Agora com a

I

I'

Outros melhores devem estar

,por vir.
,

Isto é fácil afirmar" quando/
,

I

olhamos a nossa volta, para per-
cebernos o que está aconte
cendo.

A1gum:temp_o' se passou, sem

que houvesse trem.

Ficou somente a velha estra
da de ferro, agora sem sentido
. ) '.' I: ".

para .sua_tpermanencla.

'O progresso, em nossa cída
de não mais permitia um 'via:'
duto de tão mínima altura.
Mas ele estavaj lá, próximo à
Colina de Santa Cruz.' Por ve-'
zes, bloqueou alg�ns veículos
mais 'altos, deixando saldos ne-,

gativos" aos seus proprietários. .. '

Um ônibus que quase ganhou I. um teto solar, vária's cargas ava

riadas erp. caminhões, etc.

'.1'j" ".'" )'
I � �

.. ";
I ."} r (J :�;,

,
.

De' cônfOrmidade com os antigos 33 e 34 dos Estatutos
, '-_. I '

Sociais, liêãni convidados todos os associados da Associação Co-
mercíal e Industrial de Canoinhas, sita à Rua,Felipe Schmidt, 11:°
83, ,para a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo
d,tª 1P, {dez) de jllnho .de 1980, "às 20,00 horas, em primeira convo

ca;çªo"ou, às �0,30 horas, em segunda convocação, quando delibera
rá, com-qualquer número de sócios presentes,' obedecendo a seguín-

. te ordem do dia:
'

II:-!

, ,': }
" '

.
,

.'

\
,.,

Canoínhas, .maío de 1980. "

.

\ ,,

,

-', HILTON RITZMAN]_\"[ _' Presidente
,

)
,

I

Talvez por medo ou precau-
ção, ficava somente observando
.quando i meus' colegas espera
vam o último vagão, para pega
rem uma "carona".

\ )
,

Tempos bons como aqueles,
não mais voltarão.'

'

r", •

,TEL�F.N�S: Escritórió, 2�-1770 � Loj� 23-2014

'�'D'f�. 'ZENO : AI\A.ARAL FILHO
- CIRURGIÃO DEN�ISTA �

.. (,,'GNSULTô}UO: Rua 12' de Setembro _' esquina, com tra-'
'i \ vessa 15 de Novembro

, ,

(próximo à Igreja Matriz) -,Fone 22-09�ü
J .

/ "
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'pra. 'Zoé Walkyria Natividade Se'leme
-- CIRURGIÃ DENTISTA -

-, CIC 005589159/DEP -

_ €línica dentária de 'senhoras e crianças.
,.'

,
...... .Especíalização em' Odontopedian-ia -"

HORA MARCAD'A,- Pça. Lauro Müller 494 - Fone 22-0461
, ' . ,

,
. ,

---_--�- �IIJi',lItQl",.u.t:��� ....qN'll:li

Dr� Sérulo T. L oger
Cirurgião,

'

De,ptista\
" '

'·Raios X
, i

'�, \;
, RU.a·' ,Paula Pereira, ,,799 - Fcne 22-0588

/ '

LJ,t'lGER '& CAI
(

, 'INOÚSTRIA -

I

COMÉRCI,O" _

r 'I

Distribuidores Exclusivos
.

/

I yompleta dos' Motores'

T
'EXPORTAÇÃO"

da Linha,�
«\VEG»-

I
,

varia.d,íss,im'a se'cção

compe-

Esqua'drias ,de,'ferro e 'uma

'", de vidros,' com equipe, de
'J ...,

\'

tentes' para sua

profiss'ionaisl
colocação.

/

I • ,.i
>Rua Des. Costa Carvalho,' 41 e 44 ..:_ UNIAO DA VI'l'ÓRI:A -:- PR.
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Rua Major Vieira, 360 _' Fone (047'1) 22-0,386 - CANOINHAS - Santa Catarina
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Di
tadual Santa Cruz e o imponen ..

te Ginásio de' Esport�s.
O' Trem de Ferro ficou na

saudade.... .\ ,/

Mas, talvez, assim é'melhor,
podemos' Iembrá-lo, sem precí
sarrnos imaginar uma linda ave

nida em seu lugar:
- Ela [á se fez realídadel

Paulo' d:' Neuliurger'
m , __

REGISTRO DE IMóVEIS DA COMARCA'DE ,CANOINIJAS }
I

• "j' •

CANOINHAS - ESTADO ,DE SANTA CATARINA ..�. , i;'r,t;
>. �""", ,{ t

Edi'tal· de I Loteamento ;'.
, ,(

EULALIA GLABA KOHLBECK, Oficial do Registro d.
.. Imóveis da Comarca de Canoinhas,

_

Estado de Santa

/ Catarina, na forma da Lei, .

I

I

Faz público, para ciência dos Interessados, em cumpri
mento ao disposto no art. 19 da -Lei n.o 6.766, de 19/12/1979, que
,por "VIGAND FRITZ E�DAM" e sua mulher clona "INGEBORG
MARIA CHRISTINA WAGNER EIDAM", foram depositados em

I seu Cartório memorial .descritívo, planta e demais papéis e do
cumentos relativos ao "LOTEAMENTO ,JARDIM SANTA 'HELE
NA", situado nesta cidade, entre 'as Ruas Otto Friedrich, Panamá,
.João Tomachitz e João Allage,

/
conforme planta ab�ixo."

�

As 'impugnações daqueles ,que se [ulgarem prejudíea
dos .quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta
das dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da. ter
ceíra publicação do presente Edital. Findo o prazo e não havendo
impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido 'h registro.

O processo "encontra-se a dísposíção dOs,lnt�r�ss\ados�
,

neste Cartório, durante as, horas regulamentares. .Dado e "passado
nesta cida,de e'Comarca dê Canoínhas Estado de·' Santa Catan:�a)
aos vinte e seis (26)' de maio de 1980. ,

'
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Rua João Tomaschitz
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'Colomboestagues.'._ I
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Campanha
Agasalho
Em solenidade simples, reali

zada' no últiino sábado no Clube Ca

rioínhense, o Leo Clube Canoínhas
procedeu a entrega de 100 quilos de

roupas usadas ao Apostolado da Pa..

róquia Santa Cruz. O donativo, con
seguido através de recente campa-

. nha, é 'destinado às pessoas dos bair
-

.ros pobres da cidade. Na foto· (ao
centro) as Senhoras da Diretoria do

Apostolado, Maríza Humenhuk, Hir
ma "I'revísaní e Paulína Humenhuk,
ladeadas pelos membros da Diretoria'
do Leo Clube.

do

r.
.;: ..... "

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

"
.. '.

.
·l�nfitriõe� nota 1000

;r" Um destaque todo especial à fidalguia -€ cava

,.<: Iheírísmo das seguintes pessoas: Paulo Eduardo Ro

:' :

. cha Faria" Diretor do Colégio Agrícola Vfdal Ramos;
;:::,-. Hilton .Ritzmann, Diretor do Planalto Hotel; Dinoh

.. : '(" .Antonío Côrte, Comandante do 3.° �PM; Annemaríe
i ',:,':;. 8.achweh, Presidente do Conselho Muriicipal de Cul

tura 'e Nivaldo" Braz, Diretor de Ensino do Colégio
..Vidal Ramos. O motivo deste destaque, é pela corte
zía com- que estas personalidades receberam o grupo

.'.- de escritores catarínenses que aqui vieram mostrar
seu trabalho através da Coletiva realizada no Clube
Canoinhense no último sábado. Os literários que vie
ram em, ônibus especial, foram recebidos por Arme
maríe, Presidente do CMC, além dos escritores Má
-rio Tessari e Fernando. Luis 'I'okarski, responsáveis
pelo. Núcleo Regional da ACEs. As 12 horas, <O grupo
ioi homenageado com um almoço no Colégio Agrí
cola Vida! Ramos, oferecido por Paulo Faria. -Às 20
horas, o Tenente Coronel Dinoh Antonio Côrte, ofe
receu uma ehurrascada aos escritores na sede do 3:°
BPM. O pernoite foi no Planalto Hotel, a convite do

.

,. , .Dr, Hilton Rítzmann, que. cedeu os melhores apar
['<

;, iaIrientos do' estabelecimento gratuitamente. .Estes
1 gestos, verdadeiramente nobres,' causaram as melho
,

'. res i_mpressões ao pessoal de Floríanópolís, que não
; ';' .medíram elogios e agradecimentos aos -anfitriões ca-

·no1nhe�.
.
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,JQS1:- ALLAGE e famflía, atrsvês de� ..

ta "coluna: apresenta suas despedidas a amigos e

familiares por. motivo de transferência de sua
residência para a cidade Ide Piçarras. O novo

endereço, encontra-se à disposição para OS! ami
gos eanoínhenses para visitas 'ou correspondên
cia: Rua Emanuel Pinto, 478. -- Píçarras-SC.
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.5 de junho,' Dia Mundial
'do Meio Ambiente

,
'

Em todo d mundo foi comemorado no dia'5 úl
. timo, o "Dia do Meio Ambiente", cuja data 'lembra à

· huma�idade que ela deve ao merios tentar preservar
· ,a natureza. No Brasil todo, este dia foi comemorado,
com vários movimentos iniciados, através de confe
rências, palestras e PG!sseatas, com o intl.líto de cons

cientizar o povo e autoridades, que a preservação' do
meio-ambiente é uma co�sa muito séria. Em Canoi-

,
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. ,�·,J.as, 9 , •
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"A._ F�r�nçoi_se
OLHE

-

na vitrine dá FRANÇOISE, a variedade
de artfgos.,Jaquet,a,s de Brim e Nylon �. cami
!!Mttas do jeito q�e v�êê gosta. Imagine que, até
.1fIUa �d'() 'v�e6 levanta da ca� pela manhi,'I,

"OI." ,��.·'frioJdnho, _mos u.u� 'q��,
.

q�tb:tlt- ,qUe dá g�.
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Praça ·Làuro Müner, -. - Rua Felipe Schl\Ylidt, n.O 59�

Postos abrem dia 14
o Conselho Nacional do 'Petróleo, autorizou os

postos de serviço a' proverem a venda de derivados
de petróleo, 'inclusive gasolina, no próximo _

sábado,
dia 14, no período das 6. às 19 horas, em todo o Brasil.
A medida, resultou da necessidade de �e apoiar a

.' .campanha nacional de vacinação em massa, destinada
.

q. erradicar a poliomelite em todo o território na-

cional.
'

I

ltECEBEU CONJUNTOS JEANS - MACA ..

OOES - CONJUNTOS DE VEI.lUDO E SAPA ..

, TOS DE ESTILO.
I I

,

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

Cristiana destacou-se
A candidata de Canoinhas ao Concurso "Rai..

nha do Soja do Brasil", Cristiane Scheide Garzo, des
tacou-se entre as 64 concorrentes, ficando entre as 15

'fjnalistas do certame realizado no último sábado em

Ponta Grossa. A "Rainha do Soja do Brasil" de'1980,
é uma paulista de Piracicaba, Marílísa Seghese Bo
manjo

I

Asfalto
.
I

"Mais um curso
.

.

A Associação Comercial e Industríal de'Cano!..
.nhas e SENAl, darão. início nos próximos dias, mais
um Curso de Mecânica Geral, a ser ministrado no Co
légio Estadual Santa Cruz. As inscrições encontram
se abertas na sede da ACIC e no CESC, gratuitamen
te, para um número limitado de 40 vagas, somente

.

para '()IS períodos de manhã e tarde,

Beneflcio aos

Professores \

.Em bate papo informal com o Prefeito Odilon
Pazda de Três Barras, fiquei. sabendo que está prati
camente concluído o levantamento topográfico da es

trada entre Canoinhas e Três Barras. Através deste

trabalho, será calculado o 'custo das obras de pavi .. ·

mentação, para possível lançamento de edital de con

corrência. pública ainda. este ano. Orações ao alto!

. Você sabia?
Que a Cooperativa Agropecuária de Canoínhas

(COOPERCANOINHAS), armazenou este ano 150
mil sacas de soja, somente conseguidas· através de
seus 500 associados de Major Viera, Três Barras, Pa
panduva, Canoinhas e Irineópolís? .Saíba também,
.que este estoque já foi 'comercializado com as ernpre
sas Perdigão, de Videira; Refinações Brazíl, de Arau
cária e CEVAL de São Francisco do Sul.

.i-.

o Governador do Estado, sancionou projeto
de lei, aprovado pela Assembléia Legislativa, que de..

verá beneficiar cerca de dez mil professores da rede
estadual de ensino, A informação é do Secretário
Nereu Guidi, da Casa Civil. A' Lei n."- 5.701, de 27
de maio de 1980, que acaba ãe ser sancionada, alterou
o artigo 138 da Lei n.o 5 205 (Estatuto do Magistério
Público do Estado de SC), estendendo, para fins de
aposentadoria, a gratificação de função aos profes
sores em regime de jornada prorrogada e em regime ,

de tempo integral de dedicaçã0 exclusiva. Elsclare
ceu também, Guidi, que as gratificações incorporam-
se aos proventos de aposentadoria depois de um ano

de percepção. Elas serão pagas integralmente nos ca

sos de inatividade por invalidez e' proporcionalmente
ao tempo' de p�rcepção, na base de um quinto por
ano, até o limite de cinco quintos nos demais casos
de aposentadoria.
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STATUS' CABELE'IREIROS
Masculino e Feminino - Manicure e Pe

dieure ,- Ondulações Permanentes,' a cargo de
prôfissionaits competentes.

.

,

Aeeitamo� com. hora. mareada.,· das 8 às 21
hO'r'!l.S dianamé.'nte ..

.

Rua Vidal Ramos, 105 (Em fr&'n.te à Far-
Mácia Al1age) .

'
, /

Aniversários
HOJE: Norberto Sc'llroeder.
AMANHA: Arlindo Oordeíro Filho.

DIA 09: Lili Marlene Michel, Siomara Dà'vina ..Da..

maso, Fabiano, fÍlho de Fábio e Marli Fuck
e a sra. Maria da Glória, esposa do sr, Pedro
'Wendt.

.'

"

�
.

DIA �: Luzia Margaret Wrublevski, Luiz �t()D
Sorg e Paulo Fischer, residente em Oambo
riú..

DIA 11: Aroldo Carneiro de Carvalho, Gabriel EI
KCluba, Sueli Preissler e Rosemary Metz.

DIA 12: Mo:nso Schroeder, D.a Marguid, esposa; de
Osvaldo Sorg, Maria Antonia, esposa de An-

-

selmo M;3l"coliD e Haroldo'Antonio Treml,
residente em Curitiba.

.

DIA 13: Roberto Rosa, Antonio Melo, remdente e,U,1
,

Paula Pereira; Antonio Carlos Crestanl e

Antonio Sérgio de Souza Borge$..
AoS ANIVERSARIANTES, OS NOSSOS PA

�NS,.

.'

LI E. J.

\

A
.

sigla com às iniciais acima, é o !l{)me de u.ma da1f
chapas que concorrerão à eleição da primeira diretoria do
Cntro .Çívico, que, está sendo implantado na FUNPLOC.
A Legião Estudantil da -Juventude (LEJ) apresenta 03 ..
guíntes nomes: Presidente, .José Adir Padílha, 2.8> 'Série do

, Sec::retariado; Vic��esidente, frid;a Clarice Mayevski, 1,"
série do Secretariado; 1.0' Secretârío..Altaír Francisco La..

eovícz, l:a série: do Secretariado; 2,°. Secretário, . �lyn
Baukat, La séríe de Enfermagem; 1.° Tesoureiro Jairson.
Sabínc..Ls série do Secretariado; \2.0 Tesoureiro Marli He...

I lena Sorg, La série do Secretariado; Orador 'Sanderson
Sara�" 2.8 -séríe do Se.cretariado; Diretor- Social; Cristiano
.Scheide G-arzo, 2.a série do Secretariado: Diretor Cultural

. Evelyn Maria Fuek, 2�a série do Secret�riado' DIretor d�
Artes, Alzira Woitexen, 2,6' série do Secretari�do' e Dite- I"

•

tor de Relações Públicas, Rosane Olsen, 1.a série de1'EnfeJ'�,;' ,.
,

magem ,

)v.tETAS PRIORITARIAS,: 1 _. Promover e' difundir
programas culturais, coino gincanas, expo.sições de artes,
teatro, grêmio estudantil e palestras; 2 - Integrar os cur
sos de 2.° grau da FUNPLOC, possibilitando maiores re

lações culturais -e filantrópicas e fraternas entre seus estu
à.antes; 3 - Facilitar para os formandos nos cursos de 2.°
grau, as possibilidades de formalização dó estálgio obriga
tó�i?; ,4 -, Promover cam'panhas, para obtenção de um es
cntOrlO modelo para o curso técnico de Secretariado e um
laboratório para o Curso Auxiliar de Enfermagem; 5-
Incrementar e auxiliar a participação dos' cursos do 2.°
Grau ha vida ativa da FUNPLOC, notadamente quanto às
promoções do s:eu curso superior; 6 - Organizar ,compe
tições esportivas inter-classes e entre alunos e professores;
7 - Dar maior re1?resentatividade ,d,os alunos perante o

corpo docen.te e a dIreção da FUNPLOC.

O dia da eleição será na' próximo dia 13, seltta-tetta..

' .. ''i.". ,
"
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P I N G' U i M
VENDE-SE _ Restaurante e Chur.rasea·

ria Pingu.im, por tnqtiyo· de .mudança
Aceita:-se propos,tas pela . Caixa Postal,

408, sob o nome "RESTAURANTE .PINGUIM",
As :m.elhoree:: proPQst�as ,�:�io- a,V"'a1:t$das & eemu:

nieada;� &9'$' �te:�ad6s. P:t-6pdsiJM no 100'al,
c(')m o' 5:r.. AJR;NO.

-

'

Rua :Paula pereir•• �º (Ae 'làd� dê eetreio)
, -

/. -
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CORREIO DO NORTE 07 de junho de 1980

ODILON PA-ZD:A,' Prefeito
,Municipal de Três Barras, Esta-

.

de deSanta Catarina, no uso (lê
suas atribuições, faz saber que "a

'

Câmara �Ji�i�Jp!,d decretou e
eu sanciono a-'seguinte:

.

Art. 2.° - A referida área
, 'L/ E" I:.

mede 200/m2 (duzentos metros
_

" quadrados), sendo uma 'médídá.
,

.'. ',r-.':"'·:-- '.
..

. ..... \

Art.' .1.0 _ Fica alterada ia.. , de 5 'metros de largura-por 40
Art. 1.0 - Fica o Chefe do

redação da: tabela I, do Código.
"

.. �,��;ros, de compriment?:' 'a
"

ser
Poder Executivo Municipal au- Tributário .Mundcípal, na parte, retirada do lote '��: �6, do,Jqtea� ,

tonizado a providenciar a trans- .

Imposto .Sobre � :&ervlços/ item;" n:ent? :{Ji2::,;Sr. LUIZ de Paula: ,e
ferêncía do Imóvel pertencente. 55

!
1

_. ...:J' -, '., idi "
.' SIlva 'p. '. t ", , \
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a Com anhía de Habitação' do' " a, t�p�_n\f_?,:se :?'S ;. Iz,e�es FIo,:
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\
" restam..ento e . Reflorestamento Arb :3'° - Esta LeI entrara'sta o e an a 'a arlna pa-ra·
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,
,
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P' feit
.

M
..

1
." ,�""'''l-- 'Ra,r�,,' '�F,.lor.�stament0,' Reflores- em vigor' na data de sua publi-:a re e1 ura unlclpa, 19l:OVe, ·_'t'

' --"

t', " <,._ .-" 'd
"

b' d d - '.
,. ,

',' -, .. ',-/
� I -1',· do

'.

}3" .... "Vila" amen ,?::'� :?:,él:?':'.. ���. r.� e �s- caçao revogadas as dispcsições"este oca iza 9 po airro
, :' .,:baste dê' madeiras em geral" .'. _

..... t
' ..

Nova e anterIormente,' desa- ", . ,-.;_' '.:-:: . , "r· --:-,
'

. --:'..
em. COIl rano.

propríado através <;1(>" .,D�_�rêtó '.' '0,' '..f\r-t:. 2.°' ......3.�, Esta ,.:,Lei terá
". Pré�eitura, Municipal, de,�

ri,o 291 de 05 de ab'ril de 1974 efeito' 'rêtrôàtiv'o 'a' partir de 01 Trê,s �arra:S�1f8-C);' 06,.05,1980 .. ,__

desta"'Prefeitura o qual ,foi d6a- de,Março dê 1980. I
., " \,."iÍ' J

"

do para a �esm� Comp�nhia ,de 'Art 3 o" E t' L' t' � õ'n:U,jbN PAZDA
'\' '.'

_ s a eI, en rara Prefeito MunicipalHabitação do Estado' �e .Santa ern vig-or na data de sua pub�i-
Catarina (ie' :ac<?_rdo .e6r�j' ,a, . Lei .

cação, revogp.das as disposiç\ôesn.o 288 de 16 de maio. de 1974.
,em contrário,.

Esta" Lei foi registrada e

. . "", c"'-: :'c" _. publicada no Departamento Ad-
,

Pre'��to ,M,Ú:p.,iciplll , ;-', ':
''-

,

rrlinistrativo desta Prefeitura, e,'
,.If),D,IILON PAZD

..
A" y., ,

'

� "será publicada no Jorrial "Cor-
Esta Lei foi registrada"e reio do Norte".

: publicada no Departamento�Ad- TADEU ·KURPIEI..
ministrativo desta Prefeitura'na Diretor Administrat�vo
data supra e será publicada;;nó" _

Jornal "Correio da. �N0r.�e"., " �" _" L�I N.'o 567 DE 06 DE MAIO
TADEU KU'RPIEL .

DE 1980
Diretor Administrativo

AUTORIZA A DESFILIAÇÁO
DO MUNICíPIO DE TR�S
BARRAS DA ASSOCIA:Ç.ÃO
DOS MUNICíPIOS DO PLA
NALTO NORTE CATARINEN

SE "AM�LA" .. ,

LEI N.o 563 DE 15 DE ABRIL
DE 1980

����;''''ÁÍÍTORIZA O CHEFE DO PO
DER EXECUTIVO A ALUGAR
UMA CASA PARA DELEGA

CIA DE POLíCIA.

ODILON PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal decretou e

'eu sanciono a seguinte:
L E I :

Art. 1.0 _ Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

alugar uma Casa no centro da

cidade, para alojar a Delegacia
de Polícia desta Cidade.

Art. 2,° _. O preço do alu
guel a ser pago e o contrato a

ser firmado será: submetido a

apreciação posterior da Câmara
de Vereadores. I

Art. 3.° - Esta Lei entrará
em vigor. na data de sua publi
cação revogadas as disposições
em contrário.

I

, ,

.Prefeítura Municipal de
Três Barras (SC), 15 de abril de
1980.

I
.
'

I
I
I

r

ODILON PAZDA
Prefeito' Municipal

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura, e

será publicada no JornaI �'C(Jr
reio do Norte".

TADEU KURPIEL
Diretor Administrativo

LEI N.o 564 DE, 23' DE ABRIL
,

DE 1980

AUTORIZA O PODER EXE
CUTIVO A REAVER AREA DE
TERRAS DOADA A COMPA
NHIA DE HABITAÇÃO DO
ESTADO DE SANTA CATARI-

NA -. COHAB - SC.

ODILON PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, no uso- de
suas atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal decretou e

eu sanciono a seguinte:
L E I:

Art,. 2.° - Esta Lei entrará,
em vigor na data de' sua publi
cação revogadas as disposiçôes
em contrário.

I

Prefeitura l\1unicipal de
Três Barras (SC), 23 de abril de
1980 ..

. ..:.... '�'.:.. 'I/;} o,," '
"

LEI N.o 565 DE':2g'DE .ABRIL
DE 1980 :,-

f \ • )

PRORROGA O f.lRA�O:,P�A
PAGAMENTO, 'DO IMPOSTO,

o '

••

� ,',
•

J
•• ,'!:

...

�
....

�.� ..

;. i'
,..

,'.,' .....

a
PREDIAL E TERRITORIAL

URBANO.

ODILON PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal decretou' e

eu sanciono a seguinte:
L E I :

Art. 1.° I Fica prorrogado
até 30 de junho de 1980, o prazo
para pagamento, sem multa, da
l.a e 2.a parcelas do Imposto
Predial e Territorial Urbano.

§ Único: Prevalecerá o des
conto de 10'% (dez por cento)
para o pagamento integral do

"IPTU", dos carnês parcelados.
Art. 2.° - Após o prazo es

tipulado no artigo 1.0, os con

tribuintes ficarão sujeitos ao

pagamento com multa.

Art. 3.'0 _' Esta Lei eritrará
em vigor na data de sua publi
cação revogadas as disposições
em contrário,

I

Prefeitura Municipal de
Três Barras (SC), 23 de 'abril
de 1980.

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada é

publicada no Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura na

data supra e será publicada no

Jornal "Correio do Norte".

TADEU KUR�IE.L
Diretor Administrativo

LEI N.'O 566 DE 29 DE ABRIL
, DE 1980

ALTERÀ A REDAÇÃO DA TA
BELA I, IMPOSTO SOBRE'
SERVIÇOS, DO CÓDIGO TRI-

BUTARIO MUNICIPAL.

Pr'efeitura Municipal de
Três Barras (Se), '29 de abril
de 1980.

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

• •

n a
ODILON PAZDA, Prefeito

Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, ))0- uso de
suas atribuíçêes, faz saber flue a

Câmara Municipal decretou e

eu sanciono a seguinte:
L E I:

Art. 1.0 - Fica autorizado
o Município de Três Barras a

desfiliar-se da ASSOCIAÇÃO
DOS MUNICíPIOS DO PLA
NALTO NORTE CATARINEN
SÉ - "AMPLA", que tem, por
sede a cidade de Canoinhas-SC .

.Art , 2.° - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua publd
cação revogadas as dísposições
em contrário.

Prefeitura
. Municipal de

Três Barras (SC), 06.05.1980.
ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi' registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura na

data supra e será publicada no

Jornal "Correio do Nar-te" .

TADEU KURPIEL
Diretor Administrativo

LEI N.'O 568 DE 06 DE MAIO
DE 1980

AUTORIZA .A PREFEITURA
MUNICIPAL DE TRÊS BAR
RAS A RECEBER POR DOA

çÃO UMA AREA DE TEHRA
PARA ALARGAMENTO DE

RUA.
'

ODILON PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras, Esta.
do de Santa Catarina, nu us (I de
suas atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal decretou e

.

eu sanciono à seguinte:
'

.......

Art. 1:° ._. 'Fica a Prefeitu
ra'Municipal de Três \Baiff:as"
autorizada a receber uma área
"de' terra no Bairro São Cristó
vão, doada por Luiz de Paula e

; Silva, para alargamento de rua.

.

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo desta Prefeitura na
data supra e será publicada no

.

Jornal "Correio do Norte".

TADEU KURPIEL
Diretor Administrativo

LEI N.'O 569 DE 16 DE MAIO
DE 1980

CRIA A BANDA . MUSICAL
lVIUNICIPAL, E· DA OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.
ODILON PAZDA, Prefeito

Municipal de Três Barras, Esta
d<Ll de Santa Catad.tu, }w uso t.l.e
suas atribuições, faz saber que a

Câluara 'Municipal decretou e

eu sanciono a seg�inte:
L E I :

Art. 1.0 - Fica . criada a

Banda Musical do Município de

Barrase
Três Barras, devendo o Senhor
Prefeito Municipal tomar todas
as providências necessárias: para
sua organização.

Art. 2.° _ Para atender as

despesas decorrentes com a

presente Lei, fica o Senhor Pre
feito Municipal autorizado a

abrir no corrente exercício fi

nanceiro, um crédito espedial
de Cr$

.

300.000,00 (trezentos
mil cruzeiros), por conta do ex

cesso de arrecadação verificado
no mês de janeiro do 'corrente
exercício.

LEI N.'Ú 570 DE 16 DE MAIO'
DE 1980

RECONHECE DE UTILIDADE
.

PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO
DOS MUNICíPIOS DO VALE
DO CANOINHAS - "AMVAC"

ODILON PAZDA, pre'feito
lVlunicipal de Três Barras, Esta
do fle Santa r�tnrína, no u:::ú de
suas atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal decretou e

eu sanciono a seguinte:
L E I:

Art. 3:° - Deverá o Senhor Art. 1.'0 - Fica reconhecida
Chefe do Poder Executivo, den- de Utihidade Pública a Associa
tro do prazo de noventa (90),. ção dos Municípios do Vale do
dias apresentar regulamentação .Canoinhas "AMVAC" - com

ou' Estatuto para o bom. funeio- sede e foro na cidade de Canoí
namento e o nome definitivo nhas ,

para a Banda. /

Art. 2.° - Esta Lei entrará
Art. 4.'0 - Esta Lei entrará em vigor na data de suapubli-

em vigor na data de sua publi-
.' cação revogadas as disposiçõescação "revogada-s" as 'dísposíçôes em contrário.

em contrário.

\

Prefeitura Municipal
Três Barras (SC), 16.05.80.

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

de Prefeitura Municipal de
.

Três Barras (SC), 16.05.80.

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

Esta- Lei foi' registrada e

publicada no Departamento Ad-:
ministrativo desta Prefeitura -na,
data supra e. será ,publicada no
Jornal "Correio do Nade",

, .

Esta Lei foi registrada e

publicada no Departamento 'Ad
ministrativo desta Prefeitura na

data supra e será publicada no

Jornal "Correio do Norte".

'TADEU :KURPIEL
Diretor Administrativo

TADEU KURPIEL
Diretor Administrativo

PUBLICIDADE, Ê UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTAVEL.

.

SE VOCÊ AINDA NÃO' FEZ, CERTAMENTE ESTA
. CEDENDO VANTAGENS A SEUS CO:NCORRENTES ..

• \ 1,: . ,_ .�\ " ,"

FAÇA UMA ..,EXPERIÊNCIA. - ANU:NCIE NA, RAlho
SANTA CAtARINA. �ROI?ISSIONAIS' REALMENTE ,CAw::
PACrrADOS, .IRÃO �MPENHAR:--SE ,NA DEFESA DE SEr

JNVES,'fIMENTO. ,

,E I�T,º, VAr�HE PR.ÓPciRCIÔ�AR l�urrAS ALEGRIAS:... ;"
"
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JACÓ JOÃO CARARO & eIA. .:rizar.:êua situação.
S/A.; avisa ao senhor VÁLD:tVINO
SIMôES DE GóES portador da' :- ,- O �ã� C'Ompareciw:�rito�-in;,p1i-ea;.
carteira profissional n,o 98823, sé-

.

rá ria: recísão do contrato de traba
rie 426, à apresentar-se na empre:', 'lho por abandono de serviço nos
sa no prazo de 3 dias para regula-.

.: termos do artigoo482 da CLT ..

2 lí

".,

-�-'

,.

F O T O ,e ,O P I A S �

-

,�. 1

"

o Cartório do Registro CiviJ de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e. sofi-s�
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SEÇRE ..

TARY II ..
I'

,
Faz cópias sirnples e dupla face de qualquer tamanho'

de excelente qualidade, tctalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi·
ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.
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,

n e o
O deputado Lauro André da Silva (do bloco PMDB) manifestou

se a respeito do salário dos funcionários públicos de Santa Catarina,
mantendo sua afirmação anterior de que quase 21.000 servidores rece

bem menos do que o salário mínimo. Disse o parlamentar que a nota
veiculada pelo Secretário da Administração, Bulcão Viana, surpreendeu
o não pelo conteudo, mas porque confirmou o que ele havia denuncia-
do do plenário da Assembléia Legislativa. .

Por isso entende que a nota do Secretário da Administração teve

.apenas um propósito, o de anunciar. que o Governo já tomou providên
eras para retroagir os efeitos da vigilância do aumento, mas contestou
os números fornecidos por aquela autoridade já que não são apenas
3.6�O que ganham menos do que o salário mínimo, mas, segundo ,ele,
mais de vínte mil.

'* ,* * *

,A Editora Atica acaba de relançar para o mercado livreiro uma

da.e mais. express�vas obras! primas da literatura brasileira. a 'qual já
,fOI debatida no cinema, no teatro e na televisão. José ds Alencar

· idealizou SENHORA, o livro que já está em sua 9a. edição.
/

José de Alencar nasceu em Fortaleza, no Ceará, em 1º de maio
de 1829. Formou-se em direito duas vezes, a primeira em São Paulo'

. e a segunda em Olinda. Colaborou com diversos jornais de São Paulo.
· Entre .suas obras, lê-se «O Guarani», publicado primeiramente em fo-

.

lhetiI?-s.e depois em li:rro. No ano de lti61, elegeu-se deputado, sendo
· reeleito em varias Iegíslaturas subseqüentes. Foi Ministro da 'Justiça
(1868) durante dois anos no Gabinete Ccnservador. Em 1870 abandonou
a carreira política magoado com o Imperadorj+edro II. Sete. anos mais
.tarde (1877), faleceu no Rio de Janeiro, em 1'2 de dezembro.

!
.
Está de parabens a Editora Atica pela reedição desta qu.e é uma

das melhores obras da' literatura brasileira.

"* * * *

'. Gostaríamos de dar apoio 'à idéia do deputado Vénícío Tortato
(PDS) que anunc'iou, dia desses, estar e-m estudos para apresentar nos
próximos dias, um projeto de lei instituindo o LI�RO HISTÓRICO
dos municípios de Santa Catarina.

, J

.

/ O parlamentar se surpreendeu com a falta de registros históricos
sobre determinados municípios do Estado, em recente pesquisa que fez
por solicitação de uma revista especializada. Pretende, o deputado, que
cada sede municipal tenha o livro próprio onde constará os dados
históricos de sua COlonização, fundação e desenvolvimento nos diver
sos setores de atividades.

Senhor deputado, apoiamos a sua inicia�iva, em tempo.

* * * *I
"I

. ,

'* '* * '*

.

'A rede de telecornunícacõas do Ministério da Educação e Cul ..

tura íRede MEC), passa a contar com 80 equipamentos Instalados em

·

tiniver-sidades e escolas federuis.localiz.!das nas capitais e nas prínci
.país cidades do País.

O equipamento, construído (INTRAr:O), construido com tecno
logia d�s.envo.lvida no Brasil pelos Iaboratórics da própria empresa,
são transistorizados, possuem comutação eletrônica e operam com até J,"quatro canais. . J

�

:F; um avanço para o ensino no Brasil, que merece sê.r regís
trado embora não esteja sendo usado, ainda eri)· Santa Catarina ...

Nossa Coluna, par ser publicada em diversos jornais abrangen
do todo o Estado de Santa Catarina (graças à colaboração das em

presas jornalísticas), pretende dar um tópico em cada edição para a

divulgação dos municípios.
I

Nosso propósito é .fazer com que o catarinense conheça o seu

Estado, esperamos que as Prefeituras Municipais remetam dados so
bre o município para a caixa postal 1.418, de Florianópolis, para que
,possamos levar - com êxito - o nosso objetivo. .

'

'* * * '*

A fundação Nereu Ramos pana Pesquisas e Estudos Políticos
está organizando 8 encontros, em 8 cidades- do Estado, para debater
com autoridades estaduais .. regionais, e o povo em geral, o programa
e o e�tatuto do Partido Democrático Social - PDS -, em Santa
Catarma.

1

. �ll1bora esteja em fase de estudo, já se sabe que as cidades que
sediarão os encontros são: Chapecó, .Ioaçaba, Canoírihs s. 'Lages, Tu
barão, Blurnenau, Joinvílle e Florianópolis.

. Será. feito um encontro por semana (possivelmente aos sabados)'
e o propósito é fazer um estudo do programa e estatuto do Partido

·

para posteriormente encaminhar as conclusões às autoridades com

petentes.

...

o
A V olkswagen lança

·novos te�pos./

o une
-

razao'carro que
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e Canoin as
o LEO CLUBE RECEÍlE,
SUA CARTA CONSTITUTIVA
A Presidência' do LEO ,CLUBE

DE CANOINHAS, através da Pre
sidente VALDEREZ T:ABALIPA,
nos I está con-vidando para partici
par, hoje, das festividades da entre':'

ga de sua Carta Constitutiva, que
vai ter lugar no Clube Elite, acom-:
panhado de uma churrascada . É
'bem de ver que esta comemoração,
é uma das mais belas para um clu
be 'de Lions, porque, torna efetiva
sua filiação a Lions Internacional.
F� nosso dever nesta oportunidade,
nos parabenizar com o grupo que
constitue o Leo Clube, com seus 43
elementos e que muito fazem por
bem servir a nossa comunidade,
com exemplos de nobreza e dispo
sição. A liderança que emprestam
a todos quantos, deles se cercam,
é sentida merecendo serem .chama
dos àqueles 1ue com indarão nossas

ontidadea, em sua geração. Nós do
Lions Clube de Canoinhas, nos or

gulhamos e, estamos certos da ca

pacidade destes. jovens que palmi
lham a estrada do hem servir.

TAMBÊM EM BI.;UMENAU
,

A Presídente do LEO CLUBE,
VALDEREZ TABALIPA, reuniu o

clube no último sábado, para deli
berarem sobre á participação . dos
elementos constituintes do Leo, no

encontro de Blumenau que se da
rá dia 21 e 22 de j unho próximo.
De princípio, com a manifestação
dos presentes, oportunizou a Presi
dente em contratar um ônibus pa
ra o transporte. Também foi feito
um convite especial para que o

CL. FRANCISCO RAPOSO e DM.
SANDRA, para acompanharem os

Leo à Blumenau. O encontro de
Blumenau, muito valerá para o

.......-_.__

Gr.a�a 4lcan�ada
Pela NOVENA DAS HORAS,

para ser rezada cada hora, durante
NOVE HORAS consecutivas. Dul
císsimo Menino Jesus de Praga,
que prometestes a Bem-Aventura
da Margarida do Santíssimo Sacra
mento ouvir favoravelmente tudo
quanto Vos for pedido em honra
de Vossa. infância concedei-me a

graça .que ardentemente desejo al
cançar durante esta novena. Dizer
doze vezes a seguinte jaculatória .

:'lVieninO' Jesus eu Confio em Vós",
Pai-Nosso .Ave-María, Glória ao

Pai.

Agradece r. v. S. a graça al
eançada.

DO.CUMENTOS
EX'l'RAVIADOS
MIROCEM GOMES DE 1ffiLO,

0:eclara para os devidos fins que
e-xtraviou o Certificado de Proprie
dade de seu Trailer', cor branca,
ano 1979, placa CA-3729', chassis
'I'16D03214.

O mesmo 'fic'a sem efeito por
ter requerido segunda via.

o carro dos

e
- ,emoçao.
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clube .eis que, desenvolverá seus

conhecimentos leonísticos, e fará
com que a amizade seja o princi
pal fator de integração leonística,
dentro do Distrito L-1Ü'. Vamos
adiante, que vocês terão pela fren

te, um poder de reconhecimento e

adptidão para louvar o emblema de
LIONS.

! eL. ILHEFONSO CORR:ÊA -

l�RESInENTE, DE O!VISãO
,

A Gove:tnadoria da gestão 80/·
81 nomeou o nosso CL.· Ildefonso

, �

para desempenhar em sua gestao a

Presidência de Divisão, cujo raio

de ação se situa em Canoinhas, Por

to União, Mafra, Itaiópolis e Pa

panduva . Está assim de parabéns
nosso CL. ,Ildefonso .por mais esta

tarefa que desempenhará .no Dis
trito L-lO e de parabéns 'está o Çlu-:
be de Canoinhas, por contar com

um membro no Gabinete do Dístri
to L-lO.

o NENÊ DO cr, ILDEFONSO

(RENILDA) CORR�A
1

Dia 21 de abril, nasceu SA-'
MUEL AUGUSTO DIAS CORRÊA,
cuja data é histórica para a famí
lia . de nossa Presidência do Clube,
eis que também nesta data, feste

ja aniversário 'o papai do nenê. �
Lions Clube de Canoirihas, maru

festa seu contentamento de teste
munhar tamanho evento já bastan
te difundido no clube, com os aper
tos 'de mão e os abraços efusivos.

..........w _ • -- _,.,. ....,.....----.-.-----------------

Cooperativa de Produtores
M_ate . Cenolnhes �tda.

de

RUA PAULA PEREIRA, 698 - CANOINHAS -sc.

R-eg. INCRA n,? 386/73 - CGC n," 83.19�.678/0001-01
Inscrição Estadual, 250.298.619

Edital de '(onvo(a�ão
ASSEMBLEIA GERA;L ORDINARIA�

o Presiidente da Cooperativa de Produtores de Mate

Canoinhas Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o art. /�.5,
letra. "e" do E-statuto Social resolve: ,CONVOCAR a Assembléía :

Geral Ordinária dos Associados a realizar-se na respectiva sede

social, no dia (26) vinte e seis de Julho de 1980, às (07) se�e horas,
em PRIl'vlEIRA CQNVOCAÇÃO, a firn de deliberar da matéria
constante da seguinte: •

ORDEM DO DIA

1 _. Deliberar sobre o Balanço Geral encerrado em 31-05-80, Re
latório do Conselho de Admínístração, Parecer do Conselho
Fiscal e Demonstrativos da conta de Sobras e Perdas;

2 Destinação das Sobras;
3 Ratificar Pro-Labore do Presídente;
4 Eleição do Conselho Fiscal _ ..... "Efetivos €' Suplentes _. 'para.

I o exercício de 1980/1981;
5 Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Não havendo número legal _. 2/3':- dos associados
presentes em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, para. a instalação '?a
Assembléia, fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
para. às (08) oito horas do mesmo dia.

<, Se desta vez ainda não houver número legal'- 50'%
mais ulP.·_ dos associados presentes em SEGUNDA C�NVO�
CAÇÃO, fica desdo já feita a TERCEIRA E' ÚLTIMA CONVO

CAÇA0, para às (09) nove horas do dia 26 de Julho de 1980;
com a presença de, no mínimo (10) dez associados.

,

Para efeito de cálculo do "quorum" para a instala
çao da �ssembléia, a Cooperativa possue 1.244 associados.

,

NOTA, - As chapas que concorrerão à eleição constan
te no Item n.? 4 deste Edital, deverão ser entregues ao Presidente
do Conselho de Administração da Cooperativa, até o dia 26 de ju-
nho de 1980.. .

E, para que chegue ao conhecimento de todos os. asso

ciados, o presente EDITAL será publicado na imprensa local, e afi
xado na Sede da Cooperativa e seus Postos de Recebimento, bem

.

como remetidos aos associados, na medida do possível.
Canoinhas, 22 de maio de 1980. ,

TOBIAS MUNHOZ DE LIMA, - Presidente'
3 ."

WI

•

... Convitevs
ORLANDO BUBA, avisa ao propríetárío ou pro

prietários que tenham gado nos terrenos de sua proprieda
de, situada em Lageado - Bela Vista do Toldo, que retirem
oS,mesmos, usando para esta finalidade os portões existentes,
encontrando-se as chaves dos mesmos, à Rua Paula Pereira,
8-00, em Canoinhas.

Convida ainda o confrontante que, sem autoriza
ção, fez UlTI portão conhecido por "colchete", localizado junto
ao cenútério de Bela Vista do Toldo, na cerca de divisa de
propriedades, que elimi'ne tal abertura, pois cerca existe pa�
rél. delimitar áreas e como tal deve ser respeitada.

Canoinhas, 31 de maio de 1980.

Ass. ORLANDO BUBA '
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SANTAS MISSlõE8
EM PRE,PARO�

.

Conforme divulgamos nesta co

luna que dia 10 de julho p.v. €S'

tárão em nosso município as "San
tas Missões", permanecerão até O
dia 27. Prova disso é. a presença
aqui desde o dia 27 p. p. do Pe ,

Sadi, Coordenador Missionário da
equipe que juntamente com nosso

vigário Pe. Antonio Cintho estão
percorrendo todas as localidades do

I interior do município que serão. vi
sitadas pelos missionários. Reina
grande entusiasmo pela vinda das
-Santas Missões que há mais de 15
anos que não vêm .

a Papanduva,
.

para renovar a fé na grandeza de
Deus e para asaIvação de todos.

ELElÇ'ÕES UE 80
FIGUEIREDO FORA

,

"Se eles decidirem pelas elei
ções,

.

faremos as eleiçõe·s",· disse
ontem o Presidente Jcão Figueire
do ao responder uma pergunta à
imprensa" assinalando que não to
rnará· nenhuma decisão a respeito
da realização ou não das eleições

, municipais previstas para 15 de no

vembro próximo, porque, segundo
ele, essa decisão caberá aos pode
res Legislativo e Judiciário. O pre
sidente revelou que isso era uma

resposta à oposição, "que sempre
acusou os governos ':revolucionáriop"
e como ele decidiu fortalecer o

Congresso Nacional e o Judiciário,
acataria a decisão que vier a ser to
mada. "Agora, a oposição acha que

Esmeraldino M. Almeida
.
\

a decisão deve ser minha, e que eu

envie ao Congresso Nacional uma

mensagem, que, para mim, é uma

lei casuístic'a, declarou Figueiredo"
em Sertãozinho ,no interior de São
Paulo, onde visitou algumas em�
presas. (G.P.)

100 MIL LF)õES NA ARENA \

CONTR,A A PARALISIA
INFANTIL ...
Na presença do Ministro Jair

Soares, o "Lions Clube" fez uma

promessa: mais de 10'0 mil leões do
Brasil vão se integrar na '''Campa
nha Nacional de Vacinação Contra

. a Paralisia Infantil". Moção apre
sentada pelo paranaense Kit Ab
dala, . foi aprovada po:;," unanimida
de na Convenção Nacional de Lions,
que acontece

�

em Poços de Caldas,
em Minas Gerais. N. R. 'É isto aí, I

nós também, estamos nesta jogada.
FATOS SIM, BOATOS NÃO
Quem viu Papanduva há cinco

anos, para rever agora, por força
da verdade tem que se convencer

que o mesmo está passando por
uma transformação radical, - quer
no setor industrial, comercial agro-
pecuário, vem se desenvolvendo em

rítmo acelerado. No centro urba
no a cidade cresce a passos de gi
gante, novas ruas abertas o-bser
vando os mais requintados modelos
urbanísticos das grandes cidades,
prevendo o futuro do amanhã, pré-.
dios sofisticados de apurado gosto
sungcm aqui, ali, acolá, às princi
pais ruas já calçadas, outras em

pleno trabalho, os terrenos no pe
rímetro urbano estão escassos e

, �

nEGISTRO DE IMóVEIS DA COMARCA DE CANOINHAS

ESTADO DE SANTA CATARINA

de Loteamento
I

, .

EULALIA GLABA KOHLBECK, Oficial do Registro de

Imóveis da Comarca de' Canoinhas, Estado dê Santa Ca

.tanina, na forma da. Lei,
• h.' , .•• �

• ._

.
. ,Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri

mento ao: disposto no. art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19:;12/1979, que
por r.nrz STOCLO$'KA, foram depositados: em seu Cartório" me- I
ri'io:rhal-.:descritivo,- planta .. e demais papéis e documentos relativos I
aõ' "LOTEAMENTO KlV):' 2", situado no.KM 2, cidade de-Três Bar- I
rã:s�:·a.es±(f- comarca, conforme planta abaixo ..

. As Impugnações daqueles que se julgaremprejudicados
q�a;rlto._ao domínio do referido imóvel" deverão ser apresentadas
d�1lg;9,:(lo prazo 4e quinze. (15)' dias, a contar da data da terceira

e':úl�i:��'; publicação 40 presente Edital. Findo o prazo e não' ha
v.�:qqO.j.irp.pqgna-çãq de, 'térceíros ou deste Ofício, será procedido
Ó registro;

-, ...

,

:
. ,

',,' ...r.'. � ..
'

.

'"': "

, ;:'" ,C> ,processo encontra-se a disposição dos
.

interessados,
neste- Cartório, durante as noras regulamentares. Dado e passado
.nesta cidade 'deCanoínhas, Estado de Santa Catarina, aos vinte 2

nove. (29) dé, máío de 1980.

.

EULALIA GLÁBA KOHLBlEGK
,Oficial do Registro de Imóveis - CPF n,? 249 111 199/34
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com seu preço elevado ,mesmo as
sim a procura é grande de pessoas
que desej am construir.

tici s e
.

M jor Vieira
�'�
...

FRANCISCO KRISAN

A partir desta edição a coluna
"NOTíCIAS DE MAJOR VIEIRA"
contará com a colaboração da se
nhorita Maria Rosi Grabovski. Co
mo é do conhecimento dos leitores,
a mesma possui, uma bagagem de
bons conhecimentos e boa redacão

.

e se propôs a dar a sua colaborarão
nesta coluna, que já está, se· tor
nando tradição para Major Vieira,
pois através dela é que os .nossos
leitores tem, conhecimento comple
to de tudo o que acontece em nossa

comuna. A, mesma convoca. a JU
ventude a também dar sua colabo
ração, trazendo notícias que possam
ser divulgadas através deste jornal.

Quero congratular-me com a

senhorita Rosi pela sua colaboraçâc.:
que espero que seja do inteiro
agrado dos leitores.

COLUNA SOCIAL
_ Acha-se em festas desde o

dia 1.10 o lar do casal Nereu José
Henning e Beatriz Izabel :M .

Henning com a chegada de seu.

primeiro filhinho, ocorrido na _ Ma
ternidade de Mafra. A e'oluna pa
rabeniza o recém nascido e seus

progenitores.
- Uniram-se dia 1.0 pelos la

ços sagrados do matrimônio na

Igreja Matriz de Major Vieira, os

jovens João Rodecz e Rosane de
Fátima Malacoski, ele é filho da
viúva Julia Rodecz, e. ela é filha
do casal Alois e Luiza Malacoski,
residentes nesta cidade.

_'. Unir-se-ão dia 7 pelos laços
do matrimônio os jovens Adolar
Malalcoskí e a senhorita Izabel Ju
koski. O noivo é filho' do casal Es
tanislau e Teodozia Malacoski e a

noiva é filha da víuva Estacilia J'u
koskí residente em São Roque nes

te município. A coluna cumprimen
ta os noivos e seus familiares de
sejando muitas felicidades.

_ Aniversaria dia 9 o sr. Car
los Felix Muk, residente nesta ci
dade. Também aniversaria dia 9 o

menino Marcos Fernandes de Sou
za, filho do casal Juvita e Pedro
Paulo Fernandes de Souza. A co

luna parabeniza os aniversariantes
desejando muitas felícidadea.,

NOTAS DIVERSAS

Está de parabéns a. comunidade

Registro Civil

UM DESAFIO A MOR.TE.
EM GELAUEIRA

Os norte-americanos, ao· que
parece, inventaram outro lucrativo
negócio: trata-se das sociedades
criogênicas (do grego "Krios"
frio). Pára associar-se a pessoa
deve pagar uma taxa de mil dóla
res. e cobrir os equipamentos com
um seguro de '50 mil dólares, feito
em nome da sociedade, isto fora os

2 mil dólares de manutenção anual,
.

pagáveis pela família. A esperança
dos "associados" é serem congela
dos após sua morte e, posteriormen
te descongelados, séculos depois,
quando poderão segundo suas

crenças, serem ressuscitados e cura

dos da doença que sofrem. É uma

aposta contra a morte,
'

e uma fé
inabalável no avanço da ciência.
(G.P.)

/

PASSARELA·DA SOCiEDADE

Dia dez do corrente extreando
troca de idade nova a Sra JUVE-
LINA G. COSTA ALMEIDA. es

posa do Sr. João. ,M: Almeida.
Cumprimentos estarão circulando
em alto estilo para a distinta dama.

Na mesma data niver do Sr.
CARLOS ANTONIO GREFF'IN, re
sidente em Canoinhas . Na sua fes
tiva data os merecidos cumprimen
tos e felicitações de amigos e pes
soas de suas relações sociais.

Dia onze niver da srta. VERA
LUCIA HIRTH, filha do casal Mo
desto (Silvia Hirth , Em sua resi
dência receberá colegas e amigui
nhos onde serão recepcionados.

Dia/12 quem estará festejando
niver é a srta. TANIA MARA, fi
Iha do distinto casal, Sr. Jorge
(Marisa) Weckerle, ele diretor da
Souza Cruz residente na Capital do
Estado. Felicitacões circulando em

.

alta rotação.
� ,

Dia 13 _. extreando idade nova

o sr. ,JOSÉ ANTONIO CORREiIA,
funcionário federal aposentado e

nosso procurador. Amigos e pes
soas de suas relações lhe prestarão
as merecidas homenagens.
\ Na mesma data registramos o

aniversário da garotinha ADRIA
NA, filha do casal Sr. Waldir (Flo
rinda) .Adam . Na sua alegre data
natalícia estará reunindo seus co

leguinhas para comemorar a data.

A coluna associa-se' as manifes
taçôes, almej ando.alegria para o

dia festivo e felle'idades para sem

pre.

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

'de Major Vieira, pois a festa do'
P a d r o eiro "DIVINO ESPíRITO
SANTO", realizada dia 25 de maio
deu uma renda líquida de Cr$ ...

56. 509,OQ . � comissão e o padre
vigário agradecem a todos os fes-.
teiros e a comunidade em geral pe-
la colaboração.

.

. ( J

(

Registro Civil' do Município de Três

Barras - Comarca de Ccnoinhos-SCv,
faz saber que pretendem coser-se:

ITAMAR. MANOEL VIEIRA
com MARIZETE ZAMBULSKY,
brasileiros" solteiros, 'ele controla-
dor, nascido em Gravatal-Tubarão
SC, aos 1.6 de setembro, de 1955, fi-
·lho de Rafael Bento Vieira e Joa
quina Antónia Vieira. Ela do lar,

I nascida. em São Mateus do Sul-PR,
aos 14 de novembro de 1962, filha

I

Convocacão
,

Pelo presénte Edit�l, de Convocação, o Sindicato dos

Empregados no Comércio de Canoinhas,' por seu Presidente, c,on
voca os associados para se fazerem presentes a ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-s1e na Associação Comer··
cial e Industrial de Canoinhas, prédio Zaniolo sita à rua F'eJipe
Schmidt, n.o 83, nesta cidade de Canoinhas, no próximo dia 8 de

,

junhü, às 09 horas (nove horas) em primeira convocação com a

presença de 2/3 (dois terços:) dos associados da entidade, ou em se

gunda convocação, .às 10,00 (dêz) horas, com a presença de 1/3
(um terço), com a finalidade de discutir e deliberar sobre a se

guinte ORD�M DO DIA:

1.°) Outorga de poderes à Diretoria, do Sindicato, para. promover
n.egociações com ° Sindicato do Comércio Varejista de Canoi
nhas, visando a instauração de Convenção Coletiva de' Tra
halho, para vigorar a partir de 1.'0.08.80.

, - \

2.°) Estudo e aprovação das bases a serem reivindicadas, tanto
para Convenção como para Dedsãó Judicial, inclusive Cláu�
sula de desconto enl faVOT dO; Sindicato.

.

3.° Autorização à Diretoria do Sindicato para instaurar Dissídio,
,Coletivo, caso malogrem as neg@ciações.

,
�

DANIEL KARVAT - Presidente

BRADO DE AL.E.RTA

Que tesouro maior pode". um.
pai oferecer aos filhos?

Tesouro que os acompanhe por,
toda a. et.ernidade???

O homem do mundo de hoje
pensa em dinheiro, em projeção,
em casa ,e esquece de que estes não
são verdadeiros somente o são os.
valores que ficam os: que permane-

. cem com o espírito, não aqueles
que se gastam e passam de mão em
mão na terra. I

As fortunas, portanto, que um

pai deve doar ao filho, as mais va-
'

liosas, depois do exemplo, da edu
cação, a instrução, a preparação
para a. vida, forrando o caminho
por onde vai passar o. fillho com os

valores da humildáde da mansidão,'
e do sacrifício, virtudes muito di
vulgadas e pouco exemplif'icadas .

E que tesouros podem e devem os

filhos doar aos pais?
Gratidão' e reconhecimento

apenas?
Retribuição alguma dessa na.-'

tureza será suficiente.

O único valor em que os pais
acreditam, como 'doação do filho, é
a felicidade dele próprio.

Está provado que ninguém é
pai, na terra, por acaso e a Justiça
Divina demonstra que nenhum fi
lho 'se corporif'ica com a matéria.
emprestada pelo pai pela força de
leis arbitrárias. Tudo transcorre
dentro de uma programação- bem
delineada pelos Sublimes Constru
tores da vida no planeta terreno:

Então, que dor macera mais
.

o

coração dos país? A angústia de
acompanharem o fillho em perigo,
gritarem para ele, que s,e encontra
à borda do abismo e não .serem ou
vidos" vendo que está a ponto de
tombar e só a interferência do.
Pai Criador pode salvá-lo.

.

( I

Sindicato' dos' Empregados 'no

(Jomércio de Cánoinhas
Edital de.

PENSAMENTO DA SEMANA

.
Os lucros são hoj e encarados

como o sexo costuma se-lo: T'odo
. �undo acha que há' mais do que
realmente pode haver. E pensa que
pode haver gente' que está usu

fruindo mais que si próprio. (R.R.)

,

\

.. EDITAl.S,
I

de Alexandre Zambulzny, - falecido':
e Martha Przyvitoski Zambulsky . :-

PEDRO LEMES. GONlÇALVES'
com MARIA ALVES DOS. SAN.:

.

TOS,. brasileiros, solteiras, naturais':
'deste Estado, ele lavrador, nascido
em Camplninha-NzM, aos 11 de'
abril de 1944" filho de Jorge Lemes
Gonçalves e Benvinda dos Santos.
falecidos, ela do lar, nascida aos 1'9�
de agosto de 1953, filha de Henri
que Alves dos Santos e PaulaFreí-':
tas Matoso,' falecidos.

, Se alguém souber de algum 'im�
,

pedimento !egal oponha-o na form9
da, lei. .

Três Barras, 002 de· junho
'

de:_
1980.

()

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

/

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do
I

Registro Civil\ de Bela Vista do Tol
de - Canoinhas - Santa Catarina,

. faz saber que· preten�em casar�se:

WALDO ' GONTAR,EIK com
DERLI MASSANgIRO. Brasileiros,
solteiros, naturais deste Estado" ele
a.gricultor, pascido em Timbozinho,

.

neste Município em 28 de junho de
1963, filho de Antonio Gontarek e
Maria Gontarek ela do lar. nag,cida
em Timbó Grande, neste MunicipJo,
em 10 de outubro de 19'63, filha de
Paulino Massaneiro e 'l'ereza lar':'
rocheski.

�

I

I

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 180g
88 alguém souber de algum impedi
mento legal; oponha·,,:) na forma da
Lei.

Bela Vista do Toldo, 29 de, mai-o
, de 1980.

ELIZA PERE,JRA
E�:evente Jurameniad,ft

\ .
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07 de junho de 1980
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I
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SERVICOS
,

�

I

, '

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

.

Ir
"( I

FARMACIA DE PLA.NTãO: De sábado (07)\, a sexta-feira
\ -

(13) - VITAL '_ Rua Paula
\

Pereira, 542 - Fone 22-0040!

",�, ,':.i\U1DI'tOS DE PLANTA0: Em casosde extrema urgêl'\Pia-
.

'
,

� �.

'. .

' :- Fone 22-0"033
"

RA.pIO PATRULHA: Fone: 190

;PRONTQ SOCORRO: Fone: 192
'".

I

',:.c, p,

':; PLÂNTA,O CELESÇ= Fone:' 196

ê., '('ESTÁÇAO'RQDOVIARIA: 'Fone: 22-017>9

RAnIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00
\ .

.

I

horas e das 14:80:"às 18:00 ho-

ras. Aos sábados até às 16:00
.

. i:'"'
"

, ,

.,,:,.\ .

, (: .;,' 'i

J, ", .. (' ;�!

., ,

.... :.. J.

horas.'
.

� \. �.' (�,",
.

. ,

;,,'� r- ,

. ,�.
,

',' " .�, i"1

'-ServÍ(jo de proteção aoCrédito
.

,
.'

(SPC) � ,,'- \ "

",

.,; i�\ / ".! .t .

I.. ,);,� ,J"! '

':'�.�': " "ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA'
"

CONVOCAÇÃO�

. "
'... "

,

",

. .,'.' ....,,,,
'

, -,' De êonformidad; com o artigo 5.° do regul�mento in

'"terno do Serviço de Proteção ao Crédito, ficam convidado� todos

os associados 'do SPC., a se reunirem no Clube Canoinhense, para
'a Assembléia"Geral Ordinária, a realizar-se nó próximo dia 12

"(Doze) de junho .de 1980; às 20.,0.0 horas, em. primeira conv�cação
ou às 20.,30. horas, em segunda convocação, quando deliberara com

qualquer número de sócios presentes, obedecendo a seguinte or-

dem do dia:
.

.(

1;0 _- 'R�latório d� .diretoria e prestação de.contas da tesouraria;
-' ,.

'"
.

"

2.� ,_ Eleição da nova diretoria e seu conselho Consultivo para o

biênio 1980.-1982;
3.0 _' Assuntos Diversos. '

.

"'.. .

.

.: ·NOTA; A fim de obedecer o artigo 39d9s 'e�tatutos da Asso

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

pas dos. candidatos que concorrerão às eleições . deverão conter
,

obrdgatoríámente o �'ACEI:TE" 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 .ínscrições.
',

_

,-

'C�u;o!i�ha9, maio de 1980.

NIVALDO BUBtGARDT - Presidente

Prefeitura
PORTARIA N.o 37/80
Dr. Benedito Therézio de

,

Carvalho Netto, prefeito Muni

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais" resolve:
CONCEDER LICENÇA

A GESTANTE

A Prof." Contratada Sra.
Terezínha Santana T'orquato,'
por cento e vinte (120) dias
,conforme requerimento proto
colado sob n,? 1121 datado de

02/6/80.· (Atestado médico inclu
so), a partir desta data.

I

Gabinete do Prefeito Muni

cipal. de Canoínhas, 0.2 de junho
de 1980..

\
.

'

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO
, ,

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registra

da e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

DECRETO N.o 50/80

APROVA LOTEAMENTO

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado I de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais e de confor
midade com as Leis n.Qs 830 de
04/6/68 e 1.401 de 31/10/77,

bECRETA

Art. 1.'0 - Fica aprovado o

loteamento procedido pelos srs,

Verônica Bergmann, Valdemar

Bergmann .e Vilma B. S. ou
veira, de um terreno urbano
com a área de 9.680.,0.0 m2, sita
as ruas Basilio Humenhuk e

Otto -Fríedrich, constituído do

reg. mun. n.? 64, carta afora
mento n.? 129 e parte do lote n.?
51; ·ficando os lotes 0.1, 0.2, 0.3,
0.4, 06, 0.7, 0.9, 10., 11, 12, '14� 15,
com 600.,00. m2, o lote n.? 05 e o

lote n.? 13, com 640,0.'0 m2 e o

lote n.? 16 com 711,0.0. m2.
Art. 2.° - A área de 489,00

. ,
.

"c;'!�:, ,;
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\ Crediário próprio �" entrega na hora
, ,

'; ,: \
:.

!� , ��J

{ I � ,
.... -:-�:-

"

.\,

í:! :·RUA:'CAÊTAN.O -COS'TA, 495·..;... FONE 22-0555 - CANOINHAS .. SC.

-. . ..:':,..� - ,._

JUíZO DE DIREITO DA COMARGA DE CANOINHAS....� "

Municipal de

Art. 3;° - O proprietário .

,ficará isento do imposto terríto
nial urbano por três anos de
conformidade com a legislação
vigente.

Art. 4.° - Este Decreto
entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
, síções em contrário.

Gabinete do Prefeito Mu�
nicipaL de Canoínhas, em ....

0.4/0.6/80.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
, -

CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

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

JOSÉ .BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

Canoinhas
n.?s 217-214, carta de aforamen

to n:os' 2o.5-�71, lote n.os 199-)-96,
, com a área de 29.655,0.5 m2,
. sendo 22.481,90. m2 distribuído
em 26 lotes e 7. Í73,15 'm2 desti
nado a abertura de ruas, em

decorrência com o despacho 40
sr. Engenheiro da Prefeitura,
exarado nos requerimentos pro
tocolados sob n.?s 1.865 de ...

19/10./79, 1.864 de 19/10/79' e

nas respectivas planta�.
Art. 2.0 _. A área destina

da a abertura de ruas, bem co-
,

mo a área de 1.143,75m2 (lote
TI.o 2 - quadra 1. 0.76), deverão
ser doada a Prefeitura Munici
pal, mediante escritura pública,
sem ônus para a municipalida
de.

Arrematação /

(Extrato art. 687 CPC)

Rosa, de outro lado com Gui
lherme Goestmeier Sobrinho,
de outro lado com Ozório Nu
nes Figueiredo. O título ante
rior está registrado sob n.? ...

34.284, adquirido por Oscar Ca

va, lavrador residente e domí
cilíado neste município. Trans
mitente: Guilherme Goestmeíer
Sobrinho e sua mulher' Hílda
Voigt

.

Goestmeíer, lavrador re
sidente e domiciliado neste mu
nícípío. Título _- Compra e

. Venda.; avaliado em Cr$ ...

50.0.00,0.0. (cinquenta mil cruzei
ros). Eu, Zaiden E. Seleme, Es..,

. cnívão o subscrevi.

Canoinhas, 27 de maio' de
1980..

Orli de Ataíde Rodrigues
Juiz de Direito

2�a Vara

pa.ro- O seU lar'

eletrodomésticos

conjuntos estofados, copas, dormitórios para casai. 8 infan

ti',
< cozinhá:.s. .arnericanas tcdeschirii. televisão a 'cores (sanio

, .

sharp, phihps), televisão preto e branco (philips, philcc) 'fo-
.

.

g�.�s, q .. .lenha 6 a gaz, refrigeradores" .armarios com pias
, ,

'

..

�
'i.

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

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

" ';.!.i,;- {8IógIO� de parada, rádios, toes - fu-s 8 uma
'

, ,
, .1'�'

Infinidade de ,ár tigos

m2 correspondente ao lote n.?
0.8 deverá ser doada a Prefeitu

ra Municipal mediante escritu
ra pública, sem ônus para a mu

nicipalidade.
Art. 3.00 - Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni•.

cipal de Canoinhas, 02 de junho
de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Administrativo na data supra.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo
I

,

DE VElCULOS USADOS
\

DECRETO N.o 51/80

APROVA LOTEAMENTO,'

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, ne uso de suas

atribuições legais e de confor
midade com a Lei n,? 830 de
04/06/68 e Lei n,? 1.401 de

1 31/10/77,
.

DECRETA:

Art. 1.'0 - Fica aprovado o

loteamento procedido pelo sr.

GUILHE.RME PRUST, de um

terreno urbano, situado no Bair
ro Campo d'Agua Verde, cons

tituído. do registro municipal

Edital de

l\'1IGUEL PROCOPl� CqMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

I Ano

1 Veraneío . . .. .. .. .. .. .. .. 19'72
1 Opala Coupê .. .. .. .. .. .. .. .'. 1973
1 Opal�,4 portas .. ',' ". .. .. .. .. .. .. .. 1974
1 B 1 19�� "

rasl' la .. .. .. .. .. ", .. .. .. .. .. .. y

1 Opala Coupê .. .. .. .. .. •. .. ,. .. .. 1975
1 Brasília ,. .. .. .. .. .. .. .. ..� .. ..

. 1978
1 .. Chevette GT , .. .. .. .. .. .. .. 1978

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LTDA.
/

Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. 6atarina

. l.a PRAÇA: Dia L? de agosto de
1980.,. às 10.,00 horas'.

2.a PRAÇA: Dia 22 de agosto de
, 1980., às 10.,0.0. horas.

LOCAL: Edifício do Forum De-
_:,

sembargador Rubem Moritz
da Costa, sito à Rua Vidal
Ramos s/n.? - Canoinhas -

se.
PROCESSO: Execução Fiscal

n.? 1. 201. ,

' .

"REQUERENTE: A FAZENDA
NACIONAL.

REQUERIDO: OSCAR CAVA .

BENS: Um terreno rural sem

benfeitorias, com a área de
121.000. m2 (cento e 'vinte e um

metros quadrados) situado em

Boa Vista neste município e

Comarca, confrontando de um

lado com Djalma J. Flôres, de
outro lado com o arroio Santa

,

\

NO DEPARTAMENTO

Marca

\'

I
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paralisia, infantil '_ já' causou muitos

para que o mesmo não aconteça" em sua família. Procure
residência

\
no dia 14 de junho e vacine "seus' filhos! de O a 5 anos.

L N

danos'A às Colabore
•

crianças.

,o,,' posto próximo. de
"

'

� À"
•

r

.

'/''''- ;(

sua

!5EfhEAt H'W*SEiIi)' • ANH

Concurso
I

Tributos
Público F,i�c'al

'federais
.

,

o ,'Ministério da Fazenda aco

lherá, no período de 23 de maio a

19 de junho, em suas dependências
nas capitais dos Estados e 'I'erritó-'
rios, inscrições para Ó concurso à
'oategoria de Fiscal de Tributos Fe

.. derais, uma das carreiras mais só-
lidas e bem remuneradas do servi
.ço público.

Requisitos índíspensáveís para
inscrição: nacionalidade brasileira,
idade máxima de 35 anos (funcio-:
-nàríos da . Administração Federal
direta .ou autárquica ficam dis-
pensados desse limite), diploma de
curso superior ou habilitação legal
equivalente, estar em dia com as

obrigações eleitorais e, para candi
. dates "do sexo masculino, com o

serviço mílítar ,

A. taxa de inscrição, no valor
diEl Cr$ 800,.00, poderá ser recolhida
em qualquer agência do Banco do
Brasil, mediante utilização de for
mulário próprio, fornecido pelo
Ministério da Fazenda.

No ato da inscrição, o candida..

to deverá apresentar carteira de
identidade, uma fotografia 3x4 re

cente e o comprovante do depósito
tia taxa .-' Na oportunidade, firmará
termo de compromisso de apresen
tação dos documentos e diplomas
que comprovem ó preenchimento
dos requisitos necessários.

A seleção envolverá duas eta-
- pas: exames escritos e' curso de
treinamento - com duração de 3.6.0
horas/aula, realizado pela Escola
de Administração Fazendária
ESAF.

Os exames escritos serão, desen
. V'Qlvidoe da seguinte forma: -Direito

'Variedades
,.' c",:'

'$
�
..' .,...,

,
.

.
�
.. na

, ,

C�m 'baBe rios eesultados obti...
! ';dos 'nos três últimos anos de pes
quisa e em observações realizadas

.

nas diferentes, regiões .agroclimáti-
_, cas de Santa Catarina, a EMPA$C
-:- Empresa Catarinense de Pesqui
sa AgJ_'ôpécuária S.A., acaba de di
vul,gãr em Comunicado T'écnko a

xecQl'liendação de vari'€dades de 80-
j,â �a" plailtio nO' Estado na' safra
'"Iii�1" .�.

v.t -u::t .'

�.� .::;':.. ' .... ..' . .I.. '
'

.

, Atualmente Santa' ,Catarina
,ocllpa �uJn lugar de' destaqúe entre
,os· estàçlos produtores de soja Gom
.' Jlip.a produção de 689.0'00 toneladas

,

a,qual' já e.stá em fase final de Co.

lneita e que, repreS€D.ta ,4.,5% do
total nacional.

, 'Em experimentos, real'izados
pela EMPA$C nos municíp�os· de

,S&o Miguel do Oest1e, Campos N0-
'vos e PAPANDUVA registraram-se
pro'dutividades de 4.93!?, 4.610. e

3.9,79 'kg/h, respectivamenteQ no

,ano àgricola q.e 1976/77. Isto vem

,
demonstrar 'gUie o agricultor cata-

Tributário e Contabilidade as

duas primeiras provas _ terão pe-.
so 2 (dois) e o'mínimo obrigató
rio de 5.0% de acerto em cada uma;
Conhecimentos Conexos - a ter
ceira prova _' compreenderá ques
tões sobre 'Economia, Direito Fi
nanceiro, Comercial e Civil, Mate":
mática Financeira e Português e

.terá peso 1 (um), sem 'exigência de
nota mínima. No conjunto das pro
vas, o candidato deverá' alcançar
média ponderada igual eu superior
a '60 pontos.

Os aprovados na primeira eta
pa, cuj a relação sairá no Diário
Oficial da União, serão convocados
para matnícula no curso de treina
mente, já remunerado e em regime
de tempo integral.

O curso constará de aulas e

exercícios práticos sobre .audítoria
contábil-fiscal, classificação' de
mercadorias, fiscalização de tribu
tos federais, administração fiscal,
processamento de dados e direito
tributário aplicado. Para aprova
ção nesta etapa, o candidato deverá,
'obter, nas avaliações, aproveita
mento de 60% por disciplina.

, A homologação do resultado fi
nal do concurso, após a conclusão
da segunda etapa, será igualmente
.divulgada através do Diário Oficial
da União.

.

,

-- MtE" - M.

d e I Registro· ,Civil - Editais
ficar os, procedimentos para o pró
ximo concurso, de âmbito nacional,
à categoria de Fiscal de, Tributos
Federais.

MINISTÉRIO DA FAZEND!A
DESBUROCRATIZA
CONCURSO -

Dando continuidade aos esfor
ços de desburocratização que desen
volve em sua área, o Ministério da
Fazenda preocupou-se em simpli-

I ' '

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

--.

Assim, quando da' inscrição '
no período de 23 de maio a 19 de
junho - o candidato não necessi
tará munir-se da habitual série de
documentos e fotocópias; ar,reSl2'n
tará apenas carteira de identidade,
Uma foto 3x4 recente e comprovan
te do pagamento. em qualquer

, algência do Banco do Brasil, da ta
xa. de inscrição, no valor, de Cr$
800,00.

O candidato firmará, então,
termo de compromisso \

relativo à
sua compatibilização com os requi
sitos exigidos - nacionalidade bra
sileira, idade máxima de 3,5 anos,
curso superior concluído ou habili
tação legal, equivalente, obrigações
eleitorais em dia e, no caso de se
xo masculino, quitação com o ser-

viço .militar .

'

Dessa forma, apenas os candi
datos aprovados nos 'exames escrí-

I

tos deverão comprovar,' a poster io
ri. que reuniam todos os requisitos
à data de sua inscrição.

As três provas. de questões
objetivas, versarão

-

sobre Direito
Tributário, Contabilidade e Conhe
cimentos Conexos (esta abrangendo
Economia, Direito

.

Financeiro, Co
mercial e Civil, Matemática Finan-
ceira e Português). IOs' candidatos habilitados par
ticiparão 'do curso de treinamento
realizado pela Es�ola de Adminis
tração Fazendária-ESAF, do Minis
tério da Fazenda.

plantiode, Soja para
safra . 80/81:

rínense poderá aumentar suas co
lheitas �e adotar as práticas reco

rnendadas pelos técnicos da pesqui
sa e extensão rural.

Os engenheiros agrônomos EN'a
risto Espindola e Fernando Orrego
da Estação Experimental ,de Chape
có aéonselham os sojicultores a ob'-'
servarem a época mais apropriada
,ParByl a semeadura. Porisso, infor
mam os técnicos, "para assegurar
maior >estabilidade de produção, ,de
ve-se semear variedades .de dife
rentes grupos de maturação, pois
,caso ocorra qualquer adveRsidade, I

esta inc'idirá sohrié plantás em dife
rentes estágios evolutivos,' alivian-
do o prejuízo.

,

O Zoneamento Agroclimá tíco
elaborado pela EMPASC, dividiu o

Estado em 7 (sete) regiões distintas
'em aptidão para o cultivo da soja.
As -regiões I e II (Oeste e Alto Va
le do Itajáí) classificam-se como

preferenciais para plantio. Are"
gião III (Planalto Central, N(}rte e

Vale do Rio do Peixe) classifica
se como tolerada devido' a menor

disponibilidade térmica. As demais
regiões apresentam fatores, desfavo
ráveis à cultura da oleaginosa.

As cultivares (variedades) de
soja para plantio no Estado, de'
acordo c'om a fase de maturação,
são as seguintes:

Precoces: Planalto, IAS 2, Pa
'raná,) Davis e Bragg;

Médias: Hampton, IAS 3, Bien_-\
ville, IAS 4 e Sulina;

Tardias: Hardee, Santa Rosa,
BR 1, BR 3 e Viçoja.

O Departamento de Informação
c' Documentação (DID) da EM
PASe informa que os interess.;:1dos
em obter a publicação ou maiores
dados sobre o presente assunto, po
dem . se dirigir às Estações E:xpi2Ti
mentais da gmpresa, aos Escritó
rios do Serviço de Extensão Rural
ou à Sede da EMPAS.c em Floria�
nóp,olis, no Bairro Itacorubi.

illT!TI1n ií Dl rtWItlli"fi''!i'Wri'ii�ii! U li i fhi fi niCiIi,. ilill a i" iii i8 ii! D li iI!iI í c ihtE! ii ii �Tiii 115 tí 11111 ii iii d li
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Ganhe ',tempo e"di,nh�i�o, visita Fuck )Materiais, pàra, Cons- ,J

,,·trução. lá você encontra' tudo' para a. sua casa;
,

' ,

.. ' :, . '

...Agora em ,promoção especial:
",. ",.
-

-.

1_

o

Timbó deste Estado aos 01 de dê-,
zembro de 1961, filho de Nestor
Soares dos Santos' e de Leonora de
Deus Ferreira- dos, Santos; ela do
lar, nascida em Ponte Alta, muno
de Curitibanos-S'C, aos 2i de 'agos
to de 1966) filha, de Manoel Dorival
Pereira e de Clara da Silva Pache-

\ \.'

NEREIDA ,C. CÔRTE, Oficial de

�<egistro Civil do
I
1.0 DlstrIto de Co

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

AROLDO PRESTES DE SOU:.
ZA com ANA LUCI HARTMANN,
brasileiros;' sólteiros,· domiciliados
e residentes nesta cidade; ele mili
tar, nascido 'em' Monte Castele-S'C,
aos 17 de àbril de 1957, - filho ide
Eduardo Prestes de Souza e' 'de
Francisca Ribeiro de Souza; ela
do lar, nascida em Palmital deste
Município aos 12 de maio de 1993,
filha de Natálio' Hartrnann e de
Ana da

.

Silva Hàrtmann, � ralecída.
, , \

ANTONIO ATAHIR 'AMARAL
com' . MARIA IVONETE VEIG'A,
brasileiras, domiciliados e resí-

\
dentes neste Município: ele viúvo,
.soldador, nascido em

\

G'uará,'muni
cípio de Guarapuava-Pr , aos 28,de'
junho de ,1952, filho de Luiz ,do
Amaral .e de Ana Padilha Am:�al;
ela solteira, operária, 'nascida '.em
Santa Cecilia-Stl, aos 08 de serem
bro de 195'9, filha' de José -O�dy
Veiga e de Nair Sasso Veiga. .

1

I
_ '. i

I

ADERJ3AL ANTONIO MA-
CHADO com ELIANA MARIA,
MUENSTER, . brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes nesta ci
dade; ele. comerciante, nascido em.

Papanduva-S'C. aos 1;5 de junhode
1949, filho' de Alvaro Machado' e de
Alice Cunha Machado, falecida;
ela funcionária pública Estadual,
natural de, Canoinhas, nascida aos

1.° de fevereiro de 1954, filha de
Otavio Muenster e'de Elza Mander-

.

back Muenster .

\

co,

CARLOS' CESAR, GRArE
MANN DE SOUZA com ROSANE
MARIA ZATTAR, brasileiros, sol
teiros; ele técnico em' contabilida
de, nascido em Rio Negro-Pr ., aos

23 de maio de 1959 =esidente e do
miciliado em Mafra; filho de Lau
delino Granemann de Souza e de
Iraci Granemann de Souza; ela
bancária, nascida em Canoinhas aos
20 de julho de 1959, domicilrlada e
residente nesta cidade, filha de
João Zattar e 'de, Ancila Maria
Stoeberl Zattar.
- "

HELIO FELISKY com 'ERAIDES
DE FATIMA LOPES, brasileiros,
solteiros,' domicilüiUos é residentes
neste município; ele operário, nas

cido em Mafra-Se aos 05 de abril
de 19'5�, filho de José Felisky, fa
lecido e de Zenílda de Souza Felis
ky; ela do lar, nascida em 19 de
outubro .de 1960, filha, de Antonio
Lopes e de Dautina Vaz Lopes,

JOAO l"tARIA SOARES, DOS
SANTOS com PAULINA PEREIRA
DA SILVA, brasileiros,' solteiros,
domiciliados e residentes' neste dis
trito; ele' operár-ioznascido em Rio

,
E para que chegue ao eenheel

mento de terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentorom.' os
.riocumentos exigidos pelo C6digo
Civil, ort. 180. se alguém tiver 'co.
nhedmento de algum impedimento
legal, oponha-o na forma da leí.:

.Canoínhas, 04 de-maio de 1900.

NE�EID'A C. 'CORTE"'''' ,

()fici�1 do Regi�tró CivH �
,

CPF, 222.315 :879-04
'
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ACiRADE,CIMEMTÓ." E "

., "
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'COHVITE�MIS'SA DE, '7.0 ., DIA,
Silvio AliredQ May�r, e Família airade'eittt, à {odos j

que manifestaram sua amizade ,e solidarieda.�e; estando jun.. ;

tos em' pensamento,-�ogando ii ,Deus resignação'�eéessária� .. ;
ra suportar o desigriio .supremo, peio pàssameniÔ·de:,seu.,Fllho

ar os
'e convidam para � missa de 7.0 dia que será "celebrada na,

Igreja,Matriz Cristo Rei, dia 10-06-80 as 19 horas.

,
,

. .

I,m,presa Industrial e' Comercial FUGI· i S. A.

•

L�JOTA8 COLONli}IS Cf 20% DE DESCONTO.

PISO, LOSA NA1;URAL A fARTIR DE Cr$ 69,00 O METRO QUA
DRA,DO.

FORRO DURATEX EM CHAPAS DE 1/18 M2 DE Cr$ 206,00 POR'
Cr$ 165,00 A PEiÇA.

'

',P""CI( �.�, "MA.TERlAJ8 P,.AJU. CONSTltUÇAD .'5 .....
.

\ -,

I '

""'I�:�':���'�'����.��':.��.����..:.��.��:.�:� '" 1'
,

'

, ,

AGORA VOC� CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

É A SUA RADiO SANTA CATARINA, SEMPRE
\PROCURANDO' DAR MAIS A SEUS_OUVINTES.,

ACOMPANHE TODO DOMINGO A P,ARTIR DAS 07,00
HORAS, (). DO�IN6ÃO MUSICAL.

.' "

' .... , .,...

'

DAS 10,0..0 AS 11,00 HORAS -' TELETEMA TEMAS 1:I
MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.' i,

"

.

�"l,
, .1ft .. ir

E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E .13;00,\\HORAS, CLUBE DOS ,,;,
REIS.

'

....-. O MELHOR nA MUSICA, NA:;:INT�Rl�RETA- iI';;
çÁO DOS JVIELHORES CANTORES�;EM EVID:mNCI4\. ':;'
'I "

,{ , \
.

", _{,> ..,..,.� •.. .'

,", •

.o.' .

'.

DEPÔI�; AT�1\VÉS DE "G,�NT�C�Z�S,", L�IY:A.MOS 'I::iOS-
"

SO RECADO MpSICAL AO HOMEM �IMJ?LES. E, BOM DE
NOSSO INTERIOR.

' ,\ ' , ,

"

. .., ".'" ',,"
' ..' ... ,

.' i. I
,_'

RADIO SANTA CATARINA.,_:' SEMPRE ACONCHEGANTE,

E MAIS 'PERTINHO':'DE�voc'f;�
" ',.;'"

.
. ...

• '" ". .' >.,' �- ,
\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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')XI!.�ANQUES DE VARAL, (�ORNECEMOpl COLOCADO) -
ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL - TELAS DE

1��':i:AR.l\ME�'\'d.ALVANIZADO <FABRléADO CONFORME PE'�

1; Dlpb�' Ê'�S(tB\ MEDIDA':_ ALAMBRADOS COM PALAN

;;;'�QtfES E ':TABUAS 'DE CONCRETO TIPO CERCAS INDUS

tr �TIiws COM CAlDA (FORNECEMOS MONTADA).
�':�

,

.

.

./
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i� FábrJ.8Í: :DiStrito. &, 'Marcflio Dias - 'Canoínhas-Sõ.
.��;; i·���. :-,�. \ ,'" .
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,�j "dü1&! ·Rua �u�ni(l de Souse, 188 ..;... Fone 22-0748, Caixa.
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-;;f: "I:! ;,fostal, 241 - Anexo Esc;rit6rio Cíde Contabilidade
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�" ":' , .Uma casa de 'madeira em terreno. de 800. m2 me-
")"""! . \ 'I: ':'. ' ••-' , J'

',. �,nt1o,' l�il2,tn\, contendo 4 quartos; 3 'salas, cozinha, banheiro,
"i:�.�: .d�����yi.ç?'� pomar. ótima localização, preço de ocasião.
',:;; ',;�� J ;R�a<E}m.ilio Scholtz, 239

/
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01 de junho de 1980
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Comercial cria ('ntro ,Cí,vico
1

� i
.

A professora Joana Raquel Se- I
co Escolar do Colégío Comercial: de

leme Mietto, professora de Educa- Cano'inhO:s. A chapa vencedora, es" ,

ção Moral e Cívica, foi a coordena- tá a�sim' constituída: Presidentet

dera do movimento, e a orientação GILBERTO LUIS' 'W{)lTE'XEN;
do Diretor Dr. Zaiden Emiliano Vice-Presidente: ROBSON "KRtl-
Seleme se fez sentir, logrando-se GER; l�� Se:Fretária: SONIA MA""

um fim a altura da tradição que os- RIA AMARAL; :2.10 Secretário:
tenta o Colégio Comercial de Ca- CELSO' THilBES, DE· MORAIS; Te-
. /

Snoinhas. No ,dia 28 último, foi soureiro: LUIZ PEDRO GROS ,-

pelo Diretor (do Estabelecimento KOPF; Elaborador Cultural: M,A-
dado posse aos eleitos, que foram RIALVA CIMARDI; Diretora de

diplomados em comemoração cívica Artes: NILDA RIBE.IRO MÜLLER;
levada a efeito. Estiveram presen- Diretor Social: JOÃO ESMAR CA-

tes ao ato; a Supervisora de. Ensi- VALHEIRO; Orador: GILBE;RTO
no local, 08, Prof." Jucy 'I'erezinha GRITTEN e .Relações Públicas:

Reinhardt Seleme e D�a Helrriy : SÉRGIO Z.ELLA. Com a posse 'e

.Wendt Mayer, esposa do patrono juramento dos eleitos, movimenta-
do Centro Cívico. I se a equipe para formar o programa

O nome de Mário João Mayer, anual de cultivo às nossas mais cai
foi lembrado como um dos baluar- ras tradições, ou seja, a lembrança
tes do comércio' citadino, grande de nossas. datas. históricas, vultos
batalhador' do ensino, contabilista eminentes, regionalismos, feitos; he-
de escol" simples e honesto, rnere- " róicos e o aprendizado do desen,�

, cendo ser o patrono do'Centro Cívi- '

volvimento da· democracia.

Muito movimentado na semana

passada, o colégio Comercial de cá
noinhas, com a criação' do Centro

Cívico Escolar �':foão Mário Mayer".
Momentos de víbração

'

estudantil,
quando duas chapas, concorreram aO

'pleito. Uma chamada Atuantes
,

Convictos, encabeçada- por GIL-
BERTO LUIS WOITEXEN' e .a se

gunda denominada Formação do
Bem Estar f Social, encabeçada por
CARL nEINS, procederam a cam
panha, ditando slogans para que
pudessem enfrentar as �rnas, o que
ocorreu no dia 26 último. Ter
minada a votação, procedeu-se

.

a contagem dos votos, acusando
240 votos para os Atuantes Convic
tos e 134 votos para os Formação
do Bem E:star Social, havendo 7 vo
tos' nulos. V,erificou-s;€ assim. uma
votação de 381 eleitores com menos
,de 'I% de abstenção, o qué vem de-
monstrar o espírito de civismo cria
do naquele ambiente escolar.
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:Àl1tonio Tokarski & Cia Ltaa.

I

Pesquisa de
, pública

.

ESTAMOS ENCET!\NDO NESTE JORNAL, UMA PESQUi- '

SA DE OPINIÃO PÚBLICA. "QUAL o LOCAL QUE VOC:m .:
: I

INDICARIA PARA CONSTRUIRMOS A NOVA .'".
.

PREFEITURA MUNICIPAL?"
, .Ó;»

I !

RUA:

Municipal
Canoinhas

I I

Prefeitura

de
/

opinião
!,
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I' :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.
Marrorh Barroco e Bege

, Duna, com novo interior
I

inteiramente redesenhado .

,

E outrosmodelos à sua
escolha. Você vaimorrer
de amores pela Consul.

Põe na Consul.

BAIRRO' '..
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Preencha e entregue e�te cupom na Prefeitura, ou endereçãdo
. ao "Correio do Norte", Caixa Postal, 418 - Canoinhas- SC'.
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"', -Juízo' - d,e Direito da Comarca de Canoinhas ." s·e
,. ,

, ,

, o Doutor Loaeyr Mtíniz Ribas; Juiz de Direito
da 1.a V:ara>J'Udicial qes�à OQmarca, faz sabeI,' a quem

. interessa�l"pBssâ qUe aq:�trou ne�te Juízo, uma ação
de. !Fn:18n�OS por pa�te 'de.MARIA. JULIA ,RODRI-,'
,GU�$',;:::PE)S.. � $ANTQS, .

contra seu marido M,AURO
R®fHHGUE'S":E>OS SANTOS. i'E como o requerido

"
.' \ -'I,' <' I ,

'Se "acha em lf'lgár iiicer:to e 'llão ,sapido, faz-se. à pre-
sélt�,�:d)ta,çã,Q.·':'·ed)ità�íc�a�' ,pará" que o mesmó, compa
'-teça ?:\âuçliêli,ciél de Co:p.ciliação, Instrução e Julga;.
menta, "Oesigliâdá para ter- lqgar np dia 15 de setem

,

bra de 1980, às 14,00 'hotas; na sala das ''audiências
deste JUÍzo, podendo contest'aI b feitó, em até 15 dj�s
após a re:alização da .audiência,,-e, não o fazendo, se

I tã'o. t��<>;�\,çoipo v�r�adeiros.os �atos narrados' pela
. Pt=tlc�onarat ficando o citadQ advertido de· que "não
sendQ contestada '�i ação presumlr-se-á_o aceitos comd
verda4e�Qs _os fatos aXticulado.s pelo autor (art. �23 §

I)
I '.

. " .. , ."..." .:. 'i.:: .

.

"

, .�. . ..

1.0 'c/c. o art .. 285 2.a parte do CPC), Ina forma que
se descreve abaixo: MARIA_ JULIA

-

,RODRIGUES
DOS SANTOS" br�sileira, casada, do lar� residertte e

domiciliada em Três Barras 'desta Comarca, diz ser

casada com lVl;AURO RODRIGUES DOS SANTOS
desde 07 de junho de, 1960, de cuja união tiver�m os'

seguintes filhos; Ruth de Fátima Rodrigues dos San
tos; 'Nelson Rodrigues dos Santos; Rubens Antonio
Rodrigues dos Santos; Marcio Luiz Rodrigues dos
Saritos;' Carmem Lucia Rodrigues dos Santos; Raquel
Rodrigues 'dos Santos' e Isac Rodrigues dos Santos.
Desde o inícIo da vida conjugal, o requerido tratou a

violência, culminando com sua retirada da residênci'a
após uma briga dO' casal. Não possuindo, a requeren..

.te, condiçges p�ra sua sobrevivência e de suà farru11a,'
é a presente -ação -de alimentos contra seu marido
�AURO RODRIGUES DOS SANTOS, brasileiro�· ca�

/
.

sa.do, aposentado, residente em lugar incerto e' não
sabido, para que, pague a importância, de Cr$ 200,00
(oitocentos cruieliros), mensais, à requerente, impor
tância esta fixada como alimentos provisionais, res
ponda a aç�,o, querendo, e, a final seja condenado à
um percentual do que perceber junto ao- INAMPS"
como aposentádo que, é, isto tudo,' desde a propositu...

\

ra da presente ação, como é 4e Justiça-; (as) ALICE
, \ FER:NANDES AfAR1CIO., �ssistente Judiciãria.

O I

que se cumpra, expedinqo-se edits;tis na f0tma da'
lei. Dado e passado nesta .cidade dé C�'<?ihhas,' SC., .

aos quinze dias do mês de maiQ de mil n,ov-ece:p.,tos e'

?itE7nta (1980) .. Eu; Zaiden E. Salame, Escriv� :q�,�:
o subscrevi.

.

LOA·CYR MUNIZ R1BAS/"';"'Julz d� Dil'eitoll.&,V,QR·
1.x "
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(d coluna de Rubens Ribeiro da Silva mantida
em homenagem à sua mem6ria.)

. ·I�

Rerponsâoel: ARCLDO C/lR VALHO

A hora e' a' ve!',
das várzea's/

, Hoje, .a maioria das pessoas
viaja de ônibus ou automóveis.
Raros os que se servem de

trens aqui na região.
, .Aqueles que já se utiliza
.taro da estrada de ferro no per
'curso "Porto União-Três' Bar
'ras":Mafra" ao longo da divisa

"
.

dos Estados de Santa Catarina
e do Paraná, tiveram ocasião de
Qbservar corno são extensas as

áreas planas e corno a ferrovia
.é" cheia de curvas. Acompanha
'�smuosidade dos rios .Iguaçú, '

Negro e Canoinhas, qUe desli-
zam. preguiçosos como os seus

afluentes o 'I'imbó e o Paciên
eía, este 'genuinamente canoi-Inh€nse. '

Conseqüência da suavidade
da topografia e dà mansidão
dos, 'rios, temos centenas de. mi..
Ihares de hectares de várzeas
'úmidas' e secas, a quase, totalí
d.àde tnaprcvetteda para a agri
cultuza ..

O aproveitamento extensi
vo dessas várzeas começou com
a chegada dê alguns gaúchos,
:ebIDO o velho Marcolla, que Sé

�hêleeeu em Iríneópolís, na

eonfluêncía dos rios 'I'írnbó e

'�guaç'ú, el �or.i'1 o pioneirismo de IDorcelío Crestaní nos campos
dti,M,arcfiio Dias. ,

, N:essas várzeas está' o nOs,;.
'Be '(melhor futuro agrícola.,

,

"Parece--me oportuno que se
, façnm -essas observações no mo-:

.mento em que o Ministério da
Agricultura vai lançar o "PRO-

'..

"_ yA.:R,z;EA,S" '-; 'Programa, de
, aproveitamento de Várzeas Ir

, : :rigáv�is -,..destinado a aumen�

.: .: tal" ;0 fudiee de utilização' de
, .. :.'" 'áreâ1; desse tipo, "pelo'

'

sistema
de' ,regulagem do fluxo da,s
á,gu.as dos' rios.

Nos próximos quatro anos

pretende a EMBRATER sej am
_,{!,proveitados mais de um mi
lhão, de hectares para a cultura'
'irrigada de arroz, cuja produção
deve ser aumentada considera.;.
velmente para atender à deman
da, cio ;mercado interno e à ex

portação.
,

O Banco do Brasil vii dis'
por d:e uma verba de Cr$ 6 bi
lhões pa'ra .atender ao programa.,

Segundo o nosso coesta
duano Glauco Olinger, ex-Se,�
cretário de Agricultura de San
tu Catarina, hoje Presidente da
EMBRATER, a sistematização
de várzeas irrigadas tem permi
tido elevados' índices de produ
tividade: 6 mil quilos de arroz,
2 mil e 500' quilos de trigo, mil
,e 600 quilos de feijão, 2 mil e
800 quilos de soja e 5 mil quilos
de milho por hectare.

Os proprietários de latifún
dios nas áreas de várzea e os'

nossos agricultores devem ficar
I

atentos às possibilidades agora
oferecidas.

Emprêsas Catarinenses
mudam�'de donos
A chamada correção mone

tária plena, responsável por al
tos custos financeiros, tem leva
do algumas indústrias catari
nenses à insolvêl?da e à poste
doi" mudança de controle acio
nário.

Jtajaí, pressionada pelas suas

dividas, teve qUe transferir o

seu. controle a quem assumisse
Co saldo devedor na área dó
BRDE.

/

��ilt!���naamr, ee ç'MWaAGiIZ,.$w...aas

,

Que ninguém tire de Mar
cos o qu� é de Marcos e dos
seus

! conterrâneos, que parti
lham de todos os seus triunfos!

((Tigre", na' Bahia de
todos 'os Santos
o grupo industrial catari

nense "HANSEN", de Joinville,
em permanente' expansão e que
já marcou a sua presença em

São Paulo, Pernambuco e em

Assunção, no' Paraguai, onde
implantou fábricas, - vai levar a

marca "TIGRE" para 'Camaçari,
na Bahia, onde instalará a "Tu
bos e Conexões Tigre da Bahia
S.A.". O BNDE vai financiar o

empreendimento com um' em

préstimo da ordem dê Cr$ 291�3
milhões ao grupo que inspira
tanta confiança ao governo bra
sileiro, mercê da . tradicão dos
nossos empresários e 'da \ alta
qualificação da mão de obra de
Santa Catarina.

o homem de confiança

Ano XXXIV
N.O 157�
07-06-80

_

A 'CIFIIO", depois de con

ecrdatária e quando ,já se re

cuperava, foi surpreendida com

a venda de ações, minoritárias,
em poder de investidores de
Join":VUle, a paulistas não idenü·
ficados, hem infu·rmados do alto
valer do imcbifizado da empre
sa e das ,reais possibilidades
dessa. Maior surpresa, ainda,
quando o Fundo Bradescs, 157,
detentor de cerca de 11% do ca

pital, cedeu-o ao mesmo grupo
paulista, que assim. compos a

maioria dominante e assumiu a

direção da tradicional indústria,
nascida da abnegação e do tiro-
dDJO da família Ziperer,

,

,

O fato é -recent., e agora es

tá se repetindo com maier :;'i.:n-
tensidade.

'. , '�I�; .,

As'
.

Companhias
'

Jensen p

Frtgor, do mesmo grupo fami
liar, citm uma tradição' de 107
pUlOS no Vale do Itaj,aí, muda.
l'am de donos.

,

A Companhia' �1'�U8e,
.

das
fanl0sas c{l·nserVf!s de camarão,
também f�i vendida, em virtu-

,
de de prejuízos acumu.!ádüs e

de fin.anciamentos onere:::os. A
Ebrasa, estaleiro de construçõe&
navais. enfrentando' apertUl"3S
financeiras, v�u�5e :na cnntingên
da de ceder todo o seu canital.
,l'ambém a Cor�na, PrIeta16rgi ..
-ca e Construções Navais, d.e

É de Se ressaltar que, en

quanto -3 CiMO foi adquirida
p�la família Lutfala, dizem,' to
das as demais num verdadeiro

,

pacote, foram compradas por
tuna única pessoa, como se ti
vesse 'ido a um supermercado, o
industrial paulista Faríd �alaf,
filho de imigrantes sirio-libane
ses, que teria investido cerca de
700 milhões de cruzeiros na

compra de tradicionais indús
trias catar'inenses.

'

O empresário virou notícia
nacional!

Valham os episódios como

ensinamento para a nossa gente:

A Marcos o que
é de Marcos
Um dos importantes órgãos

da imprensa da nossa' capital
registrou em, suas colunas, dias

atrás, a primeira, participação
'de um catarinense em Olimpía
da Mundial, com a presença do
ciclista Hans Fischer, de Pome
rode, semfavor uma das maio
res, revelações esportivas dos
últimos tempos.

Outros .dois catar inenses,
também ciclistas, Milton Della
Giustina e Ailton de Souza, tal
vez consigam vencer a batalha
contra os cronômetros e receber
às ambicionadas passagens para
Moscou.

Tudo bem . Altamente hon
roso para Santa Catarina, o Es
tado das bicicletas, antes mes

mo da crise do' petróleo.
Entretanto,· devemos regis

trar que o primeiro catarinense
a participar de olimpíadas mun
diais - que desta vez também
está de malas prontas 'p:1ra a

capital do mundo socialista -

foi o canoinhense MARCOS Ols
SEN, repetidas vezes campeão
brasileiro e sul-:amerieano de ti
ro, veterano de olimpíadas e

que já brilhou no México e em

Munique.
. (

Marcos 9lsen já foi convo-
cado e iniciou a sua preparação,
que compreende inclusive um'a

viagem à Europa 'e treinamento
nos maiores centros mundiais
de tiro ao alvo, antes das Olim
píadas de Moscou. É uma das
nossas esperanças para a obten
ção de medalhas IDO certame
cujas origens remontam à Gré
cia da antiguidade:

Despretencíosamente, vi
sando apenas o registro de ob
servações pessoais sobre figuras
que conheci, ligadas ã região,
tenho focalizado nomes. de cida
dãos 'prestantes, cuj as vidas fo ...

ram pontilhadas de edificantes
exemplos.

Hoje evoco a memoria de
o Victor Fernandes de Souza, Es
crivão de Paz do velho Distrito
de "Colôniá Vieira", hoje Major
Vieira, florescente município dá
Região do Vale do Canoinhas ,

"Seu" Victor, líder político,
Vereador" homem de· amizades
em todos os recantos, foi um dos

pioneiros da "Colônia Vieira".
_

.

Destacava-se pela sua sim,�
plicidade, pela lealdade éxtre�
ma e pela correção nunca des
mentida. Era o conpelheiro dos
mais humildes. O "homem de
confiança" dá pobreza,

.

'Veio do extremo sul" das
planícies do Araranguá, .e inte
grou-se, plenamente, à vida do

Planalto Norte. Assimilou to

dos os hábitos da boa gente 'in..

teriorana, com a.qual soube con..
viver, sempre sem distinguir ri..
cos de pobres, brancos "de pre
tos, descendentes de poloneses,
de alemães, ucranianos ou ca.. ,

boclos. 'Era amigo de todos e a

todos servia.

Era 'de vê-lo na varanda dê
sua casa' de madeira, emoldura
da por um capão de mato do

qual sobressaiam os pinheiros �

as imbuías, rodeado de amigos,
servindo o chimarrão da hospí..
talidade!

Falava por metáforas e pa
rábolas, às' vezes de difícil en
tendimento para quem não ti
vesse convívio com ele.

'

-,

,Quando volvia à terra na

tal, para rever parentes, no sul
catarinense, àquela época muito
mais longe pela: ausência de TO'- '

doviàs asfaltadas, aos que fica...

vam dizia que ia plantar 'o fei
jão de sete semanas e que só de-
pois da colheita estaria de volta.
Falava sempre· na variedade
precoco que se embainhava, re ...

cheada de grãos, 'antes dos dois
meses. E

_

queria significar que
, sua viagem .sería' longa, de dois

,
,

meses. ,'i, ,

.v
:

",f

As SU?s'comparaçõês �v-ol
viam o "pito" o "sete de ,cop'ash,

"., '. ,

o "espadílha' e" �o.
.

usaI'moura'"
sempre presente nas SUM -esté-.
rias, nos seus .trocàdílhos .de!)
bom humor;' nas 'suas", ,Úóng-as;
prosas.

"Passe aqui o. dncão;', -

di-,
zia ele quando queria �perlar 'B
mão de um amigo.

_' Escrivão modesto, traba
lhou sempre pelo povo; � vIveu e

,

morreU pobre, mas, ainda assim;
deixbU grande herança:' Um no
me honrado, um patrimônio' de
serviços ao 'povo humilde e uma

vida toda d�dicada ,� Canoinhas
e à sua querida "Colônia Viei
ra".

------W------.-----__.9 a__�__�__��----------• �__�.�, �� � � o

,
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Relação dos de
GRUPO.1

J

,E.I.E. Salseiro - 8':00 hs.
,

'E.I.M, Lara�jeiras·- �l:10 hs·.
E.I.E. Palmital - 10:0.0 hs. \
-E.I.M. Rio da ,Veada - 11:20 hs.
E.I.M. Arroios - 13:0'0 bs.
E.I.M. S�lto d'Agua Verde -

, 14:30 bS.
-

,

\

E�UIPE DE VACINAÇÃO N.o 1

GRUPO 2
'E.l.M: Cer:::-ito -, 8:00 hs.
E.I.E. Fártura - 9:10 hs.
E.I.M: F'artura de Baixo -

'10;20 hs. "

.E .1.M. Coxilhão da Paciência -
11:30 h8.

E:I.E. Paciência dos Neves --
13:00 hs.

E.I.M. Lageado·- 14:30 hs.
EQUIPE DÉ VACINAÇÃO N.o 2

'GRUPO 3

E.I.E. ·Lageado -, 8:0'0 hs.
\,

. G.E.E. 'F\slipe Schmidt - 9:30 hs.
,E,I.'E. 'Valinhos - 11:00. b5.

, �'E.I,.M. Vali'llhos -.13:0'0 h5. '

,

,E.l•.l\l. :sorlet,e,i' d� C.i.ma _: ,l4:30 ,h�.

, , I

Postos Vacinação no Interior' - dia 14
E.I.E. Bonetes - 16:0.0 hs.
E. I . E, Paciência do Rufino -

\

17:20 hs.
'

EQUIPE DE VAC'rl'\AÇAO N.o 3

GRUPO 4

.E.LE� Parado - 8:00 hs.
E.I.M. Capão do Erval _ 9:00 hs.
E.I.E. Piedade Taunay - 10:00, hs.
E.I.E. Boa Vista 11:10 hs.
E.I.IVr. Papuã - 13:00 hs.
E. I. E. Paula Pereira - 14:00 hs.
E.I.'E. Sereja - 15:30\.hs.
E.LE,. Matão - 16:30 h8.

EQUIPE DE VACINAÇÃO N.o 4

GRUPO 5
E.I.E,. Santa Hidde - 8:00 h5.
E. �. M.

I

Cachoeira - 9':3ü h8.
E. r. E. Anta Gorda - 11 :00 hs.
E.I.E..,Pinho - 13:00 hs.

,

'

E.'r.E. Santo Antonio - 14:30 hs.
E.I.E,. Santa Leoc'ádia -, 16:0'0 hs.

EQUIPE DE VACINAÇÃO N.o 5·

5A
\

E,LE{ lUrval Bonito -- 8:00 b&:

E.I.M. Campo das Moças -

9:30 hs.
E.I.E. Paciência - 11:00 lis.

EQUIPE DE VACINA.ÇÃO N.o 6
,

) GRUPO 7

E.'r. E. Encruzilhada - 8:00 hs.
E.I.IVI. Rio do Tigre - 9:300 hs.
E . I . E. Bar::"'eiros - 10:45 hs.
E. I. E. R:i,.o dos Poços - 13 :'ÜÜ" hs.
E.I.E. Gralha - 14:30 hs.
E.I.M. Sã0 Roque - 16:00' hs.

, • f '

E.I.M. RIQ da Ilha,- 17:0'0 hs.

EQUIPE DE VACINAÇÃO N.o 7

GRUPO 8

E.LM. Dranka - 8:00 hs:
,E.I.M. Entre Rios - 9:20 h8. GRUPO II' \ E.I.E. Arroio Fundo - 8:0'0 hs.
E. r,M, Rio Pretinho - 10:30' hs.

E. I.M. Serra dos Borges _ 8:0'0 hs E. I. E., Imbuia do Rio Bonito -
E.I.M. Thomasi,- 11:30 hs.

E I M F' e d 'do P C C 93 '9:30 hs.'E.I.E.. Rio da Areia de Baixo _ .., az na ...
- -

"

13 (\'0 h
' .9:30 hs.. E.I.E. Rio Bonito - 10::40 hs�

':\1 5. 'E.I.M. Campin,a do Ribeiro _., E.I.M. Serra da, Lagoa - 13:00 hs.
EQUIPE DE VACIN.A!ÇÃO N.o 8 11:00 hs. '

'

E.LE� Rio da Areia de Cima --
E.I.M. Campo dos· Buenos' - ' 14:30.hs., .

GRUPO 9, '13:00'h8. " E.I.E. Colonia'Ouro Verde '-'.

E I E R' d .Ar'. d S tE' E I M Campo dos Pontas'
'

16:00 hs. " ,:: '; "', .
,

..
' '.

d� ;,8:0��h�:e
an Çl ';���, _

•. ,.

15:00 h�� .

,. �, _. �-':. ,.' " �_, ,.��UIPE??� ..��S����O N.e la

E.1. E.. Rio da Areia do Meio -

9:30 hs.
E.I.·E. Santa Bárbara dos Pardos

-,11:00 hs.
,

,

E.I.E. Pirtheiros,- 13:00 hs:
I!i.I.M. Ipê - 14:30: hs.

EQUIPE DE VACINAÇÃO N.o 9
, , \

G·RUPO 10
... '

E.I.E. Serra das Mo:çtes - 8-:0{) hs.
E,I.E. Barra Mansa - 9:20 hs.
E.I.M. Barra Mansa _' 10:30 hs.,
E.I.M. Pai91 Novo - 13:0.0 hs.
E.I.M. Taguarizal - 14:30 hs.

EQUIPE DE VACINAÇÃO N.o 1'0

E. I. M. Ponte do Tamanduá _.
'

16::W hs.

EQUIPE DE VACINAÇÁO N.o 11
f

G�UPO 12
/

.

E.I.M. Tira Fogo - 8:00 hs.
E. I . E. Bela Vista do Toldo -

9:00 hs.
'

E.I.E. Lagoa do Sul - 10:10 hs.
E. I . E. Ribeirão Raso - 11 :30 liso
E. I:E. São Sebastião dos' Ferreiras

- 13:30 11S.
, ,

Ir

EJ.E. Serra do Lucindo _' -15:00 AS.
E. I.M. Pinhalzinho ,- }�:30, hs.
EQUIPE DE VACINAçAO N.o �2

GRUPO 13
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