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CANOINHAS (CN) ..- Seis

:eentas 'e cincoenta pessoas estão
mobilizadas hoje em Canoinhas,
Três Barras e Major Vieira, pa
ra 'a vacinação de 14 mil crian-

,

ças na faixa etária de" zero a

cinco �nos incompletos, contra
a paralísía infantil.

Em Canoínhas, trezentas

pessoas estão trabalhando desde
las '8 horas em 41 postos no pe
rímetro urbano e 75 postos es

trategicamente dístribuidos pelo
interior do Município, além dos
cinco'Postos de Saúde já exis...

tentes nas localidades de Mar-
'cHio Dias, Paula Pereira, Feli
pe Schmídt, Bela Vista do Toldo
e Rio dos Pardos. O Centro de
Saúde de Canoinhas, recebeu
da Secretaria' da Saúde do Est-a
do no início da Semana. 14. 700
doses de vacina, sendo que ..

'

.

10.300 serão empregadas no Mu-
\ nieípI(), �.200 em. Major Vieira

CXl·25 postos e mais 2.200 em

imunizará

Na área rural serão 75 pos
tos que serão instalados nas Es
colas Isoladas e Reunidas Esta
duais e Municípaís, atendidos
por 6 grupos divididos em 11

equipes de trabalho. Cerca de
65 veículos estão sendo utiliza
dos pelas supervisões e equipes
volantes para atendimento na

cidade e .ínteríor .

Três Barras que serão distribuí
das em 51 postos.

As equipes de voluntários
de' 650 pessoas nos três municí
pios, incluem Supervisoras de'
Educação, professores, estudan-

. tes universitários, associações
de classe, médicos, enfermeiros
e 'grupos de jovens. As entida
des engajadas no trabalho são:
Centro de Saúde, Lions Clubt' ,
Rotary Clube, Leo Clube, PX A Coordenação de Base Re

Clube, Clube do Sigilo, INPS, gíonal da vacinação em, massa

3.<>' .Batalhão da Polícia Militar, contra .a poliomelite nos três
Polícia Civil, Rádio Amadores, 'município�, está sob a responsa

professorado municipal e esta- bilidade dos médicos, Fernando
dual, . Paróquia Santa Cruz, de Oliveira, Fernando GÚ.ilher
Igreja Lutherflna e Prefeitura me da Silveira Campos, Elisa

Municipal. . Leandro e Edson Macari. O
Coordenador Municipal de' Ca-

Na cidade, são 30 postos fi- noinhas, é o médico Mário Mus-
.

xos, 9 postos móveis e duas bar- si, de Major Vieira é o médí
reiras, num total de 41,postos co Vicente Mazzaro e de Trêsdivididos em quatro áreas e

respectivos supervisores, todos' Barras, o médico Haroldo Fer- .

'médicos. .
- reira Filho.

/ '

CANOINHAS (CN) - Três
jogos deram seqüência no últi
mo domingo, a "lI Copa Norte",
promovida pela Liga Mafrense
de Desportos (LMD) e pela Li
ga E s p o r t i v a Canoinhense
(LEC) .

Em Rio' Negrinho, o São
Bernardo derrotou

.

o Colorado
por 3 a 1; aqui no "Ditão", o

Botafogo derrotou o Ipiranga
de Rio Negrinho por 2 a O e em

Três Barras, ii equipe local go..
liaOU o Itaíópolís por 4 a 1.

-. Depois da terceira rodada,
� �.!Si.:fieação ficou 'sendo a ee..

,,w.ie: ,CllAVE 'fÃS' ,_ 1.e Iu..

''lO, 'Mt lI'"'ri- �M 4
';' �;,' ",,' ,.,'

pontos ganhos; 2.°,_ Três Bar
ras, com 2; 3.° - Ipíranga, com
1 e em 4.° lugar, Pery Ferroviá
rio, com nenhum�ponto ganho,
uma vez que perdeu os pontos
do domingo anterior, quando
venceu o Colorado eín Rio Ne-
"grinhc, por '2 a 1, por estar com
um atleta em situação irregular;
o jogador Gile, que é registrado
como profissional na Federação
Catarinense de Futebol. '

, ,

\ A CHAVE "B" está eom
.

a
.

seguinte situação: 1.° lugar, BO.
TAFOGO, com 5 pontos ganhos;
2.° ;- Colorado coml4 e em 3.°
- IttJ6polls, (!OM �'pontos ga-
UGie. .

j ,!,

"9'9 Ijl" ia ••
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(asan adqui�e materiais
··para �(onjuntos da

COHAB·
FLORIANÓPOLIS (SECS;

. SI/CN) _. A Companhia Catari
nense. de Agua e Saneamento -

CASAN, abriu concorrência, de
.n,? 18/80, para adquirir mate
riais a serem utilizados nos. con

juntos da COHAB/SC, localiza
dos nos municípos de CANOI

NHAS, Mafra, Curitibanos, La
ges, Rio do Sul, Xanxerê, Cha
pedó, São Joaquim, Concórdia,
São José e Palhoça.

Por'outro lado, a empresa
,'está adotando providências d,�,
caráter preliminar, com vístasa

, selecionar propostas para adjú
dicaçâo de contrato de' forneci
mento de materiais destinados
·aos sistemas de. esgotos de Flo
rianópolis e Joínville.> ,

Os respectivos avisos estão.
sendo 'publicados pelo, Díárío
Oficial do Estado de Santa Ca-.
tarína ,

CME

'REGIAO NORTE

BOTA O O É O
"

DA "II COP

"...,...-,
-

...
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"Jogos .,

Regionais" em apenas
modalldades

•

, três
I

CANOINHAS (CN) - Fu-
tebol de Salão, Volibol Femini
no e Tênis de Mesa Masculino,
são as modalidades que as sele
ções da, Comissão Municipal de
Esportes (CME), disputarão nos

I"V Jogos Regionais de Santa
Catarina", da Região Norte, a

realizar-se' no período de 26 a

29 de junho em São Bento do
Sul.

OS' treinamentos continuam
em ritmo acelerado, com a rea

lização de amistosos entre as

seleções de voli e futebol de sa
Ião, com equipes de cidades vi..
zínhas.

.

,. I ...
...�.� _.'

Ja
.

confirmada a partícípa-: '.

ção dos .seguíntes muníeípíos .

.

nos V
.

JARSC: CANOINHAS. .r.: ,

Mafra, Pomerode,' Balneárío..
Camboriú, São Francisco do Sul�· ,'"
Jaraguá do Sul e -Joinville.

Na Região Norte !eião'
disputadas as seguintes 'moda.:.,'
lídades: Bocha, Futebol de Sa,..;:". "

Ião, Punhobol; Tênis de M_ L:' ,

Masculino, Vólíbol MaseWinó;, ::
Volibol Feminino, Xadrez M.'"

. culíno, Judô, Atletismo M�:' ,,�

culino e Feminino e' Tênis· ·d�'·
i ,

Campo. .. ': ,j

Não haverá competições_ d.
basquetebol nem de .

gínâstíes
olímpica masculina e feminiri.
e de gínástía rítmica. ·0 eerí..
monial de abertura, será no prô
xímo dia-26 às 10 horas no Gi...
,

,

,

nasio de Esportes Annes Gual..
berto, em São Bento do Sul.

p' iiÀiWm

I "\

Cruz", com a presença de bom
público. A arbitragem foi de
João Maria Guimarães, auxilia- .:

do por Joel Dobrochinski e Sér
gio Kanzler.

.

Os gols do Besc foram mar-
'

cados por. Adelmo, no primeiro
tempo ,e por Ricardo e Brito, no
segundo tempo, sendo que o �ol
de honra do Botafogo foi assina
lado por Alceu, no início da se-

gunda fase.
.

, As equipes formaram as

sim: BESC - Dorvalíno (Téc
nico, Tico, Adelmo, Seopel, ,:Ri
cardo, Wilson, Brito e, :Eurieo .

!

Botafcgo: Allage, ,:rOMe_,
BranqueIa, Zazi:;ki (Tê�eo),
Alceu, 5ekaV1l11a, '�Ol'l • Neu..

'

ziluo .
' ,i I

- ,_.: � .. 1 . ..-.1 __ , __ !.� I�_'_I.._'_' ,

,
'

.�

QUARTA RODADA

.
A quarta rodada, a ser

disputada amanhã, tem 'os 'se..

guíntes jogos: em Marcílio Dias,
o clássico entre SÃO �ERNAR
DO e BOTAFOGO; ern Itaíópo
lis a equipe local enfrenta o Pe..

ry Ferroviário;
-

em Rio Negri
nho, Ipíranga e Colorado.

BE . C
..

O campeão do
futebol de salão

Na noite de terça-feira úl
tima, a nossa seleção de yolíbol,
derrotou a de São Bento do
Sul em sua própria cancha por
2 a O, e a de futebol de salão
não deixou por menos e goleou
a seleção local ppr-7, a 4;

,

/

CANOINHAS (CN)'� A
equipe do Banco do Estado de
'Santa Catarina - BESC, desta
cidade, é a campeã do certame

municipal de futebol de salão,
promovido pela Comissão Muni ..
cípal de Esportes _' CME e Ad
ministração do Ginásio' de ESa
portes "Santa Cruz",

A competição teve início
em março, com a participação
de vinte clubes, sendo conside
rada pelo público aficcionado
deste esporte, como o campeo
nato, melhor organizado nos,úl
timotS anos,

O Bese, sagrou...!e e,uripeáo
'na Mite do dia 6 último, ao der..
rotar, a equipe do Botafogo E.C.
tiOr 3 i. ,I, �:no Gh\á-,io "Santa

Para o jogo de amanhã no
estádio Wiegando Olsen, está
sendo esperada uma arrecada- '

çãó recorde, já que o público
torcedor de ambas as equipes,
está verdadeiramente eufórico e

'

há muita espeetatíva em 'torno
d_te el_ieo loteI.

•• _ ,-_,_,--J.:.L..-_
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Disponha de,

Prefeitura Municipal
, ,de Canoinhas

Pesquisa'
públic

)

,

.

para vacinarI

tempo e

tratar

tempo
para

,\ .nêo gastar
"dinheiro pers

A Secretaria da Saúde faz por
você o que, individualmente, vo
cê não poderia fazer, por estar

sempre ocupado em seu trabalho
díárío ou dedicado aos seus com

promissos pessoais,

Entretanto, uma parcela .da
sua 'colaboração é INDISPENSÁ-'
VEL para acionar O' esquema de
proteção da sua saúde e de- seus
filhos. Você, na qualidade de pai,
mãe pu parente, ou responsável,
tem o dever de garantir e con

tribuir na vacinação . dos seus

filhos conduzindo-os ao posto de
vacinação mais próximo de sua

casa, onde estão vacinando
.contra a PARALISIA INFAN
TIL, desde as 8 horas até às
17 noras, de hoje. -

Só a vacina evita que as

crianças apanhem uma doença
como a Paralisia' Infantil. Para
evitar todos os perigos que
ameaçam a saúde, para evitar
a necessidade de cadeiras dero- ,

das ou as incômodas muletas,
a solução é simples: VACINE
SEUS FILHOS de O a 5 anos.

- de idade e veja como é fácil não
contrair doenças tão maldosas,
Veja como é' fácil proteger esse
tesouro vivo.

aqueles que necessitam de tra
tamento do doente na esperança
de salvar uma' vida, que. era .

repleta de saúde, amor, alegria,
felicidade.

.

Porém, o maior gasto não
consiste' em tratar, mas sim em

manter uma criança defeituosa
sobre muletas ou cadeiras de
rodas. E não desculpar-se dí
zendo que ficar disforme foi por
vontade de Deus, porque ele
deu-lhe filhos perfeitos e a Se
cretaria da Saúde oferece opor
tunidades para todos vacinarem
seus filhos.

Dizer que foi castigo, 'não '.
desculpa mas em parte' seria uma
verdade. Castigo sim, pela dis
plicência de pais, tios, avós.pa-

,
rentes ou responsáveis que acha
,ram a vacinação uma bobagem,
coisa desnecessária.

VACINE' SEUS FILHOS.
COMPROVANDO SEU AMOR..
PROVE QUE É GENTE!

temos obrigação de bem zelar
pelo corpo, dádiva de Deus, pro
teger e defender aquilo que nos

foi confiado pelo Pai. Fazemos
tantos planos e projetos para o

futuro. Em nenhum deles incluí
mos cadeiras de rodas, muletas
ou MORTES. Mas o que faze
mos para assegurar aquilo de
bem e fantástico que jà possuí
mos???

. Proteger a saúde é um dever
. ditado pelas leis divinas, pois
viemos do Pai e a Ele devemos
voltar. .Na passagem na terra

,.

Você faz seguros, abre card-e
neta de poupança (para você e

todos os da família, até para os

afílhados, para presentear o fi
lho de um grande amigo ... ) pen
sa na segurança do futuro,
Muito bem! Muito bem!

E pela saúde de seus filhos o

que você pensa
-

fazer?

O melhor a fazer é assegurar
também a saúde.

Vacinar não custa nada. você
estará poupando tempo; dinhei
Oro e sofrimentos que gastam

.
-

DR. ZENO AMARAL- FIL-HO
- CmURGIAO DENTISTA -

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro =- &!quin•••m tH.�
vessa 1,5 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0'10

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

Qoem casa quer Consol.
. A Linha Consul está em nossa loja

, .... esperando pelos noivos, casais e
enamorados de sempre. Biplex em três
..-II!!!--......', 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

,
furnê .

.

MaxiGran Luxo, nas cores
Marrom Barroco e Bege'
Duna, com novo interior

inteiramente redesenhado.
E outros modelos à sua

escolha. Você vaimorrer
de amores pela Consul.

Põe na Consul,

,

I

, '

Dra •. Zoé Walkyria INatividade' Seleme
-- CIRURGIA DENTISTA -

- CIC 0P5589159/DEP -
Clínica dentária de senhoras e cria!!1,a�.
- Especialização em Ddontopedíatria - "

HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0"1
,

.

/
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., ,>':é,'" '".'Super Lojão Novo Mun o
"

��-. .�� \'�'i .� •...' ' ... fao 1�1(:lo do S�permereado Novo Mundo)

r';�;;;:'L', , ::,,;':, Mtonio TOkarski & C ia Ltda.'.
. I

'II' ,;Fi;'! j jU'"""""""",�"'';'''''' p'p ,'p,"',UI iI fe"à'" 'I'1"""'"'' 1'" Pr'reu"",,'"nu'" nu. I

ESTAMOS ENCETANDO NESTE JORNAL, UMA PESQUI
SA DE OPINIÃO PÚBLICA. "QUAL O LOC'AL QUE VOC!

INDICARIA PARA CONSTRUIRMOS A NOVA
PREFEITURA. MUNICIPAL?"

I

BAIRRO: :.... 1IO;' If:•• "' � a ,,, ." " k.JOt jo.�..'R\....Jit'1l ilLa. ôdo .,.• .)10110 11.._ � �
, I

,
'

Preencha e entregue este cupom na Prefeitura, ou endereçado
ao "Correio do Norte", Caixa Postal, 418 -'C�oinha! - se.

. ,

\ .

I
.

4I.!!!dY:!,...r
...
·"",·,',··,···· •• ,'··· ••u··· •• ·,' ••• ,",.",.,.""", .......

CIME'NTELA
,

I
\

PALANQUES DE VARAL (FOR!'{ECEMOS COLOCADO) -
ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL - TELAS DE

. \

ARAME GALVANIZADO FABRICADO CONFORME PE-
DIDO E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS COM PALAN··

'QUES E TABUAS PE CONCRETO TIPO CERCAS INDUS-
_ TRIAIS COM C�IDA (FORNEC�MOS MONTADA) .

Fábrica: Distrito d.e Mareílio Dias - Canoinhas-Sõ ,
\

.c:rüórle: Rua Eugênio de SoWl8, 188 - Fone 22-0748, Caixa.
J>ostal, 241- Anexo Es.crit6rio Cid. Contabilidade

.

' .'�
'

.. I i
,I. "

I
( .

I
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-I

Dr. é gio T. LaDge'r
C\ir�rgião Dentista

Raios X

Rua Paula Pereira, 799 - Fone 22-0588
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Grande, mun., Santa CecHia-SC, a08
19 de abril de 1968, filho de Valdir
Ferreira dos Santos e de Zínoca
Caetano dos Santos; ela do lar, nas
cida em Palmares, município de'
Campos Novos-SC aos 16 de junho
de 1961, filha de Gregório Becker
Fagundes e de -Gesovrúa Alves Fa-
gundes.

,

ISMAEL DITTRICH com IRACE
MA ALVES DOS SANTOS, brasilei
ros, solteiros, domiciliados e resi
dentes nesta cidade; ele garson,
naseído em Rio Negro-Pr. aos 25' de
outubro de 1955, filbo de Celso de
Jesus Díttrích e de Zulrne Maria Di
trích; ela cozlnheíra, nascida em
Rio das Antas, comarca de Caçador
SC aos 27 de junho de 1952, filha
de Marina Alves dos Santos,
IVO NAIZER com ELZA CUZIV,

brasileiros,' solteiros, residentes e
. domiciliados em Timbózinho-trtneó
polis e neste Municipio; ele lavrador
nascido em Timbózinho-Irineópolis
se aos 10tjulhot1958, filho de Anizio
Naízer e de Noemia Albiga:us Nat-'
zer; ela do lar, nascida em Rio da

.

Areia nl Município aos 8 ,de 'feve
reiro de 1962, filha de Vastlo cuztv
e de Maria Molssa Cuziv.

DIÓGENES CALDAS NE1'O com
LILIAM MARIA FRIEDRICH, brasi
leiros, solteiros; ele estudante, nas

cldo em Curitiba-Pro a08 7 de agosto
de 1954, (filho de Gilberto Pedrosa
Caldas e de Calinda Camargo éal
das, residentes' e domiciliados em

Curitiba-Pr.; ela estudante, nascida
em Canoínhas aos 28 de setembro
de 1.958, residente nl cidade, Iílha
de Francisco Wilmar Friedri eh e de
Dirce Wisnievski Friedrich.

-

CLEMENTE CHUPELcom TEODO-,
SIA SYDORAK, brasileiros, solteiros,
domiciliados e restdentes nesta cida
de; ele comerciante, nascido em

Iraputã, muno ltaiópolis-SC. aos B de
julho de 1949, filho de Oonstantíno
Chupei e de Ana Sembalista ChupeI;
ela do lar, nascida em Iraputã, muno
de Itatópolls-Sü. aos 13 de setembro
de 1955, filha de Nestor Sydorak e

de J ulía Kostecka Sydorak:
- I

JOAO BATIS'rA ADURcom ISAU-
, RA GLUCZKOVSKI, brasileiros, sol
teiros, domiciliados e residentes nes
ia cidade; ele operário, naseído em
Oanoínhas aos 7 de junho de 19B1}.
filho de Albino Adur e de Annalia
Rodrigues Adur; ela balconísta nas
cida em Santa Hatdê, distrito de'
Paula Pereira n/ Município 80S 11'
de dezembro de 1953, filho de Fran-
cisco Gluozkovskí e de Paulína'o

••• e.o•• "._' _. �•• • _.. '... ,.. •• •• ••• ••
•

lA til

� " "' •• "':> , ".�'õ\,,�<dIG \!I=f� .. "'!)Ii�� '" .,.."o� �.D"'••••••••••••• o•••••••••• ft •• $ •• ,••ct9••••••• fI � .t •••••• 9 •••••••• 0·•• � .fIo••� Trada, falecida.

rr·
,. .. _, .

-H_�
- . ...,-

.'
u

.

u .. -�. u -..

u�·o� JOÃO TOMCZYK com TEREZA.:t. -.

'.
!" I' '

.. -

- . \� • DIAS MAFRA, brasileiros, solteiros,
'1 "

O'
....

·

S W' e n i,u�': ��mJf����oMlleni�������i:�eer��:�f��
1 ". , , � nascido em São Pascoal, muno Iri-

l
,J:

.

", '

, ,.... '.
. �I. �T�gOJ�:!�it�O�;����k:'���e��d�5�

:.
\ � :: . de MichaIina Tomczyk; ela operária,

:,>�
"

. A "Volkswagen lança o carro dos ·'.,i.;.I: ir:�i�a��:�E:�:í�;�;:rl::
RILOA UE FÁTIMA. "HAVES, bra-:, '"r· >tr". l:.

'no'vo'S" 'te,Jmpos. 1=.=1 sileiros, ·solteiros, d�miciliados ·e

! residentes, neste distrito; ele escri·
.• • • o

turârio, nascido em Rio Novo, MUD.

1 .

_

�

I =.:, Major Vieira di comarca aos 5 de
t O'

. ,

, ,outubro de 1959, filho de Francisca
"

,:.·.i;" ..
carro que une razao e e�oção. '" �.�. :,�::iae�� d�;r;� DnaeSS��aM��iCf���n aos 6 de junho de 1.956, filha de

�: � : : : Francisco Preto Chaves e de Jose-
;'

.�: 1\.J1 a' .11·'1· O,.n &'. C 1· �.. I Ia Alves Lourenço, falecida.
,

1 .,
.

� (I : E par'a que chegue ao conheci-•
'

_,
.

: mento de terceiros, mandei publicar
:�: " C'ÀNO'INHAS -.:- SANTA CATARINA· ' :L o presente Edital. Apresentaram os

�• \'
I

'
-

.

J:]
documentos exigidos pelo Código

t*:'>--�..
,

'.. .. '00_' ..

'

••-_:"_.-.. .... '... ou ••..(.� Civil, art. 180. Se alguém tiver·co.
-._ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• " QI o ••0. "II.� •••• 11- .. ., ti �o •••••• ao •• 1O ..... "'�,"'I,tt..,If3o�',..�* ...c: .4) •• 11. 00 II". " ••• .;: ... CP OI' o ••••••••••• 00••••••.., ••.,0..."•••• ,ele

�.. .. .. .. .. ..
,

.. .. .." .�, .._-

,-, EXPRESSO CATARINENSE DE
TRANSPORTES LTDA., declara pa-

;... , ""', -- ,_ ra os devidos fins que foi extravia-
.

I
do o Certificado de propried,ade do
'seu veículo marca VW - Kombi, cor

Üt.to 'Vermelha, ano 1973, placa DA-150B,
chassis BH-284165.

C.'��,C').

,� SERViÇOS
.

.

,.
'

I

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

li'ARMACIA DE PLANTA0: De sábado (14) a sexta-feira

(20) - MACHADO -- Rua Vi

dàl Ramos, 404 - Fone 22-08.25

,:::}\ItDl€OS DE PLAN'JA8: Em easos de extrema urgên�ia -
Fone 22-093'8., .

,�

RADIO PATRULHA: Feme: 19.

PRONTO SOCORRO: Fone: 1<92

PLAN'Í'-AO f:ELESC: F0ne: ISS

ESTAÇAO �ODO_VIA�lA: Fene; )�-1179
,

��DI(;) 5'ANTA CATARINA: Divulgações das (")8:0(1) às ��:OO
horas e das 14:@0 às 18:00 ho

ras. Aos sábados até .às 16:00
..

horas.

i:1.'\"

.,"', '

'::,'_
),

Indústria
�/. d

·

h·l�'·rle nc

,e Comércio
s. A. I(�OFRISA

CQCMF., 83.18'8.797/0001-20

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
"

,

,

c o N V o C A Ç'A o

,

I Ficam convocados os senhores acionistas desta socieda
. de, para rêunírem-se em Assembléia Geral Extraordinária, no dia

,
. 2� 'de JUlho de 1980, às 15 horas, nos escritórios da empresa, à Rua
Princesa 'Izabel 574, em Canoinhas-SC; para deliberarem. a se

" guínte: ,

ORDEM DO.DIA
,

,( � ,

1 - Autorização para alienação de um bem imóvel 'situado no

. Balneário Camboríú-SC, à Rua 2650-127.-
, ,':

/

!

Canoinhas (Se), 10 de junho de 1980.

:FJ"anciset) WUmar Friedrich - Diretor Superintendente I
1 x

DOCUMENTO EXTRAVIADO

REGISTRO
NEREID-A C.' CORTE, Oficial de,

Registro Civil do 1.0 Distrito de Co

noinhas, Santa Catarina faz saber
-

�ue pretendem éoscr-se.

JOÃO BATISTA DOS SANTOS
com SALETE DE. FÁTIMA BECKER.
brasileiros, solteíros, domícíítados e

residentes nesta cidade; ele vigilan
te bancário, nascido em Caçador

Terreno à Venda
Vende-se um terreno central,

situado D8 'Rua Major Vieira,
próximo 8 IKO - Materiais de

Construção Ltda.

Tratar na Re Ioj-iarta Schelde,
Da Bus Paula Pere íra, 615.

rrrmnnr2'

O mesmo fica sem 'efeito por ter
requerido segunda .vta.

DOCUMENTOS
\

E X T R A V I A'D O S
l

ABRAÃO ADUR declara para os
.

devidos fins que extraviou todos os
documentos do seu caminhão marca
Ford F-BOO, ano 1964, placa DA-0962,
ehassís F64A19SB20423.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.

DOCUMENTO EXTRAVIADO

RÊG:ES OL!lVIPIO SCHADECK,
declara para os devidos fins que
extraviou sua Carteira de Identi
dade.

'/
.

A mesma frca sem efeito' por
ter requerido segunda via.

N' i •• 1IIli "iTfisl"lfi'iliTi'fiTftTn�m�n!'ii'7i'ifj i'j1'nv'ififiT� Cí S ii íI i ri7i1f'ij'")-b li •• I •�1'-iTIãini'i'rN'rnT'l!i'i''!'J i i 111 • II •• i "'
.

.

'>

Ganhe tempo. e dinheiro. visite Fuck Materiais para Cons':
trução. lá você en/contra tudo para, a sua c,asa;

Agora em promoção especial:
LAJOTAS COLONIAIS Cf 20% DE DESCONTO.

'. PISO LOSA NATURAL A PARTIR DE Cr$ 69,00 o. METRO. QUA.
DRADO.

.
\

....... FORRO DURATEX EM ClJAllAS DE 1,78 M2 DR Cr$ 206,0& POR
Cr,$ 165,00 A PEÇA. .

.( ,

_. Empresa Industrial e Vomefcial 'BVl S. A.
- ,

MATEIUAIS PARA. CONSTRUÇAOFUCI(
'. � \

RUA 'CAETANO COSTA, -860 - FONE 22...0281

_,_
,
.

CANCJINHAS - se.
,

. ,·uM·'·j;'"".u "P. '1'" 'lU IIUI'!' lU ,pu ','"'' ,••"U" B""l' !lQ!"!!UU" II!U ,UMM"".U" ',SUl," III' i 'UU ....", Ih..

� ........... ', ....."" ., , !
'

\ t, A<
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CIVIL - EDITAIS
nhecimento de algum, impedimento
legal, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 11 de Junho ,da 1980

NEREIDA' C. CORTE
'

Oficial do Regi�tro�C'jvn
CPF, 222. 315/. ��9-04

Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
do Município de Major Vieira, Co·

.

marca de Canoínhas, Estado' de
Santa Catarina, na forma da lei,
faz saber que pretendem 'casar:

ZENO MARTINIACKI e MA
RIA BARBARA MIKALOVICZ.
:E:J.e, natural deste E.stado, nascido
neste município, no dia 15 de ja
neiro de 1955, lavrador, solteiro, ,

, domiciliado e residente neste muni
cípio, filho de·Cezario Martiniaeki e
Helena Martiniacki. _ Ela, natural
deste Estado, nascida neste muni
cípio 'no dia 04 de janeiro de 1958:
do lar, solteira, domicí liada e resi
dente neste município, filha de Lu
dovico Mikalovicz e 'Leonarda Mi
kalovicz, ele falecido, ela neste
município .

SILVIO LUIZ VESOLOVSKI e

MARIA DAS GRAlCAS LISBOA.
'

Ele natural deste -Estado, nascido
neste município no dia 24 de janei
ro 'de 1956" lavrador, solteiro,' do
miciliado e residente neste municí
pie, filho de João Vesolovskí, fa! ..
e Maria de Lourdes Vesolovskí .

Ela natural deste Estado:,' nascida
neste município, no dia 24 de no-

. vernbro de 1952, ' do lar, solteira,
domiciliada e residente neste muni
cípio, 'filha de Luiz Lisboa e Fran-
cisca '. Taborda ,

/

Se alguém tiver conhecimente
.._

de existir algum impedimento 'legal,
acuse-o para fins de direito.

Major Vieira, 06 de junho de
1980.

\ \
.SEBASTIAO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

/

JACffiA EMILIA PAUL OOR�
RÊA Tabeliã e Oficial do Registro
,Civil' do Distrito, de Pinheiros, Co
marca de Canoínhas.: Estado' 'de

. Santa Catarina, faz saber que' pre·
tendem casar:

ALVELINO ALVES FERREI
RA e ANTONIA MASS;4NEIRO.
Ele, natural deste Estado: nascido
em Serra das Mortes no dia 26 de
julho de 1919" agricultor, solteiro,

, domiciliado e residente, em . Riõ da
Areia, deste'Distrito, filhó de 'dona
Catarina Alves Ferreira;' falecida. '

Ela, natural deste Estado" nascida
em Serra dos' Borges no -dia {)'8 dê
junho de 1923; do lar" solteir-a, do..

miciliada e residente' em. Rio .da
. Areia filhá de dona' Benedita Ma:��
/ ", ,

saneiro, fé!.1ecida:� '. .' , .

, ..'.\.. '''t.,��: ,1

ANTONIO ALVES DE GObúY
e VrrALINA DE OLIVEIRA. Ele,
natural dest'e Estado, nascido em

Taquarlzal. no dia ·24 de agosto de
19Si, operário" solteiro, domlciliaqo
e residente em Taquarizal, :filhó de
Salvado� Alves.de Godô� e Maria
Alv,�'s Godoy _ ',t';;;Ela', .,natura,l· deste
Estado, nascidé!. em Taqu�rizal no

dia 25 de abril de 19�0, do lar 'Sol
teira, domiciliada e

.

res�dente ,em
I Taquarizal, filha de Proeópio, Alv<€s
de Oliveira 'e Maria José de Ohvei-
ra.

Se alguém souber de algum im
pedimento, oponha-o na fO!l'ma da
lei .

Pinheir'os, 0'7 de junh: de 1980.

Silvete Darci Paul Cardos.o
Escrevente Juramentada

..... , ME
I'

NO
.

DEPARTAMENTO DE vEtéuLOS USADOS, DR
'MIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEiCULOS LTDA.�
'/ -

I
,',

' ..

VOC:Ê'. 'ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:.
,

'Marca

1 ·Veraneio '

1 Opala, Coupê I ••••

1
.

Opala 4 portas' .. .. .. .. .. ..

1 Opala Coupê .

1 Brasília

Ano

+972
\ 1973
1974
1975
1978.

,

.

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(ULOS llDA.
Concessionário General Moiors do Brasil S. A.

\

.\
, Rua ,Major Vü;ira, 289 - CANOINHAS - Sta.' Gatarina '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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€ORREIO DO �ORTE 14 dê 'jttnho--:dé- 1980
-------�--------�------------------------------------------------------------------------------------------�--�-

-
' I

ro1Z0 DE DIREITO DA COMARC4 DE CANOINHAS-SC

Edital de Arrematação

LOCAL: Edífício do Forum De
sembargador Ruben'Moritz
da Costa, sito à' rua Vidal

Ramos, s/n.o: Canoinhas-SC

, , ,

REQUERIDO.: 'ORLANDO
,MULLER.

BENS; Umterreno urbano, com
a área de 740 Jn2 (setecentos, e
quarenta metros quadrados), si
tuado nesta cidade, nas proximi
dades do Grupo Escolar Irmã
Maria Felicitas" nos fundos do
ímóvel que o outorgante possue
à rua Agenor Fábio Gomes ter-

" ,

reno este constituído pelo lote
n,? 3 da subdivisão pelos outor
gantes de 27 metros com terras

,
do outorgante ORLANDO

Cancinhas, 06 de junho de
1980.

, )
\ .' "

Orli dé Ataíde Rodrigues
Juiz "de Direito

2.a Vara
2 x

2�O OFíCIO DE NOTAS
I '

Edital de Notificação de
(

. ,

, Por não terem sido encontrados
nos endereços fornecidos ou por re
cusarem a tomar ciência, faço saber
a que o presente EDITAL� virem
ou dele tiverem conhécimento que
.derem entrada neste OFÍCIO; pa
'ra serem protestados contra 'os res
ponsáveis dentro do prazo legal os

tftulos tom as seguintes caracterís
tlcas:

DP N.o 6 644/A, 'vencimento
25.12.79, no valor de Cr$ 1.508 00
Emitida �r Aiito Mecânica e Pleça�
Leo Ltda., Contr� "MAURILIO
ALVES' DOS SANTOS". '

,
DP N.o 6 6441B; vencimento

15.01. ?O,' no valor de Cr,$ 1'.508,00,
Emitida' por Auto Mecânica e Pe
ças Leo Ltda., Contra: "MAURILIO
ALVES DOS SANTOS".

Prefeitura Municipal de Ca-
\ noinhas, declara para os devidos
fins que foram extraviados os do
cumentos do Carro' 'Marca'Chevro
let Perkins - cor azul claro, ano

NP,' vencimento 'iW,.Oa.80", no 1968, Placa CM�1638, Chassis n.>
-

valor de Gr$ 1'0. OOiO,OO,) Credor 357BG38 -- modelo 357.
Gerson Conte, Contra: "JOAO CO- -

LAÇO''' .

Protestos
,

DP. N.'9 35 379, vencimento
30 . 04. 80, no valor de -c-s 574 29',
Emitida por Aristides Mallon c�n
tra: "JOAO' MARIA FERREIRA".

Participação
de Nascimento

\

No dia 22 p. p. na materní-
dade Sta. Brígida em Curitiba,
,chegou Heliton, um Iindo me

nino' que veio' trazer, mais> uma

vez felicidades para o 'casal. Zil
da e Eraldo de Paula e Silva.

D O ,C U M E N T' 0 S

EXTRAVIADOS
'Prefeitura 'Municipal de Ca

noinhas, declara para os devidos
fins que, foram extraviados os do
cumentos do Carro Marca, Belina
cor amarela, ano 1978, Placa ...

CM-166-6., Chssis n.? I1B4RTE - 59249.

Os mesmos
. ficam sem

.

efeito
por ter sido requeridos segundas
vias.

.

_'w _
. ,

,

DOCUMENTOS
\

EXTRAVIADOS

.Prefeitura . Muni,cipal de cs
noinhas, declara. para os devidos
fins que foram extraviados os do
cumentos do Carro Marca Camio-
'nete Chevrolet, cor verde, ano

1967, Plac'a CM-1628, Chassis n.?
JD8562B '027469.0.

Os mesmos ficam sem efeito por
ter sido requeridos segundas vias.

'3 x

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS,

Você que colaborou. Você

.que trabalhou, ' Você. que com

pareceu. Você que atendeu nos

so convite. Você que .proporcio
nou Ó'.lúcro· líquido de Cr$ .. ,

10-4.790,50 na festa dá "Escola
Básica' Irmã Maria Felicitas, os

nossos agradecimentos 'e que
Deus lhes dê 'a.merecida recom

pensa pela sua compreensão,
mostrando que somos uma co-

.munídade irmanados pelo bem
'estar de nossos filhos.

' . .'.

'. >VENDE�:S,E,�,�ANCHONE�'I,
- TratM a Rua:Barão,d� �10 ,"

TE VARA;NDAO., ..' 'Branco, 516 com o PropnetarlO. '

(Extrato-art. 687 CPC)

1.a PRAÇA;, DjfL94 "de .agosto de MULLEH, de outro lado numa

",' .: 1,989� 'à�.!) Jiq\,9�' hora�::: I

extensão de 43 metros com ter-
"

, fi .,.1 ,,' ,I,
'

, .• ;. ras de IlmoWeinfurter e Rufino
2,.a ·PRAÇA::Dia 20· de agosto de' dos Anjos, de 'outro lado numa

. 198Q, às .10,00 horas, extensão de 10 metros com ter
ras de Nabir .João· Nader e .de
outro lado numa.extensão de 40

,

metros com os lotes n.? 132 da
referida subdivisão respectiva
mente de José Tischler e Filo

.PROCESSO: ,Execução Fiscal mena Bastos. Havido pelo títu-

n.? 1.219 lo aquisitivo transcrito sob n.?
32.803, fls. 89, livro ,3:AG . no

REQUERENTE: A FAZENDA Registro de Imóveis desta Co-
NACIONAL.

I
marca. ,O referido terreno en.,

contra-se registrado no Cártó
rio do Registro de Imóveis desta
Comarca sob n.? 2,,274 às fls.
283 do livro n.? l-A. avaliado, J

em Cr$ 51 � 800,00 (cinquenta e
, um mil e oitocentos cruzeiros) ,

. Eu, Zaiden E, Seleme, Escrivão
o subscrevi.

; PP ,N.Q 16, 575:,'. vencimento
26.m.Bp, no valor de Cr$' 2.950,00,
Emitidà por TokarSki & Cia. Ltda.,
Contra; "S:ÉRGIO' LEITE": /

'

DlP N.tO 14 370/2, vencimento
30.04.80, no valor de Cr$ 2.335,,00

. Credor "Denelar Comércio de Ele
tro Domésticos Ltda.", Contra
"KIYOHISO' ISHIKO'WA".

DP N.IO 4, 963, vencimento ...

30.01.79, no valor de Cr$ 930,OQ,
Credor Auto Mecânica e Peças Leo
Ltda., Contra: "E1tNANI FINTA".

Canoínhas, 11 'de junho de 1000.

,

ALCIUES SCHUMACHER

O'FltIAL MAIOR'
--------�---------------------------------------------.

/ ..

, I
f

. ORAÇAO D�S.hTREZE ALMAS

Reza-se ,13 "Pa i Nosso" e 13
"Ave Maria" 13 dias.

. Publicação da novena por gra-
ças alcançadas Uma devota.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido ' requeridos segundas
vias.

\ >

Agradecimento

3 x

Sindic·ato Iriíu�ópolis

Jair Lessak
,

Presidente APP
. Aliira R. Stankievicz

.

Diretora

'TIRANIA
I

A tirania de uma multi
dão é bem pior do que a de
':lill indivíduo. (S. Smiles)

,

'or;, minhas 13 almas, Benditas, me .livre dos males e dar-me, sorte

sabidas e entÉmdidas, a vós peço pe- na vida. Segu'i meus inimigos, que
IcO amor de Deus 1 atendei o meu os olhos do',mal não me vejam,. cor-
pedidó. Minhas í 3 almas benditas, tar as forçàs dos' meus inimigos.
sabidas e entendidas, a vós peço" Minhas 13 almas benditas, sabidas e

pe,lo sangu� que Je�us derramoLJ� entendidas,\ se 'me fizer alcançar es-
.

ate.ndei o meu, pedido. Pelas gotas tas graças (pede-se as graças) fica�
de, s'üor que Jesus derramou do seu rei devota de vós e mandarei publi-
sagrado tôrpo atendei' o m,eu pedi- car esta oração,. mandando tam-

do. Meu' S'eti'hor Jesus) Cristo 'que bém rezar uma missa.

vossa proteção me cubra com vossos

braços, me guarde no vosso cora

ção e me pr,ote'ja com vossos olhos.
Oh Deus de hondade: vós' sois meu

advogado no vida e na morte. Pe

ço-vos que atendais,' meus pedidos e

ERVILHAS

�uem eome ervilhas' cem
\

-

seu amo, nao come as me-

lhores.
/

, (Provérbio francê-s)
,

' ,

MH

3 x

Rural '. de'

.. ' ;m

Av. 22 de Julho, 705' � Irineópolis - Santa Catarina
)

'Editàl de Divulgação do Resultadordo Pleito
Em atendimento' ao que dispõe'
o art. 70 da Portaria Ministerial
n.? 3.437, de 20, de dezembro de

1974, tornamos público que, no
dia 31 de maio de 1980, foram
realizadas as eleições neste ór-

, gão de classe, tendo sido eleitos
'OR seguintes associados para
comporem os seus órgãos de ad
ministração e representação:
DIRETORIA

EFETIVOS

Djalma Schapiewskí
Geraldo Konkel
Vicente Lech

SUPLENTES
Osvaldo Galle
Carlos Reichardt

, CONSELHO FISCAL

EFETIVOS

José Schafaschek
Pedro Neppel .:

SUPLENTES
João Piekarzevícz
Antonio Carlos Mósena

1

D E L E G A D OS REPRESEM..

TANTES NA FEDERAÇAQ
,

'

DA AGRICULTURA. .

,
,

'

EFETIVOS .

'ii .'

i

Geraldo Konkel
. Djalma Schapíewski

SUPLENTES,

: ,';-

Alcides Wagner
José Schafaschek i

,I )'�}�3r�)�i
Os componentes" dos,}al:uJli� "

dos órgãos serão empossados "Iro
dia '21 de' junho de 1980: �.\" '

, I -�

Irmeôpolís, :07.,de' Junlú.-t'c1�
1980: ,'.,:""

'� DJALMA SCHAPiEwsia
'Presidente . I

. Alcides Wagner
-------------_......_-----._---,-, ...-....-----

'4 __ '
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CARTóRIO PAULA .s. CARVALaO �!�.•·,'.fABElJ()NA,�'
, ,I' � ..

,Edital de Notificação ,de 'Protestos.. 1: '

I

'

. '� ,

Por não ter sido encontrado
pessoalmente no endereço ,a mim
fornecido ,ou por recusar 'a tomar
ciência, faço saber aos que o

presente Edital virem ou deles ti
verem conhecimento de que 'deu
entrada neste Ofício para ser
protestado ,contra o responsável
dentro do prazo l�gal o 1;it'uI0 com

a seguinte característica: I

Duplicata n.:O 723 - Valor Cr$
3.515,010 - (Trê:s mil, quinhentos e

quinze Cruzeiros) -'/Vencimento:
27/11/78 _ Emitida por Retífica do
'Alto Ltda. contra ODENIL ' FJi}:R-

" RAES. < • ,".',
-

, Canoinhas, 'ú -de j'unhÔ' d�·19-80'. ",
PAULA S:·CARVALHO

'

OFICIAL DE PlRúTESTOS .t:

CPF n.O 246 975 329�5,3 "

,

(
"

Ford Administração e Consórcios Lt�. ,: ',.

Cónsorcio

Edital
, <': ,,"

de Convocação] �::
Em cumprimento às determinações: contratuais, vimos pela
presente, convoc� os participantes dos grupos de' consórcío .,

abaixo discriminados, para a ASSEMBLEIA GERAL' EX- .'

TRAORDINARIA,' a ser realizada em CANOINI-lf\8-SC)' "à- .

Rua Vidal Ramos, 203. "
'

"",

J
( '

.. ',' ,,'.

Alertamos para o fato de que as assembléias serão realizadas
com qualquer número de representantes, agindo esta ádmi.. '

I nístradora como procuradora dos ausêntes, para deliberar,�:,' �

__

bre ordem do dia que versará sobre: ), '\'.
\ /

,

, a): Extinção e dissolução do grupo,'por atetld!méntlJ'db!:;ób-
jetívoscontratuaís ", " __ .... '

.: ... > ��,)",;�:; '.!

b) Demais assuntos de interesse geral.

GRUPO' DATA
30023 27-06-80

-BORARIO

1�,30I

Candinhas, 14 de junho de 1980.
., '. i'

� J ' -- _

Para um bom chimarrãó

,prefira
«BOM-DIA»

-

' .

.

«COMPADRE.

r/ 'I,

f '-"

A RADIO SANTA· CATARINA, APóS METICULOSA 'PESQUISA, TRAZ ÇARINBOSAMEN.TlI ATlf: "oe!., o MELHOR D.A MÚSIca' Ni\C]().
,

I

NAL E INTERNACIONAL.
.

/ ,

\ .. ,,-'

'" ,..

RESULTADO DE, 'UM, TRABALHO' SÉRIO 'E EMPREENDEDOR, ,QUE ENTREGAMOS AO! NOSSOS. OUVIN:':r�8. I!" P�T&PCINAPOBES"
,

,-' \ COMO RECÍPROCA A UMA SINTONIA SEMP'í�E CRESCENTE:. J
\ "

•

" c' \

" 'p' ,,'
•

,",
',."

,

'

, ;';�.
� I: •

l
: ->"., ',-

ATRAVÉS DA BOA MúSICA" DIARIAMEN,'.rE P�OCURAMOS TOCAR COM CARINHO A SUA' 'sENs.mILIDAll�f ,MQ$,UjAli. "\.', :'.
�" ,

I
"

�
',,"

, ""�,, '" ,,� ""I-

I �_",�, '"

i

'l, ,,�'"',',:',,.1, , .
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".'�,
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,�-' ',"',

NO SEU �AK,.- NO .

S'EU' ESCRITóRIO OU NO SEU AUTOl\f.QVEL, LIGUE-SE NA, BAD� - SANTA CA'!ÜINA. :, <, ".' :. /�.: . : ":.'

VOCj! ESTA:·' SEMPRE: EM BOA' ,.COMPANHlA.!�·' .. '. ',é

"

•. ":f�"
.• >·; 'i '." , "';

.. ,,, '. : .. ,., ,-,." ',�1 "

, •
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\
,'...." . � � ,.' 'Iol
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a) ANA NOVACOSKI DOS
SANTOS, 'professora municipal
contratada, 45 (quarenta e cín-.
co) dias de licença para trata
'mente de saúde, conforme laudo
médico incluso no requerímen
to protocolado sob n.? 1. 14� de

04/06/80, a, partir de 02/06/80.

b) INFANCIA NEPPEL,
professora municipal, 90 (no
venta) dias de Iicença para tra-

) '" tamento : de saúde, conforme
,A professora municipal 1 d

' ..J� •

I
'

MARIÁ LUIZA.' MORESCHI
.iau o meaieo rnc USOI110 reque
rimento protocolado sob n.?I HOFMANN ,quinze (15) diasde _1.148 de 04106/80, apártír j delicença para tratamento de saú- '

02/06/80 de acordo com os artí
de, de pessoa da família de acor- gosn.Ps 131 e 134 da Lei n.? 1.149
do com o requerimento, preto- de 25/04/1974. I

'

\

colado sob n.? 1.130 de 03/06/80,
�:t�l1l��iI:, ·de. 03/06/80. Gabinete do Pefreíto Muni-
Ôt! �;,��;,,', " .'" cípal de Canoínhas' em 06/06/80.

Gabínete.do Pefreito 'Muni-
çipatde Canoínhas, em,04/06/80.

., Dr. Benedito Therézio de'
,

"

,

" :. C" Carvalho Netto
Dr. Benedito Therézio dê Prefeito Municipal
i •• ,Carválbó Netto E t Portarí f"

.

t dPrefeito .Munícípal bIS. a 'd' or .arIan,OI regis ra ta, ' I, e pu ica a no epartamen o
_." 'Esta Portaria foi 'registrada . Administrativo, .na data supra.

e publicada no Departamento José Bonifácio FurtadoAdminístratlvÔ, .. 'tia ('data supra. Coordenador Admínístratívo
"

,J6sé Bonifácio Furtado
'

,

Coordenador Adminístratívr,

Prefeitura
� .,. �

, PORTARIA N.O 38/80
... /" \,

Dr, Benedito Therézio' dé
Carvalho ,Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoínhás, Estado de
Santa Catarina" no uso de suas

atribuições legaís, resolve:
'

CONCEDER LICEN;ÇA
'.l.

"

C�ón.for�e ó,: artigo 135' da Lei
"il.o 1.149 de 25/04/74.

'

. '�

, I

< ,'?O�TARIA N.o 39/80
, 'I. \

Dr.,Benedito "Therézio de
C�v��ho Netto� Prefeito Muni
eipaf de Canoínhas, Estado de'
Santà Catarina, : no uso de suas.

I

\

�tribuições legais, resolve:
' '

..

,

PORTARIA N.o 4Ó,/80
'. Dr. Benedito Tberézio de
parvalho NettG, Prefeit� Muni
�ipal de Canoinhas, Estádo de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições, legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA

Muni(ipal de

Aviso de

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

Canoinhas
POR'I;ARIA N.o 41/80

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

atribuições legais, resolve:

EXONERAR A PEDIDO
FUNCIONARia

o funcionário em comissão
Dr. Erasto de Maio, do cargo de
Chefe Setor' de Expediente, e

do cargo de Supervisor de -:rri
butos e Dívida Ativa, a partir'
do dia 02 do corrente, conforme
requerimento protocolado sob
n,? 1089 datado de 28/05/1980.

\ Gabinete do Pefreito Muni
cipal de Canoinhas, 06 de junho
de 1980.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

I Prefeito Municipal
Esta Portaria 'foi registrada

e publicada' no ,Departamento
Administrativo, na data'supra.

! José, Bonifácio rurtado
Coordenador Administrativo

·Licitacão
.,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, ·leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço n.? 031/80 p�ra "Aquisição de 01 (uma)'
Máquina de Escrever, marca I.B.M. - esférica, elétrica, carro

com 18 espaços", com prazo' de entrega das prépostas até às 10
(dez) horas do dia\20 {vínte) de junho do corrente ano (20.'06.80).
Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos
junto acitada Comissão. /

Canoinhas, 09 de junho de 1980.

.

HUGO ANTONIO-PElXOTO - Presidente da Comissão
1 :x:

A,yiso de Licitação
.

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
.Canoínhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a �OI�ada de Preços - Edital n.? 032/80 para "Locação de
01 (uma) Máquina Copiadora, elétrica 220 volts", com prazo de'
entrega das propostas até às 10 (dez) horas do dia 26 (vinte e seis)
de junho do corrente ano (26.06.80). Cópia do referido EditaI e

maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.
I I.. t. � ,

\.

Canoínhas.dl de junho de 1980.
r

HUGO ANTONIO PEIXOTO;� Pr-e.sidente daC�
'.2'

\'.' '

Canoi�as, 12 de junho de, 1980.
I

, \

, HUGO ANTONIO PEIXOTO � Presidente da Comissão
3x' \, '\

J
\'

, •

I

C?NCED:ER <LICENÇA
,

a) :T�REZINHA MARTINS
, MACHADO,' professora'muni
eípalcontratada, 120 : (cento e'

vinte) dias de licença , (gesta
ção), 'Conforme laudo médico
anex� requerimento protocola..
do .sob n.? }.151 de 04/06/80, a

p,attir' de 28/05/80.

h) RO$ELI "M. LISBOA,'
professora municipal, " nomeada
por concurso, Padrão CE. 04,
.120 (cento e cinte) dias de licen
'ça (gestação), eonforme laudo
médico anexo requerimento
protocolado' sob n.o' 1.150 ,de
04/06/�O, a partir de 26/05/80 de
acordo; com o .arttgo 136 da Lei
:n�o 1:.149 de 25/04/74.

;
. -:6.abinetE) do Pefreíto .Muní

"�i� de Canoínhas; em 04/06/80.

Dr. Benedito Therézio de
,

Carvalho Netto
"

'Prefeito MUnicipal I I

,
Est'a Portaria foi registrada A_v 'I· S'O' " de' L' I· c', I--t"""8__c ,a"o'

� publicada no Departamento _

'

Administrativo, na data supra. ,

->,
'

' I"
Í) ••

__ o .-

JOSé 'Bonifácio Furtado' ,

. A Comissão de -Licitaçâo da Prefeitura Municipal de '

Coordenador Administrativo ,Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
,', aberta, a Tomada de Preço - Edital n.? 033/8'0 para "Aquisição de
Instrumentos Musicais, para composição de' 01 (uma) Banda de
Música, conforme relação em poder da'Prefeitura Municipal" com
prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horas do dia 03
(três) de julho do corrente ano (03.07.80). Cópia do referido Edi
toaI e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Co-
missão.

\

"

Fra'nço'is'e'
OLlIE na vitrine da FJtANÇOISE, a variedad.
de artig�. Jaquetas de Brim e Nylon - eami ..
_as do jeito que voe' gosta. Imagine que, até
:p�a g!IlaJ1,do v�ê levanta da cama pela ma6;bi,
,eá. ;�uel. frlQzblho, temos tiDs quimonOl

qUQ�QS -qUe dá gosto.
-

A
,) , , , Maseulin(f e Femtinino - Manicure e Pe
I ,dicure' ,.w. Ondulaç,õês, PermanellteS, a cargo de
f� �aits �OD1peielltes.

'

, ,Aeeitamti!',.']rt1D'a·'�eádà., das 8 à� 21
.

,�' iioras 'd1a:rlame1e., .' "
A' ".

'(
�

• ::.:�. .

.

'��. 1

;: ' IÚia Vldal RamO$, 705 <Em'frtate à rar-
:X .âela'All.> .

� ,

• ;••W�4aA�)�kM4z.k1AkiAd .. ( �_&���_.e4 ..,ft. �.���'�'�-�'��-�'�'��"'.����'��������'�r���������
/

Aniversariantes da
I

selDan�
.

, AMANHÃ: sr. Afonso G. Lütke e Hilson Rosa.
)

DIA 16: sr. Ladislau Babíreskí ,

'

,

DIA 17: 'sr. Aroldo Mews; Vera Lúcia Gat� e Alzir Bárceles;
residente em Curitiba-Pr.

DIA 18: Srs. Dr. Zaide E. Seleme e João Polomaní; Angela
Maria Langer e' Rosaní Schupel , :' ,

.

I •
, {,. 'o',

.•

"I
'

DIA 19: Sarnira El-Kouba. Simone Zacko, Alice Bockor
'

e<
Carmem Lúcia Slabadack. c

DIA 20: sr. Paulino Furtado de Mello; sra, Mària Cecília,
esposa de Basilio Szengzuk; Saulo Komochena.

Aos aniversariantes, os cumprimentos de, toda a equipe C�.
, .

r'

t Convite-Missa
»

,
'

, ,

, A família do sempre lembrado

II

us avo· ru e
convida parentes e amigos para a Missa de 1 ano de faleci�
mente, que fará celebrar em SUa memória, HOJE (dia 14),
às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo ReL

,
'

,

Canoinhas, junho de 1980.

t Agradedirnento e Oonvite-Missa

profundamente consternados com seu falecimento" ocorrido
,
.día 09-06-80, vem através deste agradecer aos parentes e amí
gos, aos médicos Dr. ,Wilson e Dr. Antonio, ao Sr. Prefeito,
Municipal, à fanu1ia Odário Peixer e a todos que os 'confor
taram neste doloroso transe.

Outrossim, convida pata a Missa ele 1.° Dia, que
será celebrada domingo (dia 15), às 9 horas, na 19�ja Ma·
triz 'Cristo :Rei. '

..

, 1

Canoínhas, junho de 1980.

GAR��I)ENIA
DEMONSTRE ssu BOM GOSTO �'lE

_

. INVERNO.

USE AS EXCLUSIVIDADES GA:R.ImNIA.

Bijoute:rias, sapatos, blusas, conjuntos jeall!1 • :�
veludo, camisas e vestidos,

Rua Paula Pereira (Praça' Osvaldo de O�v.ira)

PUBLICIDADE, � UM"INVESTIMENTO SADIO I:
,

RENTAVEL. I

S.E VOC� AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS A· SEUS CONCORRENTES•

. ,

FAÇA UMA EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE
I

NA RADIO
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENTE 'CA�
PACITADOS, IRAO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE'�EU

INVESTIMENTO.
j

,

,

, E ISTO, VAI LHE PROPOnCIONAR MUIT1).S ALEGRIAS•.•

;E MUiTOS ,LUCROS' TAM:QÉM.

p, I N G U' 11M'
VENDE�SE -.Restaurante e Churrasca

ria Pinguim, por W?tivo de �udança.
Aceita-se propostas pela Caixa' Postal,

408, sob ,o nome "'RESTAURANTE PINGUIM".
As melhores propostas serio avaliadas e e():qlu·
litÍ'eàda:s aos inte�essados. Proposta.! na loe.al,
oom. o 'Sr. ,ARNO.

Rua Paula' P�,teira, 430 (Ãe la:dó d� '�rei6)
"1.' ,

'

�,
;- .:

"

.. ' \,
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'REGISTRO DE IMóVEIS DA ,COMARCA DE CANOINHAS
. ESTADO DE SANTA CATAR,INA

·Edital ..

f

de Loteamento
EULÁLIA GLABA tKOHLBECK, Qficial do Registro de
Imóv�is da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca

ia�ina, na forma da Lei,

.

Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri-
'. mentú ao disposto no art , 19 da Lei-n.? 6.766, de 19;/12/1979, que
p0l:', LUIZ STOCLOSKA, foram depositados em seu Cartório, me
moríal descritivo, planta e demais papéis' e documentos relativos

. ao\"LOTEAMENTO KM 2", situado no KM 2, cidade de Três Bar-
r-as, desta comarca, conforme' planta abaixo. .

/

/
As i�I?ugnações daqueles que se julgarem prejudicados

quanto 'ao domínio do' referido imóvel, deverão ser apresentadas
dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da te;rceira
,'e .ú1tim� publicação do presente Edital, Findo o prazo e não ha
"t1<end? Impugnação de terceiros ou deste. Ofício, será procedido
(!) :te�lStro.

"

, /

o processo encontra-se a disposição dos interessados
,

neste Cartérío, durante as horas. regulamentares. Dado e .passado
nesta cidade de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, aos vinte e

nove (29) de maio de 1980. .

EULALIA GLABA iKOHLBECK
/

()fieiãl �P Registro de Imóveis - CPF n.? 249 111 199/34
\

, , \

',' :�
.

,',i f'-
, ::

�-------------------'------�------------------------�
J

, l"/, ).
.TOS:G:

.

POLANSKI

IMÓVEL ,

rn

",�. .....?_---.....

� f '

,. �. f
Lot. B�rtolomeu I

-- E-i
Ul
.� RUA

I
.

.

. )\REA'DOS'LOTES
MEA DE RUAIS ..

POLIGONAL ..

OI

Z

" ,I <:
Shimiluki ::;,

�

�otícias
'Esmeraldino M. Almeida

IMÓVEL

r
OI

Z

Coroação de Nossa Senhora foi real·
, mente uma apoteose de fé

Dia 31 de maio pp. com grande
multidão de fiéis que lotou total
mente a Igreja Matriz de São Sebas
tião, realizou-se solenemente a co

roação de Nossa Senhora. o mo-
,

mente culminante aconteceu quando
dezesseis meninas vestidas de anjos
subiram o altar da 'Santa (oito de
cada lado) e realizaram a solene co

roação da Santa. Foi um momento
de grande emoção que tocou de per
to a sensibilidade dos presentes que
se comprimiam dentro do templo.
Durante a coroação muitas pessoas .

não puderam conter as lágrimas
\

que brotavam de? seus olhos, prova
de humildade e amor a Mãe de
Deus. O Pe. Missionário Sadí

-

coor-

I denador das Santas Missões, em
brilhante oração enalteceu as virtu
des da Santa', nomeando-a Missioná
ria perpétua de Papanduva, Pe. An
tonio Cintho, Vigário da Paróquía,
também durante o sermão teceu co
mentários da Virgem Santíssima que
sensíbüízou os presentes: Aqui dese
jamos externar os nossos mais re

conhecidos agradecimentos a todos
que colaboraram' para o pleno êxito
dG grande acontecimento religioso.
Ao jovem empresário Nivaldinho T .

de Almeida, Sr. Victor �alakovski
e esposa D. Oacllda; Sra. Hulda G.
Cardoso; Sra. Elza G. Mathioski, e':
quipe do Mobral, Irmãs do Colégio
Menino Jesus, as famílias das Cape
linhas finalmente a todos que de
uma forma ou" de outra, prestaram
a sua colaboração pára que a coroa

ção de Nossa Senhora tenha alcan
çado tão Ilndo resultado. A todos, .

os nossos agradecimentos pedindo a
.

Deus que vos dê a merecida recom
pensa.

Censo Demourálico ano 80 .

'.

.,
I

·_,i

!udo para. o seu, lar

em
_, .

moveis e eletrodomésticos
conjuntos estofados, copas. dormitórios para casai

.costura e de· levar.

,relógios de

refrigaradores,
bicicletas,

colchões,

.. .

armarlos
.

'com
.\

pias
da

parede. rádips.
infinidade de artigos.

. enceradeiras" máquinas
violões" . carrinhos e berços.

toca-fitas e' uma
'

. r"

\ .

Crédiario próprio e entrega. na. hora

'Flça-,nos. ,uma visita ,e. (Ol.llprG.ve nossos pre,os ':e f,acilidades de pa'gamento
.'. '",' ,

•

: .• .' 1 �
, , \,,'!

,.
,

."
.

•

• I>
•

••• ,,1· .•• ,·· ••••

de Papanduva
� \ "(.

,

.

�
.

sete de abril de 1.981. O aviso sobre '

as inscrições para o trabalho censo
será anunciado brevemente pelo.
IBGE em plena campanha publici
tária: (Entrelinhas - G.P.). .

No corrente mês o Instituto Bra
sileiro' de Geografia e Estatística
IBGE, deverá abrir· as inscrições
para interessados' em trabalharem
na coleta do censo demográfico des
te ano. Os boatos sobre o atrazo
no início do censo. foram desmenti-·
dos pelo Instituto, que confirma que
em '1.0 de setembro o trabalho será

I desencadeado em todo o' Brasil. O
.

censo demográfico, que se esten-
derá por 60 dias, faz parte do recen

seamento geral 80/83, no qual serão
investidos cerca de 16 bilhões de EULALIA GLABA KOHLBECK, Ofieíal do Registre de '

.. .. .. 12. 592,80M2 cruzeiros. Além da parte sócío-po- t d d
\

S ..._
\

Imóveis da Comarca de Canoinhas, . Es a o . e an"a
..' ...

- 1.065,OOM2 Itttca, o programa abrangerá a eco- -,

"Catarina,' na' forma' da Lei,.
.' .

\
nomía do país, subdividida em cen- "

.. .. .. 13.657 ,80M2 80S agropecuários - início em 15
Faz público, para ciência dos interessados, em eumpri-,

de janeiro de 1.981; e industrial, co-
I,

.

.

'

\ mercial e de ser"iços, a part,ir de llnento
ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de .19/12/1979�..que

.

. por "VIG'ÁND FRITZ EIDAM" e sua mulher' dona ".'INGEBORG
iIi ... iiU......... iilíii •• níi ••• íli ••••• Ii liiai íj .• elll,�. liali ílí'lii iii lllii ii II i ií ii Lill.iii_ •• iliíllS iiii. ia iT�il laR} .�fíí li li .i &liii 11111111

íftl�1
I MAR.IA CHRtSTINA WAGNER EIDAlVÍ", foram depositados em

I seu Cartóriomemorial descritivo, planta e. demais' papéis
. � ,'do-

,

1

J
.cumsntos relativos ao "LOTEAMENTO JARDIM SANTA HELE-
NA", situado riesta cidade, entre as Ruas Otto Friedrich, Panamá,

""
.João Tomachitz e João Allage, conforme planta abaixo... .1, ,

I, , As impugnações daqueles que se julgarem prejudica-
'.

dos quanto �o domínio do referido imóvel;' deverão' ser 'apresenta
das dentro do prazo de quinze ?(15) dias, a contar da datá da ter1
eeira publicação do presente Edital. Findo o prazo e não havendo

. impugnação de terceiros ou deste Ofício; será procedido o registro.
O processo encontra-se .a disposição do� interessados,

neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado
nesta cidade e Comarca de Canoinhas, Estado de Santa ,Oat�n'�na,
aos vinte e seis (26) de maio de-1980.

.

, ,

EULALIA GLABA KOHLBECK'

( .

. A visita do Papa a Curitiba

Estou sabendo coisas marcantes,
de fonte fidedigna, sobre a próxi
ma chegada do Papa João Paulo II·
á Curitiba. Sei, por exemplo" 'que
a comissão central para tratar da
visita papal (no comando,Guilherme
Lacerda Braga Sobrinho) mandou
ímprfmír 500 mil folhetos litúrgicos,
que serão distribuidos

.
a multidão.

Servirão para os fiéis acompanha
rem a missa do dia 6 de julho, pela
manhã,

.

defronte o Palácio Iguaçú.
;' [G.P.J

.I� P.. P. promove reunião
Realizou-se na noite de 4 de ju

nho 'de 1980, uma, reunião da A.P.P.
da Escola, Básica "Altnoe : Vieira
Corte" e Colégio Oomercial Papan
duva, no Salão da Sociedade Hípica
Papanduvense Presidida pelo pre-

.

sidente da A.P.P. Sr, ERNANI VQS
CIEKOSKf, contou e! a presença da
-proíessora MARILZA SILVEIRA
SENNA, SINlRA D. RIBAS e Super
visor Local de Ensino, Prof, WAL
MIR LUGlO SENNA, Sr, NATANIEL
RESENDE RIBAS, Prefeito Munici
pal, todos os professores de 1.° e

2.9 Grau, bem como elevado núme
ro de pais. ASSUNTOS TRATADOS:
Verificação da Aprendizagem (Prof.
Marilza S. Senna). - Testes de Ve·
rittcação e recuperação no mês de
junho (Prof. WaImir Luclo sennaj.
Preservacão de Meio Ambiente (pa
lestra Prof. Sintra D.. Ribas), .

- Ta
refas Escolares (Prof. Tereza Cíup
ka Werka). - Aplicação do Fundo
Escolar (Sr. Ernani Wojciekoski',
Preso APP). - Vacinação contra Po
liomielite: Walmir Lucia Senna, Ma
rilza Silveira Senna, Dr, José da C.
Florença e Nataniel Resende Ribas.

Debate geral sobre outros assunto.
de interesse da reunião e e.clar.·
cimentos de perguntas. por . par-te
dos presentes. ,

Passarela da Sociedade .

.

Dia 16 do corrente festejando nlver
a Srta. LUIZi\ GREFFIN, tune, do
Hospital São Lucas de Curttiba.
Cumprimentos

. circulando em· alta
rotação.
Dia 19 comemorando. extréia de

idade nová a Srta. ANA MARIA, fi
lha do casal Sr. Dionislo (Pasqualí
na) Trevisanl residente, em. lt�iuba
(Barra Velha l. Felicitações pontlíl
carão em alto estilo à' slmpatic8 I

senhorita.
.

. Na mesma data aniversariando, o
garotão' SANDRO. filho do cas.aUBr.
Gílberto (Sueli) Sonaglio, nosso pr�
sado assinante. Cumprimentos mít
ao ,garotijo e Ieltctdades a seus

progenitores.
'

Também na mesma data aníver
sárto do LUIZ CARLOS, filho do
casa], Olimpio (Hrilda) Cardoso ele
alto funcionário da' Paraná Equipa
mentos" Curitiba. Coleguinhas lá es-

tarão para comemorar a data.
1

'Dia 20 do fluente completando
mais um ano de vida. o .

estimado
cidadão Sr. PAULINO FURTADO DE
MELLO, estará completanno 83 anos

de sua prestativa exístêncía. A.
mais'merecidas homenagens na sua

'memorável data natalícia.

Na mesma data niver do garoto
LUIZ FERNANDO, filho do casal Sr,
Fernando (Ermelinda) Reusing. A'
mirim-guarda em aprontas para as

homenageas ao coleguinha, Fernan
dinho no coquetél da amizade.

Pensamenlo do dia ....

Não temas; se é longa â' ,?strada,
e nem penses no cansaço.' NinguélR
vence a caminhada, sem dar o prí,
meiro passo. (Pereira de Assunção

'"
.

,

.

REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE cANOINHAS
;, .,' �

CANOINHAS -. ESTADO DE SANTA CATARINA

..Edital ,de

e infan

til; cozinhas americanas todaschini, televisão a cores (sanio
sharp, philips), televisão preto .e branco (philips, philco) fo-

I

gões a: lanha e a ·gáz.
(simples e

� duplas).
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CORRmo DO NORTE

/

14 de 100110 de 1980

:2 x

"

IWtzo �E DIREITO DA GOMARGA DE CANOINHAS-S'€

Edital de Arrematação
(Extrato art. 687' CPC) '-

l.a PRAÇA: Dia 1.0 de agosto de
1980', às 10',00' horas,

r 2�a PRAÇA: Di51 22 de agosto de
1980, às 10',00 horas.

LOCAL: Edifício do Fórum De..

,

sembargador Rubem Morítz
da Costa, sito à Rua Vidal
Ramos','s/n.? -' Canoínhas ..

SC.�
,

PROCESSO: Execução Fiscal
n,? 1.201.

\

./REQUERENTE: ,A ,FAZENDA
.NACIONAL.

REQUERIDO: OSCAR CAVA '.

BENS: Um terreno "rural sem
. . benfeitorias, 'com a área dé
121. 000 m:2 (cento e vinte e um

metros quadrados) situado em

Boa -' Vista neste munícípío e

Comarca) confrontando de ,um
lado com Djalma J., Flôres, de
outro lado com o arroio Santa

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

34.284, adquirido pür Oscar Ca
va, lavrador residente e domí
ciliado neste município. Trans
mitente: Guilherme, Goestmeier
Sobrinho e sua mulher Hilda
Voigt Goestmeier, lavrador re

sidente e domiciliado neste mu ...

nícípio. Tít�10 _'
.

.Compra e

Venda., avaliado em Cr$ .

50.0'0'0',0'0 (cinquenta mil cruzei .

ros}. Eu, Zaiden .E. '

Seleme, Es
cnivão o subscrevi.

Canoínhas ,
27 de maio de

1980. I

. Qr1i d.e Ataíde Rodrigues
, Juiz de Direito

2.a Vara
'

Porque é uma criatura huma- 'a se valorizar, a };se, elevar na

na como milhares de outras. .. escala dos valores humanos.
,

Vo'cê
E porque apesar disso é dife

rente de todas as outras.

Você é orígtnal, única, insubs
tituível, porque respeita aqueles
com quem convive.

Você é Bacana, porque é ·oti-'
mista diante dos erros dos -eu- .

tros.

. Porque 8pesar
.

de ter üs seus

problemas como todos têm, con
segue superá-los 'e �ão proteta ,

'nos outros. '

Você é Bacana porque faz das,
pessoas que o rodeiam, seus arní
gos, porque lhes sorri, não des

trói,' nem lhes nega um cum-

prímento.
'

Porque tem com eles um díá

logo amigo, se,mpre que possí-.
vel e nunca os cataloga, mas

só tem para com eles, gestos
. de carínho e 'bondade. /

Vücê é Bacanaporque conse

gue ver nos outros uma perso
nalidade própria, diferente da
sua, porque os respeita sem
tentar modificá-los à sua ma

neira.

1 x

Você
-

é Bacana, porque reco

nhece as qualidades do seu pró-
1 x , xímo, porque .compreende as

���������������������,�����
suas possibilidades elimitações,
e mais ainda, você tem habili
"dade de descobrir-lhes as suas,
você O' admira. '

'Você é Bacana, porque enten
de que há, muitas pessoas ca

rentes de ajuda, apoío e de seu

carinho, porque você está sem

pre disponível para' com elas ..

Você .é Bacana, porque reco
nhece também a responsabili
dade de uma palavra sua "dita
em vão" que pode tOJnar mais

digna ou mais humana uma pes
sO's, pürque valoriza .a experiên
cia profissiünal dB;9 pessoas e é

capaz de valürizar alguém que
tenha mais vivência' que .você.

.

Você � Bacana pO'rque,_ é tu
do issO', porque nãO' lhe interes .. '

sa üs defeitos .dO's outrds, mas

as qualidades de todüs, porque
, sabe perfeitamente a .imperfei
çãO' e as falhas que temos, por- '

que aprendeu a valorizar o lado

positivo de cada pessüa qQ.e .

cünvive com vücê, ajudando-a
)

-------......,-------_......--------

João' Cararo &', (ia. �S.

-:A V I S, O-
I

A.

,

e bacana ,

.' . .

Para efeito de cálculo do, "quoru.rn" pata a 'Ínstala-'
.

,
.

�·ão da Assembléia, a' Cooperàtiva possue i.244 a:�oeiãdó$': ' ,
: ,

.

I NOTA - As chapàs que doneotteráô.à eleitão"t()nS!t�.}3f�: ,i-;

,

tê nó Item 11.().4 'dest-e, .Edital" deverão 'ser entregü� ,ao Piesident�:;,,'i :)

do Cpnselho de ·Ad.:nili1istração da Cooperativa; até b dI'à 2g, dê ju- . '.

nhO' de 1980. ,':',
/, ,

"

.

.

�'
.

.

"

.JAOó JOAO CARARO & C'IA.
SIA., avisa. ao senhor, VALDIVINO
SIMõES DE GóES portador dá
carteira profissional n.o 98823 sé-

. ."
'

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

rixar sua situação:
...

o não comparecimento impliéa
rá na recísão do contrato de traba- '

lho por abandono de serviço .
nos

termos do artigo 482 da CLT.

, I
-

)

UISIGER & 'GIA. LTDA.

-� ,. ,

" F O T O C O P I A S �

t '-

I

• I

\
" '

\

.

O Cartório dO'. RegistrO' civil de Nereida C. Côrte, ins-
talado nO' FürUni,' acaba de adquirir a mais müderna e sófi's
Hcada FOTOCOPIADORA em üperaçãú nO' Brasil, a SECRE..

. TARY II.
"

�

. Faz. cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de �xcelente qualidade, tütalmente a secO', inclusive em papel'

, veg�tal e papéis timbradüs de firm;:Is, criandO' um nüvo servi�
ÇO' em ..Çanüinhas, a confecçãO' de 'circulares para em:p:l�esà's.

\

- EXPORTAÇÃO
\

T_ELEFeNES: Escritório 23-1779 - Loja 23�2014

Linha,

COMÉRCIO-

- \

Ois'tribuidores Exclu,sivos

Completa dos Motores «\VEG»

EsqtJadrias de
�

ferro a' uma variadíssima seccã'Q
de vidr6s, com equipe de profissionais compe

.tentes 'Ipara' sua coloca'ção.
,

Baa Des.. Costa Carvalho, 41 • 44 -{ UNlAo DAI vrróBIA - PR.

REPRESENTA.NTE· EM eANOINHAS:
I

y

WaldelDat Knüpp,el
c'--:

.

.__ -

Rtia Major Vieira:, aBG -'Fone (0477) 22-0386 - CA�OINHAS - Sarita Catarina

I.
-

,

./

assumir facílmente o intimo do
'

teu intimo ...

Você é� Bacana, porque faz o

essencial que é am�r a "DEUS",
gostar de você e é capaz de

,

(José I�ir !:P'ádUha
"

_:..'" 2�'Ó�'I'ho ,dI....
Curso Técnic,o /em Secretariado

fUIPlOt)�
. j

Produtores
{

Canoinhas Ltd:a.
de

,,Cooperatiy,a
,

Mate
de

-
,

RUA PAULA PEREIRA, 698 .; CANOINHAS .. se.

Reg. INCRA n,? 386/73 .. CGC n," 83.190.678/0001-01

Inscrição Estadual, 250:298.619

Edital, . de Convocação
,

ASSEMBLÉIA GERAL-ORDINARIA:

o Presidente da Cooperativa de Produtores- de Mate
Canoinhas Ltda., no uso das atribuições, que lhe' confere o art. 35,
letra' "e" do 'Estatuto Social resolve: CONVOCAR a Assembléia
Geral Ordinária dos Associados >a realizar-se na respectiva sede

.
, .

social, no dia (26) vinte e seis de Julho de 1980, às (0'7) sete horas,
em PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, a fim de deliberar da matéria
constante da ,seguinte:

.

,/ ,

ORDEM :00 DIA
\

1 - Deliberar sobre O' -Balanço Geral encerrado em 31-05-80, :Re
latórío do Conselho de Administração, Parecer do Conselho
Fiscal e .Demonstrativos da' conta de Sobras e Perdas;

\
'

2-- Destinação das Sobras;
. ,

3 =: Ratificar Pro-Labore do Presidente;

4 - Eleição do Conselho Fiscal � Efetivós 'e' Suplentes - pata'
O' exercício de 198q/1981;

-

. /"

5 - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
, ,

.

.

NãO' havendo número legal, - ',2/3 _. dos. associados
. presentes em PRIME,IRA CONVOCAÇÃO, para a instalação. da
Assembléia, fica desde já feita a SEGUNDA CONVOCAÇÃO,
-para às (08) otto horas do mesmo dia.

,

Se desta vez ainda 'não houver'número legal ,- ,5(j$
mais um ,_, dos associados presentes em SEG:UNDA CONVOoii
CAÇÃO, fíca desde já feita a TERCEIRA E LrLTIMA CONVO...

CAÇA0; para às (0'9) nove horas' dO' dia 26 ,dê Julho de 198U�
éom a presença de, ,no rninimo (lO) dez assoclad'os.

,

/ E, para que chegue aO' conhecimento de todos 6s 'ãsso-
ciados, o presiente EDITAL ser.a publicado na-'lmprensa loêal, ê �tfi..
�ado na Sede da Coüperativa e seus Posrtos de Recebimento,. bêm
'corno remetidos aos assO'ciadas, na medida db',po'ssJ'V'el.

, c.anoinhas, 22 de maio de 1980 .
. _

TOBIAS MUNHOZ DE LIMA _ Pr�sidente
, ,

asa

Blusas -

'V

('asacos·
o Frio·Ipara "

\
.

V·END,E--SE' /

J,' "

',.

oma casa de rnadtMra em 'terreno de 800 m'2 me·

�Elo, ilx12x;t, contendo 4 quartos, �'salas, cozinh,a, banheiro,
ateá de ServlÇO e po:rnar. óti�a Idealização, preço dê beasiãcL

RUa EmiUo Scholtz, 2Sg
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I

(d coluna tle Rubens Ribeiro da Silva mantida
em homenagem à sua mem6ria.)

;';:�:", ,>" Responsdoel: dROLDO CdRVdLHO

�.

·'Almirante", O meu

'1Iigo
Desde q�e 'O vi, na farda

.ímaculada da Escola Naval, gar
boso e forte, irradiando confian

.ça no futuro, aquele que eu co

.nhecera pequenino e que retor
nava homem feito, preparado

I para -a dura lide do mar, passei
,la chamá-lo de "Almirante" e a

eontá-Io entre os bons amigos.
.

O, sorriso fácil de Carlos
Alberto Mayer, o seu olhar bon
doso, a sua fala macia e desem
baraçada de moço do interior
que se deixara impregnar pelo
espírito do Rio de Janeiro e se

transfórmara num autêntico ca

rioca, sem esquecer a terra na

tal, conquistava amizades 'ci
mentando-as em cada. novo en-

contro.'
-

,

·0 futuro abria-se a seus

pés e as perspectivas de uma
'carreira brilhante eram as' mais
promissoras. Todos apostavam
l'l0 jovem canoínhenss que cedo
descobriu a' sua vocação marí
tim'a, talvez herdada de um an- .

..estral francísquense ou de um

,:t&1aravô germânico, quem sabe.

A ,vontade de Deus, entre
·tanto, dispusera de maneira di
tersa.- Primeiro o acidente que
,itimou 'seu irmão e que o atín

.1111,· -também, seccionando a sua

cerreira na Marinha de Guerra.
. Depois,-.a· doença que sugou to-

da. a sua vitalidade, atormentou
.� e .,enlutou·não apenas os _seus
parentes, .

mas os amigos todos,
. a:�terra� natal e 'os conterrâneos

il1�'�l:râmente .solidârioj, e que
��9m.pállha1"am o seu sofrimen
to;:-rogando a Deus que o mino-

.

rasse.' -'.

'�

.

Hoje,' unidos numa prece"
pedimos o descanso eterno à sua

alma bondosa e -ro&amos á Ma
ter Dolorosa que continue dan
do forças e' consolo, inspiração e

,fortalêza
-

aos'
.

seus familiares

que tem sabido aceitar os desíg
nios de Deus.

ft comunidade está
em falta
Semana passada, nesta mes

ma coluna, focalizamos uma das
grandes figuras do nosso passa
do, com apreciável folha de ser.

viços à comurridade - Dona
Tereza Gobbi. Ela- foi realmen-

,-

te, à grande artífice dó nosso

Hospital, materializando a ins

piração do saudoso Dr. Oswaldo
de Oliveira.

o ,médico humanitário e

ilustre sábia melhor que nin ..

guém da gritante necessidade
do Hospital. Testemunhava, �o
dos os dias, as. dificuldades e os

rísêos enfrentados pelos doentes
ou feridos, transportados para
fora daqui ou sujeitos ao trata
mento em suas próprias casas.

-Entretanto, dispunha de pouco
tempo para a campanha em fa
vor das obras do Hospital. Des
tacava-se, então, Dona �ereza
Gobbi pelo fervor COm que se

atirava aos trabalhos, lideran
do-os..

Pois bem, somente o Hos
pital testemunha a extraordiná
ria atuação de Dona

.

Tereza.
Poucos, porém, sabem dos fatos,
conhecem detalhes e tem condi
ções de registrá-los. Cabe à nos ..

sa comunidade resgatar uma dí
vida de gratidão e denominar
um logradouro público OU uma
rua homenageando Dona Tereza
Gobbi. Se houve na Canoinhas
do passado quem se dedicasse
aos mais humildes é, se devotas ..

se a uma campanha meritória,
altruísta e humana, esse alguém
foi Dona Tereza Gobbi, cujo no

me deve ser perpetuado e sem

pre apontado como exemplar.

Com a palavra os nossos
dis!e .

Semana passada vivi a

grande alegria de rever a "terri
nha". Dois dias, apenas, mas o

suficiente para algumas visitas,
para a participação de um en

contro com todos os que ajudam
fazer ests semanário - obra de

Aroldo'
"

.

",,'

Ao Dr. Aroldo nosso "timoneiro" - au

gúrios de -que acresça muitos anos mais à sua

jornada,. sempre aureolado pela graça e proteção
I .

de Deus..

,

,
/"

.

\

heróis anommos e para .a cons

tatação do nosso progresso, en

tusiasmante com a chegada do
asfalto.

:ca-'p 6&FW& 6#H*PE,g

Ano XXXIV

N.o 1575
, ,

14-06-80

A disputa fronteiriça no

"EI Dorado" do mate e do pi
nheiro, o sabor do pioneirismo,
a apressada construção da fer
rovia a vinda de brasileiros' de

,

outros estados atraídos pela
obra, o deslocamento de efetivos
militares, tudo contribuiu para
o aparecimento de figuras le

gendárias, pitorescas, de mar-

cante atuação, imperecíveis na

memória popular

Joaquim Domit, de origem
libanesa, radicado ,a

,.

"Valões",
hoje Iríneópolis, foi uma dessas
:fig,uras inesquecíveis. A peque
nina estação ferroviária daque
les dias estava no teatro de ope
rações. E o chamado "Coronel
Joaquim Domit" pontificava do
seu quartel general, ° casarão
de madeira ainda' existente, à
margem da estrada velha�anoi
nhas-Porto União. Espírito con-

.cíliador, diplomata, vivia em

\ penhado na reaproximação das.

partes desavindas e punha em

risco a própria vida na salva

guarda da paz e do entendimen

to entre irmãos. Radicado a

Santa Catarina, mas com muitos
,

parentes do "lado de lá", era ,o

portador da bandeira branca e

parlamentava, constantemente .

'Nas noites frias, pelos caminhos

quase intransitáveis, submetia
se aos riscos da precária traves-.

sia do rio Timbó, transportando .

, ,

um doente, uma parturiente ou

um ferido, movido apenas por

generosos impulsos de fraterni

dade. Participava da vida de

Canoinhas e mantinha estreito

contacto com os nossos dirigen
tes políticos, Culto e ínteligen
te, era capaz de entreter longas
e brilhantes conversações, domi-

..

nando as rodas de que. partici
pava: Não distinguia humildes
de poderosos. A todos dispensa
va igual atenção. Era educado

Depois, no sábado à noite, a
missa da juventude, na Igreja
da minha Primeira Comunhão e

\
/do meu casamento. Foram mo-

mentos de intensa emocão. Eu'
"

não -podería viajar para o exte-:

dor,
/

ausentar-me do Brasil. por mtl!lljj!l'lll!l"'M"!ilMi"?iSlSU!lj!!!!t-!iMiOI@MUl!t!ll!tliS!ll!.§Q&pe*.. -a_W1illll1Ml\lj_'@IIl!IQMIIIIWIiII•••IIIIII-IDIIlI'IIIIII1I_'· .a.'_"

30 dias, sem vir a Canoinhas pa-
ra esse reencontro .

e fino, um perfeito cavalheiro.'
Sempre nobre e generoso, rece
bia em 'Sua casa, com a mesma

desenvoltura e naturalidade,
tanto o Governador como o er

vateiro ou o lavrador de "pés no
chão" . Coração' grande', à s,ua
casa era o .abrígo �de todos os ne-
cessitados .

.

Se empreender a viagem à
Alemanha, prevista para o dia
22, serei forçado a uma inter
rupção nesta coluna, que retor
marei depois do regresso.

Prêmio "Aroldo
Carvalho" /

Com o objetivo de' estimu
lar a produção intelectual, o

exame e o estudo da história,
da economia, da sociologia, da

Iiferatura, 'ou de aspectos físi
cos ou humanos do Planalto de
Cancinhas, pretendo instituir
prêmio a ser, concedido aos três
primeiros colocados, em concur-
80 de livre e pública inscrição,
promovida por intermédio do
"Correio do Norte". O breve re

gulamento
-

e a constituição da
comissão julgadora estão' em
estudo e serão divulgados num

dos próximos números deste
jornal.

. O envio de .sugestêes a res

peito, será de grande valia para
nós. Estamos prontos a recebê
las até 30 de julho.

o prêmio será concedido'
em dinheiro, sendo 30.mil cru
zeiros para o 'primeiro colocado,
15 para o segundo es para o ter
ceiro.

"O prínCipe sarraceno'"

Conta-se que depois da Re
volução de 30, qUe apeou do po..
der e baniu de Santa Catarina o

,

.: seu grande amigo € benfeitor
Adolpho 'Konder, que enfrenta
va' sérias dificuldades financei
ras no,Rio, o Coronel Joaquim
Domit, informado da' situação,
lançou-se à viagem ferroviária
de quase quatro dias' e embar
cou em Valões com destino ao

Rio de Janeiro, capital federal
àquele época. Antes mesmo de
se instalar num hotel; foi ao mo-
desto escritório 40 amigo e

chefe político para colocar à

.sua disposição, todo o patrimô
nio que acumulara em anos de
luta como fazendeiro, pequeno
moageiro e madeireiro. Adol..

pho
.

recusou o oferecimento do

amigo, ;
mas não escondeu _ja

mais a sua .gratidão pelo gesto
de lealdade, e nobreza de senti

mentos daquele que sempre cha
mou de "Príncipe Sarraceno" .

r .

As lutas e manobras políti�
·cas ou judiciais que envolveram
o nosso Estado e os vizinhos pa
ranaenses, na chamada "Cam
panha do Contestado", se cons

tituiram no pano de fundo para
o surgimento da verdadeira
"guerra de guerrilhas" que eclo
diu na região fazendo com que
o Governo da União deslocasse
para cá quase dois terços. do
efetivo do Exército de então.

Nas campanhas,eleítorais,
no recesso de seu lar, no trato
com os amigos, na mesa de jo
gos ou em torno' do bilhar, fu
mando o seu .aromático 'cigarro
de palha de. ervas que mitiga
vam a tosse e a bronquite asmâ ..

tica que o acompanhava, Joa

quim Domit,' que deixou itanta
saudade, era o amigo na acep
ção da palavra e na, extensão. do
conceito que ela encerra. Viva

ele para sempre nas nossas me,:"

mórias e nos nossos corações!'

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

. � ... � ..

está
e

Vacine

contra

até

dei

,

as

hoje.

t po:
Feliz e detentor de / ótima saúde, Aroldo

completou dia 11· deste, mais um ano de vida,
na companhia aconchegante de seus familíares.

� destacado homem público, cancinhense muito
querido. e respeitado, nesta e em outras plagas,

. /, recebeu em sua bela vivenda em Brasília, um
grande número de devotadas amizades.

seu filbo
a 'poliomelite
,17 horas

.

.
\
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