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CANOINHAS (SECS/SI/CN) - O Ministro dos 'I'rans-

) portes, .Eliseu Resende, deverá vir a Canoinhas para presidir" os
at?s de inauguração da Rodovia Miguel Procopiak, trecho Canoi
nhas-Mafra da BR·280 e participar de um almoço/homenagem,
que será

...
oferecido pelas Prefeituras MunicipaiS! de Canoinhas e

Três Barras e 'pela Associação Comercial e Industrial de Canotnhas.

no r;uvernc anterior e 1 q6 mi

lhões no atual governo do Esta
do. Na sinalização deste 54 qui
lômetros, foram gastos 1 milhão
e 580 mil cruzeiros. Segundo
informações do DER, o projeto
de engenharia estava orçado
em 669 mil e 500 cruzeiros. Os
trabalhos de, pavimentação, ti-,
veram início em 24 de setembro
de 1976. r.

','

o Ministro' Elis'eu Resende,
deverá chegar _

a Capital do Es
tado no dia 11, à noite, e no dia
seguinte participa de visita ao
Porto de São 'F'rancísco do Sul,
conhecendo obras que ali se rea
Iízam e recebendo" reivindica
ções, do Governo do Estado,
quanto à ampliação daquele'
Porto.

, Depois, o Ministro dos

Transportes, se deslocará para
Canoinhas, com a finalidade de

participar da cerimônia de inau

guração da Rodovia Miguel Pro
copiak, trecho Canoínhas-Mafra

, da BR-280, com 54 quilômetros
de extensão, e'que representou'
um investimento na ordem de
288 milhões e 600 mil cruzeiros,
dos quais, 92 milhões aplicados

Nesta obra, o' Ministério
dos, Transportes através do De

partamento Nacional de 'Estra
das de Rodagem, colaborou pa
ra a sua execução, corn 80 mi
lhões de cruzeiros ..
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A cerimônia estarão
, pre

sentes, além .do Ministro, o .Go
vernador Jorge Bornhausen, o

Secretário de Transportes e

obras, Esperidião Amin Helou
Fifho; outros Secretários de Es-

tado, Deputados e todos os Pre

feitos da, Região do Planalto
, ,I,

Norte de Santa Catarina.

União. Com este trecho ,c�n��Í?:
do, o Ponto de São Franeiseo (trJ.
Sul e a região de- Joinville fie.::,
rão integradosao Sistema Rode.:'
viário Nacional, tanto" através
da BR-116 quanto .da B�-153'; a,
Transbrasiliana. . Após o il·1Q

inaugural da 'Rodovia Miguel
Procopiak e contatos 'adm�nis,..
trativos, 0': Ministro partid,pará\
de 'Uma churrascada na sede da
União Agrícola Canoínhas -,
UNIAGRO, cujos preparativos
,estão sendo executados peia
ACIC e seus associados) e Pre- I

feitura� de Canoínhas e Tris

REIVINDICA'Ç.AO
Na oportunidade, o Minis

tro Eliseu Resende receberá ma

niíestação reivindicatória do

prosseguimento das obras da

BR-280, trecho Canoínhas-Porto Barras. 1- '-...
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Telefones mais barates
15 até segunda-feira

,(
r

CANOINHAS (CN) r-- Cem
casas populares do novo con

junto habitacional da COHAB,
serão entregues a população do
Bairro dá Agua Verde, no dia
15, de julho próximo," quando
deverá ocorrer' a inauguração
oficial, com a .presença do Go-
'venlador Jorge Bornhausen.

.

,

dem de Cr$ 15 milhões. O ter- manho em relação as anterior
reno foi doado pela Prefeitura mente construídas em' Canoi

Municipal de Canoínhas, que nhas. Serão 50 unidades de 40,25
pagou Cr$ 1 milhão à família m2 e outras 50 de 48 m2 cada

Wendt, de quem foi adquirido' uma, em terreno de 12 x 25
em setembro de 1979, (300 n12), enquanto que as do

, • r Bairro Industrial n.? 1, que tem
O engenheiro responsável, 32' e 39 m2 .Iocalizadas em ter-

Luiz Fernando !,uck, inf�r�ou 'rena de ape�as 10 x 25 (250 m2).
que 'as casas serao comercializá- -

'

das pela COHAB/SC, através de O novo conjunto habita-

propostas diretamente "com os' cional será dotado de Infra-és
interessados, com prazo de até' trutura) básica, com meio-fio,
30 anos. Acrescentou Luiz Fer-

águas pluviais, revestimento
nando, qUe as novas casas popu-
lares, serão de melhor qualida- das ruas em cascalho, luz, água
de, além de serem de maior ta- tratada, e iluminação pública.

As novas unidades da
COHAB, foram construídas pe
la Empresa Industrial & Comer
cial Fuck S.A., através de seu

Departamento de Engenharia,
com recursos' do Banco Nacio
nal de Habitação (BNH) na or-

CO�PA
Pery

NORTE: Botafogo'Ederrotou
e continua lider isolado

,

CANOINHAS (CN) - Com
uma,vitória pelo placar de 3· a

, O sobre a equipe do Pery Fer
roviário de Mafra em seu pró
prio campo, o Botafogo E . C .

firmou-se definitivamente na 'li
derança isolada da "Il Copa
Norte" com 8 pontos ganhos, fí-:

, cando 4, pontos à frente do se

gundo colocado de sua chave.
Na I classificação geral, o

São Bernardo, encontra-se 'em

2:° lugar, com 7 pontos ganhos,
situação 'conquistada após a vi
tória de 3 a 1 sobre ° Itaóipolis,
em- Marcílío Dias no último do-

. \

mlngo.

Aindá pela quinta rodada
realizada no último final de se-

, mana, o Três Barras conquistou
1 ponto ao empatar pela conta-

'

gein mínima com o Ipiranga de
Rió Negrinho em sua própri'1
cancha. ,Luizinho marcou o gol
do Três l?arras, aos 17 minutos
do primeiro tempo, e Ratinho

empatou a'os 42. do segundo pe
río.d,o, cujo lance foi muHo con

testado pela -Diretoria do Três
Barras., Alegou-se que, a bola
havia saído pela linha de fundo,
sendo que o juiz Mario Müller
apitou;' mas ,Ratinho continuou

a jogada convertendo em
, gol,

diante da estupefata defesa do
Três Barras, não entendendo a

atitude do árbitro que validou o
, tento pa:ra o Ipiranga.

PEDIDO DA LEC

A Liga Esportiva Canoi
'nhense através do "Correio do

, '

Norte", ,faz um pedido a todos
os Clubes a ela filiados, que, no
caso de alguma reclamação so- ,

bre a atuação dos árbitros, que
dirija correspondência ao Presi
dente da própria J1iga Esporti
va Canoinhense , Este pedido,
deve-se ao fato que ocorreu esta

semana, quando o Três Barras,
,F. C. enviou correspondência ao

cronista do programa "Parada
Esportíva", reclamando da atua

ção do juiz Mario Müller duran
te o jogo entre aquela e"quipe e

o' Ipiranga de Rio Negrinho.
Acontece, que o locutor trans
mitiu a carta na íntegra através
do programa, cujo conteúdo con-

.

denava a atitude do árbitro ao

validar o gol do Ipiranga, justa
m,ente aos 42 minutos do segun
do tempo. A péssi�l'a repercus-
,são alcançada junto ao publico
desportis,ta, levou o juiz a colo
car o seu cargo à disposição da
Liga. 0 que a entidade não ad
mite perder, justamente, Mario
Mü;ller, que tem, um elevado
conceito Junto, à diretoria da
LEC, sendo considerado o me
lbor árb�tro de Cánoinhas.

Os números da II Copa Nor
te ficaram' assim, após a quinta
rodada: Grupo "A" - L? lugar,
São Bernardo, com 7 pontos ga
nhos; 2.° - Ipiranga, COln 4; 3.°
_. Três Barras, com, 3 e em 4.° o

Pery Ferroviário, com nenhum
ponto ganho.

Grupo "B", liderado pelo
Botafogo, CQffi 8 pontos ganhos;
seguido em 2.° dQ Itaiópolis e do
Colorado, com 4.

/
,

A próxima rodada do certa

me, prümovido pela Liga Espor
tiva Ganoinhens'e e Liga Ma
frense de Desporto:;;, acontecerá
amanhã, com os seguintes jogos:
'BOTAFOGO x COLORADO, no
"Ditão", às 15 horas; IPIRAN
GA x SÃO BERNARDO em Rio
Negrinho e PERY FERROVIA
RIO x TRES BARRAS, em Ma
fra.

s.a RODADA

I

"

de 1981 e os seus preços: sitt;> '0$

seguintes:
" .

'

Resídencíal, à vista Crt 42.223�QQ
'MESES PRESTAÇãO
12 . . Cr$ 4. 5�5JOO
18 . . Cr$ :3 .4Q4,QQ
24 . , . Cr$' 2.898,00
'30 '. . Cr$ 2. 641,O�l
36 .. .. .. .. .. Cr$ 2.511,00

,

Comercial, à vista css 60.314,00

. CANOINHAS (CN) - A

campanha de 'vendas de telefo ..
,

ne que a TELESC vem desen
volvendo em 19 centros do Esta

do, vai até a próxima segunda
feira, dia 30, quando encerra o

prazo para a venda de telefones
por preço de abril.

A informação, ,é do admi
nistrador da agência local da

Telesc, Mário Scheuer, acres

centando que a partir de'julho" MESES'
os telefones receberão aumento 12 ..

de 15 por cento aproxímadamen- 18... .
"

.

te. Os telefones que estão sendo 24 ..

vendidos para Canoinhas, teJ11' 30 ..

prazo de instalação até agosto 36... .

PRESTAÇAO
Cr$ 6. 45ú,OQ
Cr$ , 4. 863,OQ
Cr$ 4.140JOO
Cr$ 3. 772,00
Cr$

.

3 . 58,7,00
,

lO. lO'.

Hoje' tem, Festa Junina
no Ucraniano.

faó:;i l!�),
�

\

Fixada de 50·1.
1981

correcâo
.,

junho de ,
'.;.

, até, l.

BRASíLIA - o Conselho Mo- nístro da Faeenda, :Ernane�'
netário Nacional fixou, quarta.feira, admitiu que a variação cambial inl
em 50% a taxa de correção monetá- correção monetária, estabeleciiIU
ria para os próximos 12 meses, num para este ano em 40 e 45%, :r�
período_que vai' de julho de 1980 a tívamente, poderão sofrer "Peq...
junho de 1981, e estabeleceu que a nos reajustes" no segundo semEllJ..
variação da taxa de câmbio, no mes- tI'>E', mas recusou-se a dar mais

'

de
mo período, será inferior à da co:r'- talhes. Ressaltou que essa vai ',_
reção monetária, mas não determi- uma tarefa de c'o'mpatibilizar a, ....
nou nenhum valor, observando ape-' xa inflacionária com os dois parâ
nas que esse índice acompanhará o metros. Segundo nota distribuida
comportamento da inflação externa. apos a reunião:;. a fixação ,da_

, ção monetária e eambial tem" .'�a
Aci comentar os ndvos

parâme_/
finaqidade de reduzir' o �. 4e�'

tro's, em, esp�cia� a flexibilidade p�-
.

C? e. de incertezas d,as decW6et .,..".',ra a dete�Inlnaçao da taxa de câm- nomlcas" .

'

bio dos pró�i�os 12' �'��es, o' nii�'
,,'

, ,"

"(8.8 PAOmiA)
W!liJiZIiiIImaa: WSiWW"'�""" ,

.,

c. M. E.,' «cortou»
'!.� .."

MesaJdos Jogos
Tênn-is' de
�Hegionais

.
, . �3'.a 'p�GiJi4f,
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Emprego

O .Volkswagen Gol,
.apresentado no último dia
15 de maio à imprensa de
todo o País, tem estilo em

cunha, perfil aerodinâmi
coe pesaYõü quilos. Gra
ças a essas características
e ao novo motor de '1.30'0
cm3, arrefecido a ar, ele
faz 15,8 km por litro de ga-
salina. Sua autonomia

chega a 870 quilômetros,
pois tem um reservatório
com capacidade para 55 li
tros de combustível.

"*$'
\

MAURO LUIZ KICHELES,KI, rapa� peraplégieo,
( oJer.�ç,e. S�lJ.s pr�stifuos para firma estabelecida em qualquer
ramo de afividáde.. O mesmo tem o curso completo em Se
cretariado, boa redação e,datillografia; tendo inclusive artigos .

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

Pesquisa d opinião
pública

Aceita submeter-se a testes de aptidio.

Tratar diretamente na Rua Pastor Georg Weg01'
n," 746, ou marcar' entrevistas através do fone 22 ..0379, com
Renato.

'

=- .�-

Prefeitura Municipal
de Canoinhas

Ao lado das vantagens
de estilo, baixo consumo,
segurança e confiabilidade
mecânica, o novo Volkswa
gen significa um passo à
frente também em ,termos
de simplicidade e econo

mia de manutenção, pois
testes indicaram que, em

comparação com os produ
tos concorrentes, ele re

quererá 20% a menos pa
ra. execução dos serviços
de revisão e lubrificação"
isso devido à suá concep
ção e à facilidade de aces-

80 aos componentes mecâ
nicos.

""

A caixa de mudanças,
por exemplo, tem lubrifi ..

cação permanente (Iife-ti
me), graças a uma série de
modificações construtivas
que eliminaram a necessí
dade das trocas periódicas.
Outra vantagem é que o

Volkswagen Gol pagará;
junto com o Fusca, a me

nor Taxa Rodoviária Úni-'
ca (TRU) entre os veículos
nacionais.

n
.
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UNIVERSIDADES
NORTE-Al\'IERI'CANAS

.

-São grandiosas organiza
ções desportivas, nas quais
se reservam algumas pou
cas horas de estudo para os

componentes das mesmas

que não gozam de boa saú-
,

de. (Ercole Patti)
Preencha e entregue este cupom na Prefeitura, ou endereçado, .

. \

ao "Correio do Norte", Caixa Postal, .418 - Carioínhas - SC.

ESTAlvros ENCETANDO NESTE JORN�L, UMA PESQUI
SA IJE OPINIÃO PÚBLICA. "QUAL O LOCAL QUE voes

INDICARIA PARA CONSTRUIRMOS A NOVA
PREFEITURA MUNICIPAL?"

.

'.1,

,
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Quem casa quer Consol.,
. A Linha Consul estáem nossa loja'
esperando pelos noivos, casais e

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

Marrom Barroco" Bege DW1à '-,

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

.

tura paramanteiga e
interior com detalhes em
brocado dourado e cristal

fumê .
.

MaxiGranLuxo, 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 .
.

,'(ons 1&
@/{lllau:atÚ--t?tn�
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Super Lojão Novo Mundo
(ao lado .de Supermercado Novo Mundo)

. ',

Antonio Tokarski & C-ia Ltda

,

J

)
,

I

DR.' ZENO AMARAL FILHO
,

-:" CIR1JRGIAO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro '_ esquina com tra

ves�a �5 d� Nov�mbro . \
_

(próximo a Igreja Matriz) - Fone 22-0960

=====
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Zoé Walkyria Natividade Seleme
; ,

CIRURGIA DENTISTA -

J

_' elC 005589159/DEP _

Clínica dentária de senhoras ,e crianças.
- Especialização em Odontopediatria

HORA MÁRCA:9A -- Pça, Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

Dr. Sérgio. T. Langer
Cirurgião

-

De'nt:ista
Raios X

Rua Paula Pereira. 79,9 - Fone 22-0588
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LUCIa COLOMBO
r '

Rotary Clube
\ .

, .

de T rês Barras
Foi na noite de quinta-feira, o jantar festivo do,

. Rotary Clube de Três Barras, durante 9 qual foi em

pos�ado o novo Conselho Diretor para o período '80j81.
O acontecimento teve lugar na Sociedade União Ope
ráría, com a presença de todos os Associados. Para I

,o cargo de Presidente, foi mantido o compan-heiro
Etsuro Murakami, .que tem como Secretário,' Lineu
Pacheco; ,Tesoureiro, Oscar M. Casas; Diretor de
Averiida, Francisco de Souza; Diretor da Avenida de

.Serviços Internos, Carlos Edl!ardo Buazá e Diretor
da Avenida de Serviços Internacionais, Paulo de Oli
veira Krappe.

Sauna da, AABB
\

Com a presença da Diretoria, funcionários e as

soeíados, foi inaugurada no dia 23, a nova Sauna da

Associação' Atlética Banco do. Brasil I;' (AABB), 'em

cerimônia/ simples e coquetel realizados às 19 horas.
A "sauna úmida", funciona às terças e quintas-feiras
das 18 às 20 horas" para senhoras e às quartas e sex-'

tas-feiras para cavalheiros, ·e aos sábados das 14 às 16
horas para senhoras e das 17 às 19 para cavalheiros.
A 'capacidade do recinto é de dez pessoas.

1

GARDE,NIA
DEMONSTRE SEU BOM GOSTO NESTE

INVERNO.

USE AS EXCLUSIVIDADES 'GARDENIA.
,

Bijouterias, sapatos, blusas, conjuntos jeans e de
.

.

veludo, camisas e vestidos.

Rua Paula Pereira (praça Osvaldo de Oliveira)

.Juliana
.

Ainda em festa, 'O lar do prezado casal, Alaor
e Norma Campos, com o nascimento dia 5 último, de
uma linda menina, que recebeu o nome de Juliana.
Via coluna, seguem as felicitações Com um abraço..

, (

Chorinho Novo
Aínda circulando cumprimentos, ao' casal Zul

mar e Marlene Teixeira, pelo nascimento de um belo
garoto no último dia 17. O menino, será batizado com

'J nome de Filipe Nascimento Teixeira, para orgulho
e felicidade do "papai coruja".

.

j

Enlace na Agenda
\

Um dos acontecimentos sociais' impor-tantes da
temporada, será sem dúvida, o casamento da' bonita
Lilían Maria Friedrich e Diógenes Pedrosa Caldas, a .

realizar-se no, dia 12 de julho próximo. A cerimônia
religiosa acontecerá na Igrej a Matriz Cristo Rei e a

recepção aos convidados no Clube 'Canoinhense. O
colunista agradece o bonito convite.

.Rar 8 Restaurante . Pinguim
Cardápio À LA CARTE .- espeto cor�ido

- lanches - sorvetes da casa - Aceitamos en

comendas de churrasco de' gado - carneiro
leitão e galinhas assadas. Preparamos festas de .

aniversários e' casamentos, etc.

,Rua Paula Pereira, 430 (ao Iado do eor�êio)'

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

Mérítos a Prefeitura
Por ocasião da visita de vários escritores cata

rinenses a Canoinhas recentemente, a Prefeitura Mu- .

nícipal contribuiu com a quantia de' Cr$ 9 mil para
. cobrir as despesas de hospedagem dos literários no

Planalto Hotel: Com esta nota, corrigimos uma in

formação que nos chegou às mãos, com evidente fal
ta de detalhes.. Portanto, a Cesar o que é de Cesar ,

Iniciativa' Econômica
o lojista 'Nivaldo Burgardt, acaba dê fírmar

convênio com fábricas paulistas de confecções, com a

finalidade de suprir o estoque dai "Casa das Fábricas",
ex-Bruxinha Modas, cujos produtos estarão ao al
cance do consumidor a preços mais .acessíveís.

Ninguém. entendeu
Ninguém entendeu a decisão da I Diretoria da

CME, de cortar na última hora a equipe de Tênis de

.

Mes'a Masculino, da delegação que seguiu à São .Ben
to dó Sul para os jogos regionais. O que fiquei .saben
do, de fonte segura, é que a maior surpresa foi a dos

jogadores, que' foram "cortados" na hora do embar

que' sem a mínima explicação plausível. O pior disso.

tudo, foram as .incontáveis horas de treino da equipe,
a gasolina gasta no trajeto Centro-Piedade, além do

dinheiro empregado pela CME na compra de mate

ríal esportivo. Nossa delegação disputará em S. Bento
do Sul somente as modalidades de futebol de salão e

velei feminino. Então porque. deixar fora uma equi-
. pe formada apenas por quatro. elementos, aliás· bas
tante competentes para bem representar Canoinhas

naquela modalidade.A moçada está esperando uma

resposta bem convicente, Sr. Presidente:

Egon
. .

aruversanou
. Com uma churrascada para _ seus inúmeros

amigos e companheiros de Clube, o fotógrafo Egon
Thiem festejou seu aniversário na sede campestre do
Clube de Bolão Democrata. Durante a agradável reu
nião, não faltou a tradicional batucada ao som da

.

sanfona de Or'lando Nascimento Parabéns, ao preza
do amigo..

A Franço'ise
Você encontra na FRANÇOISE, todos os artigos
de inverno. Luvas, meias, jaquetas, echarpes de

, 1ã; etc..
(

, VENHA VER "pARA CRER, E LEVAR ..

Praça Lauro .Müller -.. Rua Felipe Schmídt, g98
"

.
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-

'A Diretoria do Jardim de Infância Santa Te ...

rezinha, promovo hoje à noite, uma grande festa ju..

nina, a ter; lugar no Pavilhão. de Festas da Igreja
Ucraniana .. O lucro será-revertido para cobrir' as des-

, '

pesas de coriclusão das salas de auja daquele estabe-

lecimento de ensino. No programa, dança com Jak..

son, Som e Luzes, pinhão e quentão, batata-doce, bin

go, xixo, jogo� diversos, além de completo serviço de

bar e cozinha. I .

, ."

I

Thsrézio aniversariou
Com uma

comemoração
íntima reunindo

familiares em

sua residência,
o Prefeito

Benedito

Therézio

de Carvalho

Netto, festej ou
mais um ano de

vida no último
\

final de semana.
I

Da coluna,
seguem as

felic1taç�es .

Aniversários
HOJE: Yolanda Trevísanl, Aloeu Mülbauer, D.a Pau

lica, esposa de José Greffin; Luiz Pedro GroSS,.

:kopf e D.a Elza, esposa de 'I'acilío Rodrigues
de Mello, residente em Papanduva,

.
I

AMANHA: Elizabete' AdehÍide RUdolr e Pedro Pau
lo Rosa ..

DIA 30: Sandra Mara Allage, filha 'de Adauto e Ce

cy Allage; Alnir Oavalheíro e Vva. Maria
Joana Carare .

DIA 1.°: Adernar ',de Olíveira Godoy e Teodoro Sco-'

nhetzlki, residente em Floraí-Pr.
'v

DIA 02: Alcides Schumacher e José Ferreira Sobrt
nho,

AOS ANIVERSARIANTES, AS NOSSAS FIl

LICITA!Ç'ÕES.

DoIA 03: D.� Mirlam Adelaide, esposa de Leones

Greipel e Alceu Sconhetz:ki.

DIA 4: Miguel Oliskovicz, Janete Isabel Woite:xen,
D.a Melfta, esposa de'Michel Seleme, Clau
dia Afonso e Paraídes, filho de 'I'acilío e EI

.

za Rridrigues de Mello.
. \

Lions Clube,
I

de Canoinhas
Em jantar festivo, aconteceu

na quinta-feira no Clube Canoinhen

se, a posse da nova diretoria do Lions
Clube' de Canoinhas. ' No cargo. de
Presidente, foi empossado o- Leão
João de Souza Vargas e Domadora
Nézia 'Evangelista Vargas. Agradeço

. a $entileza do convite.

ILDEFONSO E RENILDA·COHREA
,

TRANSMITIRAM O CARGO DE

CASAL' PRESIDENTE.

'I

, '

"
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RELA'TÓRIO DAS AT(VIDA'DES DA, DIRETORIA 'DA Á'CIC
Referente ao período da ,19 de julho da 1978 a 10 de .junho de 1980

(continuação do número anterior)
,

27. ,- VINDA DO SECRETÁRIO DA FAZEN
DA. À CANOINHAS': - Visitou nossa cidade nos dias
16 e' 17 de abril/79, o Sr. Secretário da Fazenda"
oportunidade em que realizou encontros com os em

presários da região, Prefeitos Municipais e lideran

ças Iocaís,' sobre a problemática 'atual qué atinge a

nossa economia' e as dificuldades que enfrentam os'

empresarros , Na oportunidade foi-lhe entregue um

memorial, contendo reivindicações afetas à sua' área
de trabalho ,e que foram as seguintes: L? - Revisão
1:0S percentuais de multas do ICM que são' excessivos

,

�. 2.° - Procape: - subsidiar financiamentos às, co·
operativas e a todo tipo de investimentos' fixos, 3.° -
Pauta de Valores Mínimos - rigor com que a fisca
Iizacâo volante atinge os contribuintes nas suas noti
ficações, 4.° '_ Dilatação do prazo para pagamento do
ICM pelo comerciante. Na mesma oportunidade, foi
concedido ao Dr. Ivan Oreste Bonato, ,DD. Secretá
ho da Fazenda, o título de Sócio, Benemérito da As-

, ' J .

socíação "

,,28. - CATALOGO DAS INDúSTRIAS DE
CANOINHAS E SEUS ,PRODUTOS: ..,_ Objetivando
colher subsídios, a ACIC realizou uma pesquisa en

tre 'Os industriais da- região, cujo trabalho se destina a ,

divulgar a potencialidadé índustrial de Canoinhas em
nosso Estado, no Brasil e no Exterior, já qUe diversas
empresas locais, exportam' seus produtos. O catálogo
será oportunamente divulgado pela ACIC. \ ,

,

29'. -,' ,LIMiT,A!ÇAO UE OPERAÇÕE.S: -

Quanto a limitação de operações na' agência local do
Banco do Brasil S�., que constantemente ve� preo
cupando 0'S empresários locais,' gerando em conse-

I

oüêncía uma série de dificuldades, a ACIC reivindi
cou junto ao Superintendente 'Regional do Banco,
providências imediatas afim de sanar essa situação
insustentável, pelo empresariado canoínhense , (ex
-pediento de 17/11/78 - Tel . n.? 25/78) .

30. _' HORARIO, DOS SUPERMERCADOS: -

O �SSUThto foi debatido por diversas vezes em' reunião
\

da ACIC e finalmente em data' de 25(03/80, foi apro
vada a ATA CONVÊNIO entre os' dirigentes .dos Su�
permercados locais e estabelecida Uma tabela de ho
rário para o período de inverno e 'Outra para o de ve-

-

• rão, sendo assim atendida'mais uma reivindicação da '

classe.

31.-" PARTICIPAç,AO NA FEPEMI: _", Afim
de divulgar seus produtos, Canoínhas se fez presente
na ,II Fepemi _ Feira da Pequena e Média Indústria
.de Santa Catarina, dias 15 à 23, de seteUlbro/79 em

Camboríú. Dela participaram algumas indústrias 10-
caís,: expondo seus produtos �

32. - SUPERÍNTENDENTE DO BANCO DO
BR.ASIL: -, Atendendo convite da ACre, visitou Ca:
noinhas, o Superintendente do Banco do Brasil, Dr.
Dulfe ,K. Carneiro, ocasião em que foi recepcionado'
no Clube Canoínhense pelo empresariado local.

,

33. - TELEX: '_' Após decorridos três anos de
"

.insistentes contatos com a Embrat�l, a ACIC viu con··
'

cretizada mais u�na eta�a de trabalh0': Canoinhas re-
'

!

1 '"
.... , I

,

;. cebeu e foram instalados i 7 terminais de Telex, liga
dos à Central de Joinville .

34. - AGÊNCIA DO SENA! E,M CANOI··
,,'�HAS: '_ A ACIC vem pleiteando junto' à Direção
do Senai, a instalação de, uma Agência do órgão Gn1
nossa cidade, em vista da grande demanda de cursos

,

profissíonalizantes. A fim de viabilizar essa instala
ção, o Senai está realizando levantamento junto às in
-dústrias da região,' para constatar a necessidade da
.Agêncía, após o que certamente será a mesma instala-
da em nossa cidade.'

'

35, -' PONTE SOBRE O RIO TAMANOUÁ;' -
Tendo em vista a precária situação em que se

�

encon
t:hJ, a ponte sobre o Rio Tamanduá na estrada trecho '

Canoinhas- 'I'imbó e utilizada para o transporte de,
veículos de carga pesada e sem a mínima condição de

' '

segurança, fpi pleiteada a urgente recuperação da
atual ponte de madeira e breve construção de outra
dê concreto.

36. - DELEGADO DO mDF: ., Atendendo
'convite da Associação Comercial e Industrial de Ca
noinhas, esteve em nossa cidade, o Delegado Regional
do IBDF, Dr. Ulisses Rogerio Arruda de Andrade,
.panticipando de uma reunião-jantar, ocasião em' que'

� 'proferiu palestra abordando assuntas' atinentes à sua

'área', e respondeu à diversas questões levantadas pe ..

103 empresários. ,

-

,

'

37. _' CONVÊNIO:, BESC-BRDE CI A PA ..

"fRIA eis. DE SEG. GERAIS:�· A respeito do con

vênio celebrado pelo BESC-BRDE· com a Pátria _"

Cia , de Seguros Gerais, a ACIC hipotecou solidarie ..

,\ Idade ao movimento levantado com o objetivo de anu-

lar o referido convênio.
'

38. _" OUTRAS REUNIõES: - Colaborando
com a comunidade, a ACle vem cedendo suas insta-

,

Iações para encontros e reuniões de lideranças locais.
Ainda recentemente, realizaram-se reuniões objeti
vando a programação da campanha da vacinação em

massa, que deverá realizar-se dia 14 de junho p. vín
douro em, iodo o "pais. Também o Sindicato do Co
rnércio de Canoinhas utilizou a: sede, da Associação
para a realização de sua Assembléia.

39. _' PRÊMIO ESTÍMULO: 'O referido
prêmio, vem sendo oferecido anualmente aos alunos
que se destacaram no último ano em seus estudos e

110S seguintes cursos: - Administração de Empresas,
Técnico de Secretariado e Técnico de Contabilidade.

,

,

40. - SECRETARIO DOS TRANSPORTES E
OBRAS: - Atendendo convite da ACle, esteve em

Canoínhas, no dia 30 de maio ú1timo, o Secretário' dos
Transportes e Obras de Santa Catarina Dr. Esperí
diâo Amin Helou Filho, tendo particip�do' de uma
.reunião-jantar com o empresariado local, no, Clube
Canoínhense . Na reunião foi entregue ao Secretário,'
memorial da ACIC, reivindicando a pavimentação da
estrada Canoínhas-Três Barras e a ligação da BR..:280,
da ponte sobre o RiQ' Agua Verde ao Bairro, da Pieda-

,

de. 'Durante a reunião o 'Secretário dos' 'I'ransportes e:
Obras proferiu paleetra 'sobre assunto relacionado
com sua área de ativi.dade�: ê respondeu a divers-as
questões apres,entadas pel0's 'presentes.

:'" "i J' I

Juízo de Direito ,da la.
I

Vara da Comarca da Canoinhas se

d,iasEdital de' Citacão
,

com o prazo de ,trinta (30)

,
.

"um terreno com 'a área de 4.800 Direito sido designado o dia '2'7
m2 (quatro mil e oitbcento� me� 'd'e outubro de 1980 às 14':00 ho
tros quadrados)" s1tua,do na ci- ,-ràs, para a audiência ide .Tustifi
dade de Três Barras, neste Es-' cacão Liminar de Posse; quando'
tado e Comarca, dentro das se-' apÓs ouvidas as téstemunhas
guintes confrontações: - do la-, arrolada?, 'será prolata.da a sen

do : esquerdo com propr:ledade tença decidindo sDbre refer�da
de, Roberto Alambék, a direita justificação. E para que ch��ue
s.egue o prolongamento da ru�' ao conhecimento de todos man-

10 Ide N;ovelnbro, aos fundos se,,: dou expedir o presente edital
gue no prolongamento çom a que ser� afixado no lugar de
Rua Carlos Müller e, 'em fren- costume e pu�licado' :na' forma
te" com a rua Brasil" "

- Ficando da lei étc., Dado ,e p:ass\ado h'esta

d cidade de Canoinhas, Estad0' de
os citados adyerti os de que não

, Santa Catarina, a0's trê� dias do
s�ndo ,contes,tada a presente mês de junho de mil, novec,en-
ação presumir:se-ão aceitos co- tos e oitenta. Eu Zaiden E. Se
mo verdadeiros o? fq.tc�s' artiw leme, Es.crivão o sqbscrevi.
culados pelo autor '(art. 223 §

,'I

,

, LOAC'YR MUNIZ 'OIS'AS' ,

1.0 C/C o art. 285' 2.a p'atte, do Jl\!

,

CPC). Tendo pelo MM. Juiz de
I

Juiz de Direito/La 'Vara
\ '

•••• \

" .,,� 1. �.' "I � ..

:.\, � .• _. "'H •
'

""'" .... " 'ri"

o Doutor Loacyr MunÍz

Ribas, Juiz de Direito da l.a Va
ra da Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, na

forma d.a Lei, etc.,

FAZ SAJ?ER, aos que o

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, qUe por
parte de JOÃO HGRSKI e sua

mulher ANGELÍNA SÀ'vVINS
KI HORSKI, brasileiros, casa

dos entre si, ele aposentado e
,

ela do lar� residentes e domici-
liados em Três Barras, nesta

/Comarca,'ficando citados os her-
,

,d�ros de Roberto Alambék; bem
como os interessàdos, incertos e

não sabidos, foi r�querida uma

ação de Usucapião' do segUinte
imóvel fi seguir transcrito: -

�: l' t.,,· -�" 'lo ,� ,._

"

41. EXPEDIENTES 1\0 DER/DNER:
Diversos ofícios e expedientes foram feitos 'ao DER,
DNEH e .Secretaria de Tansportes e Obras,' 'relaciona
dos com as estradas Canoínhas-Mafra ,e} Canoinhas..

,

Porto 'liniào. Sobre a primeira, 'pediu-se o apressa
mento das obras de pavimentação e sobre a segunda
insistiu-se na necessidade da urgente contratação de

, sua payimentação.'
"

,

42. - CERTIFICADOS DE ORIGEM:";'_ Ateu..

'

dendo convênio firmado com a Federação das.Indús
trias do Estado de Santa Catarina _,' 'FIESC �, .a

ACle, V�:n;I emitindo regularmente o Certificado de
Origem; atendendo assim diversas firmas associadas
e exportadoras' para a zona da ALALC.

'

43; - AUTENTICAÇÃO DE LIVROS MER..

, CANTIS: -_' Durante o períodb de julho de 1978 até
a presente data, atendendo-se os municípios de Canoi
nhas, Major Vieira, Três Barras, Irineópolis, Porto
União, e Matos, Costa, foram. autenticados 3882 Livros
mercantis �

44. -,N;o DE REUNIõES REALIZADAS: -4'
Na gestão da atual Diretoria da ACle, foram realiza
,das 036 'reuniões, incluídas 'nesta soma, OS jantares e

recepções' promovidos',pela Associação.
45'.' - EMPENHO EM PRóL 'DAS CAMPA

NHAS E REIVINDICAÇÕES: - Procuramos de rios
sa parte oferecer 'O máximo de empenho €1]1 pról das
campanhas e reivindicações apresentadas aos pode
res Públicos, atendendo' sempre os Iídírnos interesses
da classe empresarial.

'

Podemos agora, ao fina] da nossa gestão" des
.tacar três fatos que consideramos' terem' marcado' O

período da atualDiretoria. São eles: - 1.0 - a con

clusão da pavimentação da estrada .Canoinhas-Mafra,
velho sonho da nossa comunidade; 2.°' - 'a criação da '

Micro-Região do Vale do Canoinhas, tendo nossa ci
dade como Pelo de Desenvolvimento e; 3.° a instala
cão dos termin-ais de TELEX.
_., \,

Para que esses três fatos ocorressem, muito
contribuiu a ACIC, pela insistência com que sempre,
reivindicou essas provídêncías.

'

\
, ,

46. '_,. Por fim, esta Presidência quer agrade
cer penhoradamente a colaboração que recebeu de
todos Os membros da Diretoria e Conselho Consultivo
da Entidade, bem como das autoridades municipais,
estaduais e federais, que permitiram as realizações
acima relatadas, e de, todos. que de alguma maneira f

incentivaram e colaboraram com o trabalho da /ACIC.

Agradecimento especial' deVe ser feito à im

prensa escrita e falada, que sempre estiveram ao' lado
da ACre na realização dos seus objetivos, noticiando,
sempre com honestidade de propósitos os fatos liga
dos ao trabalho da Entidade.

Assim, são estas, senhores da Assembléia, as

principais atividades desenvolvidas pela Diretoria
que hoje encerra o seu mandato, e que as coloca à
apreciação 40 plenário para a sua consideração. '

Canoinhas, 10 de jtinho de '1980!
\ "

�. , ,

'

illLTON RITZMANN - Presidente
,

/'

"

,

'

,O CartófÍo do �e�istro Civil de �ereida ,C. Côrte, ins� ,

, ��lado no Forunl, acaba de adquirir a luais moderna e spfis"llcada FOTOCOPIADORA em operação 'no Brasil, a SECRE ..

TARY II. "
,,'

/ I

"

Faz cópias.simples e dupla face dé q�alq�er tamanho
d,e excelente q.�al�dade, totalme;nte a secp, inclusive ,;em papel
vegeta� e papeIs tImbrados de fIrmas, criandQ um novo sérvi.
ço 'em CanoInhas, a conf�c�ão de, circ1,llqres ,par.a, eJ;'P:p,resas.

'

,
'

��.
.

,
"

"

.. ,;,. ", ..... ::'



CORREto DO 'NORTE 28 de junbo de 1980 .

'. NERE,IDA C. Cq�TE, Oficial de.
Registro Civil do 1.0 Distrito de Co
noinhcs, Santa Catarina Jaz. saberqu�, pretendem coser-se,

. I'

PEDRO, WARDENSKI com

ER��JM4RIA DRANCA, brasilei
ros"."s?lt�ix:os, domicilados e resi
dentes neste distrito: el'e lavrador,
nascido em Canoinhas \ãôs 25 de ou
tubro de 19'55, filho de Bruno W,ar�
denski e de Maria GrosskopfWar -

denskr: ela do lar, nascida em cs
noinhas -aos 18 de setembro de 1961,
filha de Eleutério branca e de Ara
ci Mühlbauer Dnanca.

SERGIO BORECK com ECIL
DA IZABEr.. DE PAULA, brasilei
ros, solteiros, domiciliados e resi
dentes nes.t,€ distrito; 'ele militar
reformado, nascido em Pulador, dis,
trito de Major Vieira nesta comarca
aos 12 de junho 'de 1955, filho de
Adão Boreck e de Lourdes Boreck:
ela do lar, ,nascida em Canoinhas
aos 6' de outubro de 1963, filha de
José de Paula e de Alzira de Jesus
Paula.. ' ,

'

JESUMIR, JOSÊ DA. SILVA
FRbGEL com MALV1NA tTAMA
REZ' FERREIRA PEREIRA, brasi
Ieírps, solteiros, domicíltados e resi
dentes neste município; ele operá
rio, .nascido em Canoinhas aos 22 de
junho de 1958, filho de Levino Fro
gel 'e de Laura da Silva; ela do lar,
nascida em Lajes-Santa Catarina
aos �4 de'maio de 1963, filha de Eu
genio Ferreira Pereira e de Maria
Fiel Pereira.

ANTON'IO KÜJA tom MARL�
NE' DE FATIMA WOICIEKOVSKI,
brasileiros, solteiros; domiciliados e

residentes neste distrito; ele moto
rista; nascido em Rio- Pretinho nes
te município aos 6 de junho d,e 195ü,
filho .de Miguel Ruja e de Genove
:va Moissa, falecidos: ela do lar,
nascida em Canoinhas aos 12 de se
tembro de 1958; filha -de Silvestre
Woiciekovski e de Eugenia Mayer
Woicíekovski ,

NORBERTO F'lSCHER com
MARILDA DE PAULA, tlrasiieit'os"
\soifeiros, domiciliados e residentes
neste município; ele contador, nas
cídó: em Mà:i'râ-SC. aos 9 de julho de
1955, filho de Alberto Fi-scher e de
Erna .F'ürst: ela do lar, nascida em

Marcilio Dias neste município aos
12 'de' setembro de 1963, filha de
Sebastião-de Paula 'e de Matilde Ro
drigues, de Paula.

-JACSON PAbiLItA cõm MAG
NA· COELI PANGRATZ GÓNtHM,
brasileiros, solteiros" domiciliados e

residentes 'nesta. cidade; ele bancá
rio,

-

nascido aos 14 de dezembro de
1953, 'filho de- Jacy Padilha e de
Maria Inacia Padilha; ela do lar,
nascida em Canoinhas aos 16 de no

vembro de 1959, filha de Paulo
GôuVieifl. Gondím e de Elisabeth
Pã:t1-gtatz Gondim.

VALMOR PE,DRO SAMPAIO
com ROSELI FRANCO, brasileiros,'
solteiro$, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele contador, nascido
em

ITrês Barras, nesta comarca· aos
15 de outubro de 1957, filho de Ju
lio 'Pedro Sampaio, falecido e' de
lV1artinha Lisboa Sampaio; ela do

i lar,:,:nascida em Canoinhas aos 1.3 de
março de 1963" filha de Ovidio Me
'deil'bs Franco e de Geliberta n,ei�,
chaidt Franco.

MOACIR SC'HULTZ . CORDEI
RO com IOLITA FERRE,IRA AL
VES" brasileiros, solteiros, domici
liados e' residentes neste município;
ele ';militar, nasçido no 'distrito de
Paula Pereira neste Município aos

19 �e novembro de 1955, filho de
Anfonio . Cordeiro· e dé Helena
Schultz

_Cordeiro; ela dá lar; nasci
da em 'paula Pereira, neste Munici-

e I V, I L -\ E D I T ,A I S Liens Club,e
pio aos 17 de novembro' de 1956, fi
lha de Seraphim Ferreira Alves e

de Anardina de Souza Alves.

LAURO ADEMIR BAL!..4ÃO
com MARIA· ROSA S:CHIMIDBE'R
GER, brasileiros, solteiros" domici
liados e residentes neste município;
ele lavrador, nascido em Paula Pe
reira neste município aos 6 de ou

tubro de 19'60, filho de Pedro Bal
Ião e de Hilda Ferreira Ballão; ela
professora, nascida em Paula Perei
ra neste município .aos 1.0 de él(gtOs.to
de 1962" filha de Carlos Rudolpho
Schimidberger e de Verônica Zo-'
rek Schimidberger.

E para que chegue ào conheci
mento de terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentaram os

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

nhec:imento de algum impedimento
legal, oponha-o na forma' da lei.

Canoinhas, 24 de junho de 1930.
J

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil
CPF, 222.315 _ 879-04

em 08 de janeiro de 1961, filha. de
Luiz Ribeiro e Maria Ribeiro.

LIONS CLUBE,
MUDA DIRETORIA

Dia 26 foi um dia festivo para
o Lions Clube de Canoínhas, quan
do seus componentes reuniram-se
em jantar festivo, no restaurante do
Clube Canoinhense, para a festa de
transmissão de posse da Diretoria,
eis que. termina uma gestão e se
inicia outra. Naquela ocasião a

presidência, na pessoa do CL. IL
DEFONSO (DM. RE,NILDA) COR·
REA, transmitiram a presidência ao
CL. JOÃO DE SOUZA (DM./ NÉ
ZIA EVANGE:LISTA) VARGAS,
aos quais estão reservados o próxi
mo ano leonístíco ,

'Para o jantar, foram convida
dos 'especialmente os s.enhores: Dr.
Loaeyr Muniz Ribas e senhora, sen
do ele, Diretor do Forum de Canoi,
nhas; Dr. Benedito, Therézio de
Carvalho Netto e senhora, sendo
ele, Prefeito . de . Canoinhas; Dr.
Paulo Eduardo Rocha Faria e se

nhora, sendo ele, Presidente da Câ
mara Municipal de Canoinhas;: S1'.
Egon 'I'hiem oe senohra, sendo ele,
presidente do Clube do 'Sigilo; Sr.
"Olávío Soares e senhora, sendo ele
Presidente do Rotary Clube de Ca
noinhas; €f, Ten. Cél, Dinoh .Antonio
Côrte e senhora, sendo ele coman
dante do 3.° B. P . M.. Ao se despe
dir, disse o CL. Ildefonso que sen
tia-se plenamente satisfeito pelo
que pode desenvolver frente as .ati
vidades do clube, mercê, do compa
nheirismo que sempre encontrou
dentro dos filiados, o que muito o

comoveu, sendo de ressaltar o tra
balho desenvolvido pelas domado
ras durante todo o período de sua
gestão. Resposta teve o CL. Var
gas' que, ao iniciar suas atividades,
manifestou seu interesse em dotar o
clube de uma estrutura leonistica,
capaz de aglomerar em torno de
Canoinhas, a supremacia do Norte
Catarinense, já que, agora, possui
mos outros clubes ao redor de nós
e que no conjunto, nos fazem mais
fortes. A nova presidência tem a

condição de contar com todos os
elementos do clube que sempre
souberam levar a cabo as iniciati
vas presidenciais e por isso, mani
festou seu propósito de efetuar de
imediato, um cronograma de ativi
dades para todo seu período admi
nistrativo. Nós do clube, estamos
satisfeitos, porque sabemos que o

Lions é serviço e dos mais, altruís
ticos, o que sempre respeitamos.

PORTO UNIAO RECEBE SUA
CARTA CONSTI�UTIVA
O Lions Clube d� Porto União,

recebeu das mãos do Governador
CL. Wilson E. Q_. dos Santos, sua
Carta Constitutiva, no .dia 20

I

do
Corrente, em jantar festivo, leva-

.

do a efeito no Cêrculo Militar da
quela cidade. Também estiveram
presentes àquela solenidade o CL.
João Érico de Souza da Escola (I
Dirigent,es e o CL. Clovis Schartz
Assessor de Leo. Constituiu sur

presa e das mais gl�atas, a apresen-

1 x

de Canoinhas ..

Ap'resentaram os documentos
exigidos! pelo Código Civil art. 1805
se alguém souber de algum impedi
mento legal, oponha .. €) na forma da
Lei.

Bela Vista do Toldo, 23/.06/80.
ELlZA PEREIRA

Escrevente Jupamentada
,

Sebastião Grein,Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
do Município de Major Vieira, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa

, Catarina, na forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

ANTôNIO OJACY LAVAN
DOVSKI e NEUSA DA APARECI
DA BECKER. Ele, natural deste
Estado, 'nascido neste município no

dia 02 de dezembro de 1959, iavra
dor; solteiro, domiciliado e residen,
te neste município, filho de Otávio
Lavandovski e Nélli Fachter La
vandovskí, falecida.' Ela, natural'
deste Estado, nascida neste muni
cípio no dia 25 de julho de 1953, do
lar, solteira, domiciliada e residen
te neste munic'pío, filha de João
Becker Sobrinho e Enedina Gregó
ria Pepi.

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS
O sr. LUIZ FERNANDO DA

SILVA,. torna público para os devi
dos fins, que extraviou os seguintes
d,ocumentos: Carteira Nacional de
Habilitação n.o IOü59512.SC e �'espeC'
tivo Prontuário n.1O 152.29'3; Cart,ei
rÔo de Identidade n.o 315. 628-9,.a
RSC; Título de E.Ieitor; CPF n.o

. 3098288Ql9·�4; todos os documentos
do veículO marca Vo�swagen T'L,'
ano 1973, placas CA-5708, chassis
BF_06H258, cor azul, Estes doc'umen
tos tornam-se sem e�eito por ter si
do r,equerido as segunda� vias,.

taçâo da constituição do Leo Clube
daquela cidade, já com 32 Leos ins-
critos.

I

MAFRA, NOSSO AFILHADO

Também o Lions Clube de Ma
fra, recebeu, no último dia 21, sua
Carta ,Constitutiy� das mãos do
Governador CL. Wilson Santos que
se fez acompanhar do CL. João
Érico de Souza da Escola de Diri
gentes e do CL. Adernar L. Fras
seto, Vice-Governador L-10,:,A-l.
Foi uma festa muito bonita, reali
zada no Santa Helena, Clube de
Campo. O CL. Jaldyr, na qualida
de de Presidente, homenageou Ca
noinhas, como clube padrinho,
através de nosso Presidente eL.
Ildefonso Corrêa, na qualidade de
Orientador e os CC.LL. Zaiden e

Arno, na qualidade de Padrinhos,
físicos. Com a entrega da,Carta
Constitutiva, está o clube de Leões
de Mafra, definitivamente integra
do na constelação leonístíca inter-
nacional.

CAMPANHA DE VACINAÇAO
ANTI-'POLIO, UM SUCESSO

A campanha realizada em nos

so muincípio, no sentido de preser
var nossa criança da poliomelite,
foi realmente, um sucesso absoluto.
'Das equipes que formaram coco,
para que a campanha se desenvol
vesse, destacamos aquelas em que.

nossos' membros estiveram presen
tes, quais sejam, o Ct.. Raposo, o

CL. Zaiden, o Cl... Vargas, o CL.
Davet, o CL. Zulmar e as DD.MM.
Esmeralda e Juci, estas, na quali
dade de Supervisoras do Ensino lo
cal. Segundo divulgação, pela Se
cretaria da Sarúde, Canoinhas,' ob
teve uma vacinação além . da per
centagem prevista, chegando a um

total de a..OO'Ü crianças vacinadas,
entre a faixa etária de O a 5 anos �

de idade. Um resultado muito posi-
tivo. :

NOSSOS ANIVERSARIANTES
Em. junho, tivemos três aniver

sariantes, a começar pelo eL,.
ARISTIDES MALLON que dia 09
completou mais um ano devida; já
no dia 12, foi a vez da DM. RE
NILDA MIERS CORRÊA; e, no dia
18, recebeu cumprimentos o nosso

CL. ZAIDEN EMILIANO SELE"
ME. Para o mês de julho que se

aproxima, mais três aniversariantes,
a começar pelo dia .03 com a- pas
sagem de mais um ano da DM. AL
ZIRA ACEDINA PEIXOTO; no dia
18, urq duplo aniversário, o da DM.
JANDIRA NAGANO e da DM.
ROSELI PANTZSCH LIEBL. A to
dos os cumprimentos de 'toda a tur
ma.

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro Civil do Município, de Três

Bàrras - Comarca de Canoinhas-SC.,
·faz saber que pretendem casar-se:

JOÃO LOURENCO CARDOSO
e FRANCISCA DE LIMA. Ambos
brasileiros, naturais deste Estado,
residentes neste município de Três
Barras. Ele, servente, nascido em

Papanduva, aos 20 de janeiro de
19W, viuvo, filho de: Sipriano Lou
renco Cardoso e de Francelina da
Cruz, ambos falecidos. Ela, do lar,
solteira, nascida. em Três Barras,
aos 15 de junho de 1917, filha de
Maria' de Lima, falecida,

DALAíDE ADALBERTO RIS
SARDI e MARIA ZIZA WICENT"E
DE: LIMA. Ele, brasileiro, solteíro,
operário, natural deste Estado, nas,
cido em: Distrito de Marari-Muníeí
pio de Tangará, aos 24 de agosto de

1957, filho de João Rissardi e de
Vicencia Rissardi, todos residentes
neste município de Três Barras-Se.
Ela brasileira, do lar, natural deste
Estado, nascida em Campina Jun
gles, município de Itaiópolis, aos 3
de maio de 1957, filha de: Euclides
Wicente de Lima e 'de dona: Car
mita Ricardo Bueno, todos residen.
tes neste município de Três Barras
SC.

,

,
-Se. alguém tiver conheciménto

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

Major Vieira, 16 de 'junho .de
1980.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

DOCUMENT9S
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-1666, Chssis n.? LB4RTE - 59249.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requertdos segundas
vias.
---.--�-----------------------

DOCUME�TOS
EXTR·AVIADOS

V,ENDE -SE

, Prefeitura Municipal de Ca
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.?
JD8-562B 'Ü'27469D.,

.

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

Vende-se uma casa de m.a

deira com 120 m2, para ser reti",
rada do local, sita na Rua FIo..
rentino de Souza, no municípiQ
de Major Vieira.

.

Tratar com Licio de Olivei.
ra --, fone 22-0240.

D O C, U M E N TOS
EXTRAVIADOS
SADI ANASTACIO LANHI, de-

clara para os' devidos fins que ex
traviou todos os documentos per
tencentes ao veiculo de sua proprie
dade. marca Volkswagén 1300, c'or
peje, -ano 1974, placa' CA-2488, chas..
sis BJ090. 602, ficando os mesmos
sem efeito por ter reque;rido segun..

das vias.
.

SEBASTIÃO SANTOS e TERE,
ZINHA DA LUZ, brasileiros" soltei
ros, naturais deste Estado, ele ser

vente, nascido em: 20 de [aneiro \de
194:7, filho de. E;milia Santos. Ela"
do lar, nascida em: 20 de novembro
de'1944, filha de: Cecilia da Luz.

- Se alguém souber de algum im

pedimento legal oponha-o nó forma
da lei.'

.

TrêG Bar:;:oas, 24 de junhO de 1980.

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

DOCU,MENTOS
EXTRAVIADOS
Pref.eitura Municipal. de Cà

noinhas" declara para os devidos
fins que foram extraviados os do
cumentos do Carro Marca Chevro
let Perkins - cor azul claro, ano

1968,' Placa CM-1638, Chassis n.O
357BG38 - modelo 357.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requer,idos segundas
vias.

• 4&M_ eM Mi"
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LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

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

. faz saber que pretendem casar-se:
DOCUMENTO EXTRAVIADO

RÉGES OLIMPIO SCHADECK,
declara para os devidos fins que
extraviou .sua Carteira de Identi-
dade.

.

n.o 1453)-
.

\

,

SEBASTIÃO BE;CKER c:om
MARLI -RIBEIRO, brasileiros, sol
teiros, ele agricultor, natural deste
Estada, nascido em Floresta, Mmi.
de Monte Castelo-SC aos 20 de ja
neiro de 1949 filho de Gomercindo
Becker e Orcilia Duarte Becker, ela
do lar, nascida em'Serra do Lucindo

,

A mesma fica sem efeito por
ter, requerido segunda via.

das obras
MUITO

e

DA
serviços de sua Prefeitura
TU COLABORAÇÃO"

de - demo-,
as custas dos inquilinos

as. , MA H*MiA&&&Mi2-'.., •

desempenho
"DEPENDEM
- Mantenha seu terreno
- Conserve ou faça muro' e calcad,a em seu

_ Os moradores são responsáveis pela LIMPEZA do passeio. (Lei n.o 1453)
( .

.
�

_ Não deixe correr para a rua águas servidas OUI esgotos das residências. (Lei ,n.O 1453)
- Não é considerado LIXO restos de materiais de I)construção, entulhos, provenientes

lição� terra. árvores ou gal�os' de quintais particulares,) os quais serão removidos
ou', proprietários: (Lei n.o 1453)

\

\

límpo
-

e, roçado� (Lei n.O 1453)
lote. (Lei



CORREIO DO NORTE

)

28 de junho de' 19,80

.Indústria
I

Friedrich
e ,'Comércio Otto Juízo de 'Direito' 'da 2a.

j
Vara

S. A. - ICOFRISA Edital de Citação com

CQCMF, 83.188. 797/0001-20
.

'

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA.

",,'

CONVOCA'ÇAO
, Ficam convocados os senhores acionistas desta socieda

de, para reunirem-se em Assemb léia Geral Extraordinária, no dia
26' de julho de 1980, às 15 horas, nos escritórios da empresa, à Rua
Princesa Izabel 574, em Canoinhas-SC, para deliberarem a se-

.

t
I

gum e: "
,

ORDEM DO DIA

1 - Autórízação para alienação de um bem imóvel
, Balneário Camboriú-SC, à Rua 2650-127.

Canoínhas (SC), 10 de junho de 1980.

, ,Francisco Wilmar Friedrich - Diretor Superintendente
I

. . • .

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS' DE
l\UGUEL PROCOPIAK COMÉRCio DE VEíCULOS LTDA.,

VOCÊ', ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:
/

'

Marca Ano

o Doutor Orli de Ataíde
Rodrigues, Juiz de Direito da
2.a Vara da Comarca de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.

Ganhe tempo e' dinheiro. visita Fuck Materiais para C�ns
trucão, lá você encontra tudo, para. a sua, casa;

Agora ém promoção especial:
I , .

- PISO LOSA NATURAL A PARTIR DE Cr$ 69,00 O METRO QUA.
DRADO.

- FORRO DURATEX EM·CHAPAS DE 1,78 M2 DE Cr$ 206,00 POR
Cr$ 165,00 APEÇA.'

'

, ,.-

Empresa' Industrial 8' Comercial FUVK S. 'A.
�- ,MATERIAIS PARA CONSTRUIÇAO, -!-

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

U�GER & elA. LTDA.
EXPORTAÇAO

TELEFaNES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

da Linha
«\VEG»

de ferro e uma variadlssima secção,

equipe de' profissionais cornpe-
eua colocação."

com

tentes' para
r

Rua Des. Costa Carv�lho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

"'dAiI'

Waldernar Knüppel
Rua Major Vieira, �60 - Fone (0477) 22-0386 - CANOINHAS - Santa Catarina

1 Opala coupê ., .. .. \.. .. .. .. .. .. ..

1 Opala 4 portas .. .. .. .. .. .. ,. .,

'1 Brasilia.. .. .. ., .. •. •. .. .. ..

, l' Brasília ,'. I ,. .. .. .. .' .. ..

1 Corcel 77 ' .
" ,

.

1
1
1

1973
19,74
1975
1976
1977
19'77
1977
19'78

I "

"

Passat LS .. ,. ., .. ).. .. ',. .. ..

Passat , ',
Brasilia .
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.', -MIGUEL PROCOPIAK COM. DE 'VEí(ULOS LTDA.
Concessionárlo ,General Motors do Brasil S. A.

, ,

r ,
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. LAJOTAS COLONIAIS c/ 20o/óDE DESCONTO.
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"

I'ND.OSTRIA - ,COMÉRCIO -

Distribuidores Exclusivos

Completa dos Motores

Esquadrias
.'

de vid ros,

'REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

da 'Comarca de Canoinhas -

o praz.o .de trinta ,(30)
"se',

dias
'>,: "�'

1980, às 14:00 horas, para a au

diência de Justificáção Liminar
de Posse, quando, após ouvidas
as testemunhas arroladas, será
prolatada a .sentença decidindo
sobre a referida justificação. E

para que chegue ao conheci
mento de todos mandóu expedir
o presente edital que será afixa-:
do no lugar de costume e publí-

cado na forma' <i� 'lei. 'Dado e·,
passado nesta cidade de Canoí-'
nhas Estado de Santa Catarina,

" . '
. '

aos quinze dias do mês de maio
\

de mil, novecentos e' oitenta. '

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

..

Orli de Ataíde Bodrígues
Juiz de Direito/2.a Vara.

.

1 t .'

e a ca,mpanh'a;
,

.

,

' "

..

'"

i.;'

operêrlo . padrão
,

.,1.' '. '.': .. .:

QUEM PARTICIPA -, De ae� ".

'do com as normas que regem o ��
curso, será considerado operârlo. ,

'

aquele que exerce Uma arte ou otL'
,

'

c�o" ligado diretamente a produção, '

até o nível de Mestre geral ou Che-
'

fe de Secção-inclusive.' Ficam ex;';'·
cluidos os empregados que desem-

'

penham funções na· parte adminis
trativa ou na' direção da empresa;"
bem como operários padrão eleitos

. em 'concursos anteriores, de âmbí..
to estadual.

o candidato deverá, eome l'L,

, quisitos, possuir mais' de três anos

de trabalho na empresa' e ser síndi- :"

.

calizado. O SESlt por sua vez, irá
observar e basear' a escolha nos,'

ítens referentes à vida 'familiar do

operário, atividades anteriores ao
seu ingresso na empresa, a sua vida
funcional, assiduidade, atividades e

capacidade técnico - profissional,
companheirismo, cursos, _ prêmios e

méritos, vida comunitária, vida es

portiva, atos de bravura e atividade
religiosa, além de outros fatos ím- '.

portantes ocorridos na vida prorís..
síonal e familiar dooperârío.

As inscrições serão feitas obrí,
"
gatoríamente por empresas, não Se ..
Tão aceitas inscrições avulsas,' pro- .

êessando-se através ofício de sua di..

Detona, dirigido a Agência do SESI '

local.
' .

FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por
parte de ANIBAL ANTUNES
sucessor de 'EMILIO MASSA
NEIRO, ficando sitados os inte-situado ,no

re�sados i�certos e n�o sabidos,

O SESIfOI requerida uma açao de Usu-
capião do seguinte imóvel �\' se- ,

'

,

guír transcrito: - uma gleba
de terras, com a área de ... , ..

�����.m.....m�����.i.Mmd�_._.��F��Mm�����.te�••".g.A.e�HgB4�.���,
2.420.000 (dois milhõe� quatro
centos e vinte mil metros qua-
drados) m2, ou seja, cem alquei
res, aproximadamente, respei
tando tal imóvel as seguintes
confrontações: por um lado com

terras de Indústria de Madeiras
Zaniollo; por outro lado com

Prudente Nascimento e João
.Alves Godoy; por outro lado
com Francisco Alves de Almei
da e Alfredo Ivo Paul, onde faz
canto, e, por outro lado com Jo-
sé Mattoso e herdeiros de An
tonio Bonifácio Massaneíro; si
tuado em Taquarizal, deste mu

nicípio e Comarca, Ficando os

citados advertidos' de que não
sendo contestada a presente
ação presumir-se-ão verdadeiros
os' fatos articulados pelo autor

, ,I
' (art. 223 § 1.0 c/c o art. 285 2.a
parte' do CPC) . Tendo pelo MM.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina Juiz de Direito sido designado o

_____ a eillll*tillíl!iOlII!i!-'ii!ZlU!II!IFi13,__!I:II!!IlIIIIIII_IIlII2!l!iM!!II.MIIIIMIll!\!'iil\!@kiii!lME·_IIII.iWi&!ii!IIII!I$III-IlIIiIIIIIIlIMIID-__MMIIII!I"IIIo'I,...._ próximo, dia 08 de agosto de

Desenvolve.se em todo o Estado

a Campanha Operário Padrão, rea
lizada anualmente pelo SESI -

Serviço Social da Indústria, Depar
tamento Nacional, em colaboração
com o jornal O GLOBO do Rio de

Janeiro.

. Este concurso é de âmbito na-
r

cional e, a exemplo do que ocorrerá
em nosso Estado, cada uma das uni- '

dades da Federação elegerá seu

operário Padrão estadual, afim de

disputar no Rio de Janeiro o título
nacional.

Em nosso Estado, a promoção
está a cargo do Departamento Re

gional do SESI, com a colaboração
publicitária da Imprensa escrita e

falada do nosso Estado, e junta
mente com as indústrias catarínen-

sea, irão apontar o representante de

nosso Estado que participará da fa

se final do cer'tame a ser realizada
•

Ino Rio de Janeiro.

FINALIDADE - A Campanha
tem como principal objetivo 'pre-

, miar aqueles que, pela sua, constan
te dedicação ao trabalho, assiduida
de, índice elevado de companheirís,
mo, 'moral fora do trabalho, em re

lação à familia, comunidade e a

'Pátria, � tornaram-se merecedores do
reconhecimento público e de serem

apontados corno simbolos dos tra
balhadores brasileiros.

I Clube

.\/
.

<"; .

.�
, '

I

I,

Canol n hensel.

COMUNICAMOS AOS SENHORES' ASSOCIA.'" ',.. '

DOS QUE, SE ACHAM ABERTAS AS INSCRIÇÕES �ARA
o BAILE DE DEBUTANTES, NA SECRETARIA DO CLU
BE'CANOINHENSE, DAS 18,30 AS ,20 HORAS ATÉ DIA
31.07.80 .

,\

A DIRETORIA

PUBLICIDADE, Ê UM INVESTIMENTO'SADIO E
RENTAVEL.

SE ,VOC� AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTA�ENS A SEUS CONCORRENTES.

FAÇA UMA EXPERIÊNCIA, - ANUNCIE ,NA RADIO
SÀNTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENTE CAw
PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE ,NA DEFESA DE SEn

,

'INVESTIMENTO.

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR M"QIT.A:S ALEGRIAS ...
,

E MUITOS LUCROS TAMBÉM.

Seja um

ções no

policial.militar, Informa-
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Os novos carnês de benefí- TAPREV, um controle direto gente (água sanitária, por.exern- rades; mas não emergira a pa- quer parte' do carnê, pronta
I cios do INPS ,têm_ um, fundo de sobre- o portador do carnê de plo) para apagar as importân- lavra FRAUDE.

.

para emergir, na primeira ten-
- segurança �, assim" qualquer benefício" desde a sua retirada elas, a' fim de majorá-Ias, emer-

'pOMICÍLIO BANCAR. lO
tatíva de adulteração, á palavra

. tentativa de rasura será perce- até o pagamento do último mês girá a palavra FRAUDE. Desa- FRAUDE. Por outro lado, será
bida. Prolongados e acurados constante do referido carnê. O parecerão os impressos INPS e Atualmente, os carnês de be- definitivamente estabelecido o

estudos .forarn desenvolvidos, novo carnê terá .quatro cores;' surgirão FRAUDE,' FRAUDE, nefícíos do INPS são impressos domicílio bancário, isto é, o be
objetivando combater as fraudes laranja, azul e verde, sendo a FRAUDE, em qualquer ponto em folhas brancas, lisas. Os no-

.

nefíciárío terá de voltar todos os

sob quaisquer ângulos. Assim, quarta invisível. Ela só emer- da .folha do carriê que se pre- vos, 'a exemplo do que ocorre meses á mesma agência ban
â primeira providência foi a do gerá, desaparecendo a sigla inps, 'tenda adulterar. Entretanto se no, caso dos cheques bancários, cáría para receber o seu bene-

, estabelecimento de um domicilio ínps, inps, que tomara todo o, acontecer de o carnê ser apenas foram impressos em papel e�- fício, identificando-se' sempre .

. .bancárío, para todo .beneficiáric, verso e o anverso das folhas do molhado por chuva, suor ou um pecíal: com o fundo do verso e Não poderá, mais, identificar-se
o que perrnítirá ao banco atra- carnê, quando alguém tentar fal- copo d'água que acidentalmente do anverso totalmente tomados apenas uma vez 80' retirar, o'
vés de uma Iistagern especial

'

síficá-Io. Deste modo, se 'for uti- se derrama sobre ele, as impor- pela. sigla do Instituto. E, no carnê e, a partir daí, receber
, fornecida pelo Instituto, via DA-

'

Iizado qualquer tipo de deter- tâncías obviamente ficarão bor- fundo; invisível mas em qual- cada mês na agência do mesmo
I 'I

b h__------_........-- """ �-,.--"""""-"""--."....-- -_---.----------_.......__ anca que me'} ar lhe aprouver.
Para facilitar o controle, tornan
do-o mais rigoroso, o INPS, atra
vés da DATAPREV, fornecerá
às agências" bancárias 'a lista- '

gem cozvpl�ta dos beneficiários:
Portanto, ao retirar o seu carnê
em determinada agência e rece-

I ber logo o -pagarnento do pri ..
meíro mês, o beneficiário terá
de ídentificar-se e nos meses
subseqüentes também, não po-
dendo utilizar-se de outras agên
cias, mesmo que pertençam 'ao
mesmo banco. Portanto, qual
quer alteração na listagem se

rá imediatamente comunicada
- aquela agência bàncáría.. para
'que se impeçam os recebimen
tos indevidos.
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l\1INISTÉRIO 00'EXÉRCITO
UI EXÉRCITO .' 5�a, RlWDE
COMANDO DA 5.a RM/DE

(

a. Até às 14:0D horas, do dia 03 de julho de 1980, me-
'diante a apresentação dos seguintes documentos: '

'

1j Requerimento dirigido' ao Exmo Sr Gen Com,andan-' a. Somente serão tomadas em, considerações as pro-
te

.. d.a 5, .a EM/DE, solicitando .a inscrição;
. postas dos licitantes que, previamente, tenham causionado em fa-

vor do Comando da 5.a- Região Mili�ar e 5.a. Divisão. de Exército,
2) Comprovante do depósito de Caução de Compromis- a importância ,de Cr$ 2.000,00 (Dois mil cruzeiros);

80, no valor de Cr$ 2.000,00 (Dois mil cruzeiros), na forma do e3-
'

tabelecido no item 5; ,-
. b. Perderá a respectiva caução o proponente que,

aceita.a sua proposta � aprovada a Iicítaçâo, não efetuar o paga-
3) Declaração do interessado de que está I de pleno mento, podendo a critério da Comissão, transferir-se a preferên-

ac?rdo com as' condíções deste Edital.
_ , da, em escala decrescente, para a proposta imediatamente ínfe-

b. As cauções de compromisso' serão depositadaspelos
interessados na Tesouraria do Comando da 5,.a RM/DE (Rua 31.
de Março S/Nr -. Pinheirinho - CU:':UTIBA - PR) QU na Tesou
raria do Campo de Instrução Marechal Hermes (Três Barras-Se).

"

,

,\ '

, q Comando da 5.a Região Militar e 5'.� Divisão. de,Exér:..
cítocómurríca 'aos interessados que às 14:00 horas do dia 03 de ju
lho, de 1980, será realizada, sob a supervisão do Presidente da Co
missão de Alienação, publicada no 'Boleti� Interno Nr. 103, de 03
de junho de 1980, a abertura d�s propostas para alienação do ma- '

teríal componente de unia laminadora e a um armazém, situado rio
Campo de Instrução Marechal Hermes (CIMH), localizado em

TRÊSBARRAS-SC, mediante a observância das seguintes normas;

1. PEDIDO DE HABILITAÇÃO

/. ,

2. ENTREGA DAS PROPOSTÂS., , .

As propostas deverão ser entregues, pelos interessados
ou s€I.1S representantes legais, até às, 13:15 horas do dia 03 de ju-
lho de 1980. ,I,., _

'

'

'" ,,3. LO,CAL PARA EN,TREGA ':pAS PROPOSTAS

Campo de Instrução Marechal Hermes, em �RÊS BAR-
�l,AS:"Se. .Ó' ,

. ,,- A.OBJETO'DA ALIÉNAÇ,AOrr;

'a. LAMINADORA:'

1,; :.. MRaferia!
'

ipas.
2. Caibros
3. Vigàs
4. Vigas
'5,. VIgas 'I
6,. Parede lVlexÍcana
7. Assoalho

'

8-. Vigàs i.

9. Telhas Francesas

Medidas Quan�idade
\

1. 020 1

';360
160
240
700-

1.000 H12
1.900 m,2
, 14.0'

20.000

I" x '2" x 5m
"

4" x 41' 'x -5m'
9" x 9" x 3m
4" x 5" x 3ní .

8" x' 12" x 5"

,9" x, '9" x Bm

OBS: 1;) Toda a rnadeira e de pinho.'
,

(

2) O ,materIal pode, ser €xaminado. pelos interessados no

Campo de Instruçào Marechal Hermes, localizado em TRÉS BAR-
RAS-'SC,

-
,

b. ARJ\1AZÉM

Material' '-
1 .' Telhas Francesas

'

2'. Ripas'
3. Caihros
4: Vigas
5. Vigas

, 6. Assoalho
\ 7. Forro

. 8,. Parede Mexicana

l\fedidas Quantidade
3.000

40
100
50

100
100' . 'I

ln...:..

100 m�
300 rl12

I" x 2" X 5111
3" x- 0)1 x �rn
2" x: 6" x 5n'l
2" x "12" :'( 5111

,
.

OB�: "i). Tpda a madeira é de' pinho ..
"

'2)- O m�terial pode ser examinado pelos interessados no

C�po
.

de Instrução M.arechal Hermes, 10callZado em T�S,BAR,:
�=&.Ç.". ,"

.
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5. COTAçõES,
Os ]icit�ntes devem apresentar, em suas propostas, co

tações distintaspara o objetndapresente licitação, isto é, um pre
ço global para o material referente à LAMINADORA e um Pre
ço

- global para' 0 material do ARMAZÉM'.
I .

SEGUNDA VIA

Outra providência importante
tomada pela DATAPREV foi a

da confecção de um modelo di
ferente para a segunda via' do
carnê. de' benefícios do INPS.
\A partir de agora, aléni de ter

impresso em todas as suas fo-"
lhas "segunda via", eles' terão
fundo de segurança, além das'
'cores, as mesmas do carnê orí-,
ginal, porém com inversão de
ordem e, também, a quarta cor

invisível para detectar os casos

de tentativa de' fraude. Com
essas -providências, será impos
sível, nos casos de perda do car ..

'

nê e requísíção de sua 'segunda
via, receber-se com um carnê
em Campo Grande e o outro no

.
Castelo ou em Copacabana, .por
exemplo. Primeiro, porque, no

J

caso de extravio ou roubo, as
sim que for' solicitada a segun
da via, para sua concessão, se,;.

rá feita de imediato a comuni
cação à agência bancária - onde

estiver, a respectiva listagem
'imp'edindo-se, portanto um du
plo pagamento.
OS NÚMEROS
OS 7 milhões 501 mil 152 no....

vos carnês de benefícíos . do
INPS, totalízarão Cr$ 42 bilhões
208 milhões 208 mil 530, sorÍien
te ·no mês Ide julho próximo,
qua'ndo os beneficiários recebe
rão, juntamente com os bene-'
fícios do mês, as diferenças re-'
lativas ao novo Salário mínimo,
em vigor desde o último dia lº

,

de maio. Serão pagos Cr$ 35
bilhões 764 milhões 992 mil 410 '

aos 5 ,milhões' i 50 mil 743 be
neficiários da população previ
denciária urbana e Cr$ 6 bilhões
443 milhões 216 mil, 120 aos

, 2.350. 409 beneficiár�os I da po
pulação rural. A partir do mês,

seguinte, essas importâncias já
sofrerãp um decréscimo, pois-

'

conterão apenas os benefícios,
mas já estarão pagas as dife

renças de maio e junho, deter
minadas pela ,adoção' do novo

salário lnínimo�

6,. PAGAIV-IENTOS '

O pagamento 'será à vista, não havendo condições para
parcelamento .

, 7. CAUÇÃO DE,; COl\'lPROMISSO
.

l .

'.
I

.

I'lQr; , , (

C. Serão restituídas as cauções dos proponentes
vencedores; /

"

.

,
d . O vencedor utilizará a caução de compromisso corno

parte do pagamento do) material do imóvel alienado

nao

'8.' PRAZO DE ENTI�EGA DO I\'IATER.IliL_

Imediatamente após o recebimento da importância
correspondente ao preço oferecido pelo proponente Vencedor.

,' .. '

.

..

"9.' -ANULA'ç.AO DA LICITAÇAO
,

A Comissão de Alienação se reserva o direito de anu-

Iar
.

a licitação' por. causa justa ou por contrariar os interesses do

Ministério do 'Exército < .

10. APROVAÇAO
, ,I, "

' ,I-.
O resultado 'da licitação somente entrará. em . VIgor

a.pós ter sido hO�'?�9gado pelo Comandante da 5.a RM/DE.
f 11� AP]lESENTAÇAO"DAS PROPOSTAS

\

a. Devem ser apresentadas em 3 (três) vias;
,

. . b. Os 'interessados deverão comparecer ou enviar re

presentantes credenciados para assistir à reunião de 'abertura das

prop9stas, ,condição indispensável para qUe a Comissão possa

aprecia� os 'possíveis recursos;

c. As propostas deveIn ser entregues em envelopes
lacrados_ e rubricados no fecho pelos interessados;

12. ESCLARECII\iENTOS

Quaisquer esclarecimentos\ $obre o presente, Edital,
serão prestados, nos seguintes endereços:

.
_

.

a. Comando da 5.a RM/DE - Comissão Regional de
Licítaçãol5 Rua 31 de Março S/Nr' - Pinheirinho - eURIT1BA
PR.

ras-se.

I

b. Campo' de Instrução Marechal Hermes -. Três Bar-
J , •

J

1'3. ABERTURA'DAS PROPOSTAS'

a. Abertura: Às 14:00 horas do dia 03' de julho de 1980.

b. Local:
.
eampo de Instrução Marechal Hermes

'Três Barras-Se.

Pick-Up" VW-
Vende-se uma Pick-Up .

Volkswag'en, áno 1976 em óti-
, , I

mo estado de ,conservação.
'Tratar na Rua CeI.· Albu

querque n.<? S45 ou pelo fone
_ 22 ..0081.

'

\ Quartel em CURITIBA-PR,. 10 d� ,junho de 198D.

JOSÉ MARIA PAMPLONA .JjE PAULA PESSOAl
TEN ,CEL PRESIDENT'E DA C A

.' \.'
',' "

\
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DECRETO., N.o 56/80

,

APRbV�JSUBDIVISÃO DE
UMA :ÁREA DE TERRA

"

,

Dr. 'Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Mu�i·

cípal de Cano.inhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

'atribuiçõ,es legais e, de eonfor
midade com a Lei n.? 830 de

04/06/68,
DECRETA

, Art. 1.0 _' Fica aprovada
em conformidade com o despa
cho exarado no requerimento

I

protocolado sob n.? 1.934, data
do de 05/11/79 e nas respectivas
plantas pelo sr. Engenheiro da
Prefeitura a subdivisão de um

"

terreno urbano, 'com a área de

4.678,75 m2 procedida pelo sr.

GUSTAVO BRANDES, sendo'
, parte do lote n,? 29 do loteamen
to do mesmo, distribuido em 05

lotes, si.to a rua Tomachítz .

Artigo 2.0. - Este Decreto

,
entra .em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
siç-ões 'em contrário.

I

Gabinete do Prefeito Muni
-

cipal
\

de Canoinhas, em 25/06/
80.

Dr. Benedito 'I'herézlo de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

-e publicado no Departamento
Administrativo, .na data supra.

José Bonifácio, Furtado
Coordenador Administrativo

:.-;'

.DECRETO N.o 57/80

APROVA LOTEAMENTO

u a
I

Municipal de Canoinhas
Este Decreto foi registrado'

e publicado no Departamento,
Administrativo, na data supra.

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

"

Dr. Benedito Therézio de '

Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Dr.. Benedito Theréz,io de f

Carvalho Netto, Prefeito Muni- Esrte Decreto foi registrado
cipal de Canoinhas, Estado de e publicado no Departamento
Santa Catarina" no uso de suas.

- Administrativo, na data supra.

atribuições legais e ' de confm,··
midade com 'as 'Lei n," 830 de José Bonifácio Furtado
04/06/68 e n.? 1.401 de 31/10/77, Coordenador Administrativo

DECRETA
,

Art. 1.0' - F'ica aprovado o

Loteamento procedido pelo sr.

FERN ANDO DE ASSIS
RUMPF o'de um terreno rural
'. .

,

que ora em díanto passara para
a quadro 'urbano, situado no

Bairro Campo d'Água Verde,
com a área de 5.597,00 m2, sen
do a área de 5.460,80 m2 distri
buído em '11 lotes e a área de

136,20 m2, destinado a abertura
de ruas, em decorrência com o

despacho do sr; Engenheiro da

Prefeitura, exarado no requeri
mento protocolado sob n.? 132
de 22/01/80 e _

nas respectivas
plantas.

'

Art. 2.° - A "área destina
da a abertura de ruas deverá ser

doada a Prefeitura Municipal,
mediante escritura pública, sem
ônus para a mesma.,

Art. 3.° -, O proprietário
ficará isento do imposto territo
rial' urbano por três anos de
conformidade com a legislação

, vigente.

Art." 4.° 0_- Este Decreto
entrará em vigor na data de' sua
publicação, revogadas' as dispo..

síções em contrário. -

I

I -

Gabinete do Prefeito Muni..

cipal de Canoinhas, em 2f;>/06j,
'

80.

Dr. Benedito Therézio, de'
Carvalho Netto

Prefeito Municipal .:

ftWfSWWW

DECRETO N ,lO 58/80

APROVA SUBDIVISÃO DE

UMA ÁREA DE TERRA

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

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

atirhuições legais e, de confor
midade com a Lei n.? 830 de

04/6/68,

DECRETA

Art. 1.0 - Fica aprovada
em conformidade com o despa
cho exarado no requerimento
protocolado sob n.o 1.284 .de

24/06/80 e nas respectivas plan
tas .pelo sr. Engenheiro da Pre

feitura, a subdivisão de um ter

reno urbano, com a área de

1.368,750m2 procedida' pela' sra,
FLORA ROSA ERIKA BEYES

DORFF, sendo parte, do' lote n.Ps
14 e 15 do Loteamento de Basi...

lio Conceição, distríbuido em 03
lotes sito a rua Frederico Koh
ler.

Artigo 2.0.,:_ ,Este Decreto
entra em vigor na data de sue

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário. :

Gabinete do Prefeito Muni-

cipal de Canoinhas, em 26/06/
80.

,DECRETO N.o 59/80

HOMOLOGA'TERMO DE

AVALIAÇÃO
/

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

atribuições legais,

DECRETA

Artigo 1.0 - Fica, homolo

gado o termo de avaliação ela
borado pela Comissão constituí-

,

da pela Portaria o n.? 31/80 de,

26/5/80, referente a área de

360,00 m2 de propriedade do 'Sr.
Alvacir Pereira, área esta sita
no Bairro Alto das Palmeiras;
desta cidade.

Artigo 2:° - Este Decreto'
entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

'Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoínhas, em 26/06/
80.

Dr. Benedito 'I'herézío de
-

Carvalho Netto
Prefeito Municipal

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

Jósé Bonifácio ;'Furtado'
"

." Coordenador Admínístratívo

LEI N.o 1.547 DE 25/06/1980

AUTORIZA REMIÇÃO GRA·
, TUITA DE FORO

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

cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faço saber qUe a

Câmara de Vereadores d�cre<Íou
e eu sanciono a seguinte

LEI

Artigo 1.0 - Fica o Chefe
do Poder Executivo autorizado
a proceder remição, a título gra
tuito, de foro que ora incide so...

bre o imóvel' ádquirído por
LUNDGREN IRMÃOS TECI
DOS S/A - CASAS PERNAM ...

BUCANAS, por compra feita '3.

Fernando Rocha e SUa mulher
'e, Leoni Zanlolo Ferreira con-

,

forme escritura pública de com

pra e venda; lavrada no cartó-
,

\

rio do 1:° Ofícios de Notas desta
cidade, no livro n.? 211, as' fo....

lhas 67/69 e 070/072 e, transcri
t2. sob n.? 1.665, registro geral
n.? 2, ficha 01, e n.? 4.153 de
transcrição, com registro geral
n.? 2 e ficha n.? 01, no Cartório
de Registro Geral de Imóveis,
,de Eulália Glaba Kohlbeck, des
ta Comarca.

- Artigo 2.° - A presente lei
entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as dispo
sições em contrário,

Canoinhas, 25 de junho de
1980.

.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e pu

blicada no Departamento Ad

ministrativo, na data supra. ,

'

José Bonifácio, Furtado
Coordenador Administrativo

LEI N.o 1.548 DE 25/06,/1980

HECONHECE DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCI�ÇÃO DE
PAIS E PROFESSORES (APP)
DO COLÉGIO ESTADUAL

SANTA CRUZ.

Dr. Benedito 'I'herêzio de I

Carvalho Netto, Prefeito' Muni.
o

cpal de Canoínhas, Estado de
.

Santa Catarina, faço' saber que
a Câmara de Vereadores decre
tou e eu sanciono a seguinte

L E I :

Artigo 1.<> - Fica reconhe
cida de Utilidade Pública, a_As,..
socíação de pàÍ's e Professores

(APP) do Colégio Estadual
"

fSanta Cruz, com sede e oro na

cidade de Canoinhas.
o

('

Artigo 2:° - Fica assegura
da à 'Entidade beneficiada com

a presente lei, as prerrogativas
e vantagens previstas' na legis
lação vigente.

Artigo 3.° -, Revogam-se
as disposições em, contrário, en
trando em vigor esta. lei na data
de sua publicação.

'

, ' \

Canoínhas, 25 de junho de
1980.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e pu ...

blícada no Departamento Ad
ministrativo, na data, supra.

,

José Bonifácio Furtado
Coordenador Adminístratívo

", ...
'

,',
. .

Aviso de Licitação.
I

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 034/80, para "Aquisição de

Materiais elétricos, a serem aplicados na nova Estação Rodoviá

ria", com prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horas do
dia 11 (onze) de julho do COT'I'Iente ano (11.07.80). Cópia do reíe
rido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada
Comissão.

Canoinhas, 23 de junho de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

,

Licitacão
,�

A Comissão de Licitação da Prefeitura ,Municipal, de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados,' que se acha
aberta a Tomada de Preço -'Edital n.? 035/80, pára �'Aquislção de
01" (um) Piano, para o Conselho Municipal de Cultura", com prazo
de entrega das: propostas até às 10 (dez) horas do dia 10 (dez) de
julho do corrente ano (lO. 07.80). Cópia do referido Edital e maio-
res esclarecimentos, serão obtidos junto a citada comissão.

'

Canoinhas, 23 de junho de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO _;... Presidente- da Comissão

Aviso de

,_ ------------------�------------=---------------

Fixada correção de
(conclusão) ,

AS MEnIDAS

,A reunião do ClVIN, que durou

apenas duas horas, apesar da ex

tensa pauta, aprovou ainda: 1)' ÔS
I

novos Valores Básicos de Custeio

(VBC) para a safra agrícola 1980/
81 da região Centro-Sul; 2) o novo

preço de garantia para o café, de

Cr$ 6 �il a saca; 3) a concessão de

novas cartas-patentes para institui

ções financeiras no mercado de- ca

pitais; 4) a isenção do Imposto so-

,

bre Operações Financeiras (IOF),
nas importações de máquinas i e

equipamentos destinados à impres
são de 'livros, jornais e periódicos;
5) elevação do prazo de pagamen
to do Imposto de Exportação nas

vendas de café de 48 horas antes do

embarque
-

do produto, para 10 dias
após o embarque; 6) a elevação de
50 para 60% do percentual de ope,

rações de crédito para empresas
privadas nacionais; 7) a autorização

para o Banco do Brasil financiar,
'

provisoriamente, a comercialização
da safra de açúcar do, Centro-Sul,
pelo IAA; 8) a formalização, da au

torização para o IBC liberar 647 mil
sacas de café, às indústrias de tor

refação, nos próximos' dois meses;
9) o estabelecimento de uma linha

especial de crédito de Cr$ 300 mi
lhões para financiamento dos cria
dores de frango de corte e postura,
suínos, bovinocultores leiteiros e

suas cooperativas da região Nordes,

I te; 10) a autorização à CFP para'
importar produtos indispensáveis à

, regularização dó abastecimento in-
, terno, basicamente milho

-

e feijão;
11) a retirada da proibição de com-

"
'

pra dos 1.000 dólares, para quem
viaja ao exterior, em '''travellers-

, checks"; 12) um programa de finan
ciamento de farelos e rações ba
lanceadas para a bovinocultura Iei, ,

teira da região Nordeste, e 13), a'
aquisição de todo 'O ouro de Serra'
Pelada pelo Banco Central, p�r
m�io da Caixa Econômica Federal.

EftH'MW4W&Mi&# _;,» ,

, t CONVITE-MISSA

Os familiares da semnrs lembrada
. \,-

Mart Ciranza· da Silva
,

'.

convidam parentes e amigos para a Missa de 1 ano de faleci
,

mente, que será celebrada em sua' memória, dia 2 de julho
(quarta-feira), às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei.

Canoinhas, junho de 19�0"

e E&BtWWM"iiMWUiiiN@eSW'i*fItW4wwW",tiSM#i#'& SIA'iW#l*W'iMM. "i.
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DOCUMENTO EXTRAVIADO
JAIR SANTOS VAZ comuni,

ca para os devidos' fins que extra
viou o Certificado de Propriedade
do veículo Ford Corcel luxo, ano

,
"

1970, cor vermelha, placa CA-1689,_
4 cilindros, chassis OB27D130:67G,
ficando o mesmo sem efeito por ter'

requerido segunda via.

Plásticos Santa, ,Cruz
- ,AVISO

A firma Plásticos Santa Cruz
S o A., avisa ao sr. JOAQUIM DE
LIMA, portador da Carteira Pro
fissíonal n.? 67720, série 541, a

apresentar-se - em' sua' seção pessoal
dentro de 3 (três) dias, afím de re-

I

s. A.

-

gularlzar sua situação trabalhista,
O não comparecimento impli,

cará ria rescisão' do contrato- de
trabalho por abandono de serviço,

.

nos termos do artigo 482 da CLT.,

'Canoínhas, 28 de junho' de 1980.
,

- '



CORREIO DO NORTE

SERViÇOS
Ru� Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971,

.

FARMACIA DE PLANTA0: De sábado (28y a sexta-feira

(04) - SANTA CRUZ -, Rua

Felipe Schmidt, 365, -..... Fone
, 22-.0447

'Mlt;I)ICOS D� PLANTA0: Em casos 'de extrema urgência ......

Fone 22-0033 )

RADIO PATRULHA: Fone: 19.0

PRONTO SOCORRO: Fone: 192 '

I -,

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

ESTAÇ.t\O RODOVIARIA: Fone: 22-.0179

RADIO SANTA ,CATARINA: Divulgações das '.o8:00:àS l�:O8'
/

\

horas e das 14:()O às 18:.0.0 ho

raso Aos sábados até às 1-6:0'0

horas.

)

Blusas - Casacos
\

,
Uma casa de madeira em terreno de 800 ,m2 me-

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

Rua Emílio Scholtz, 239

ordinariamente a igrej a polonesa
de Santo Estanislau, e nem poderá

,

receber em público 'o título de Ci

dadania Honorária do Paraná. Do
aeroporto, o'Papa percorrerá ruas

em carro aberto,' até atingir o cam-

Com a presença do Dr. Wilson po do Coritiba, ónde irá se encon .. '

Pedro Kleynubing, Diretor da CE-, trar com representantes da colônia'

LESC-Florianópolis, Dr , Walmir .polonesa. No estádio acontecerão

Bevínutti-Supervisor, e Sr. Walter inúmeras solenidades. No domingo,
Schultz, Diretor da região norte da

I
João Paulo, II volta a desfilar em

Celesc com sede, em Mafra, foi dia carro aberto até o Centro Cívico,
1'0 -t�'0 ccrr :",,:1 �,:; oficialmente ljgado onde irá celebrar missa. (G. P ; )
a' rede de energia elétrica para a'

localidade de Santo Thomaz. Gran

de multidão presente' ao aconteci-·
.

mento, maioria absoluta dos mora

daree da localidade, foi pelo Sr.

Dr. Wilson Pedro Kleynubing de

clarado inaugurada a rede geral de
energia elétrica para a localidade.
Falou em seguida o seu Supervisor,
Dr. Walmir Bevinutti. Encerran
dó as solenidades usou',da palavra
o Sr. Preteito Municipal, Nataniel
Resende Ribas, o qual falando de

improviso enalteceu o alto signifi
cado do acontecimento, congratu,
Iando-se com os 'presentes e repre
sentantes do Governo'por ter sido Jpossível ver realizado SW:l velha a�
píração a de levar energia elétrica
àquela localidade. Foi realmente
uma festa do povo. Estão assim de

,parabéns não só aquela rica região
mas, também, todos aqueles que de.

sejam o progresso de Papanduva .

OFICIALMENTE
.

INAUqURADA LlJZ PARA.

SANTO THOMAZ·

CÚRIA D<IVULGA O QUE O

PAPA FARA EM CiJU,,!'pHA
Foi divulgado ontem pela Cúria

Metropolitana de Curitiba o pro
grama oficial da visita do Papa
João Paulo-II ao Paraná. Ele che

gará a Curitiba às 16,20 horas do

sábado, dia' 5 de julho, encerrando
a visita de caráter pastorial às J 1
horas de domingo. Sobre a progra
mação em Curitiba, Dom Ladislau
informou que está definitivamente
afastada à' possibilidade de o Santo
Padre 'visitar oficialmente ou extra--

, ii ',' � , •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••n"'.';" •••••••• , i ••••••• li' i , ""i1.iTI •••

-W�'. ,

�

Tudo�para O seu' lar',
, .

moveisem
,

I

•

�

conjuntos estofados, copas, dormitórios para casal e infan-

til, cozinhas americanas todeschini, televlsão /8 cores (sanio
. , ,. ,

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

enceradeiras. máquinas
violões, carrinhos e barcos,

,

toca-fitas e uma

gáz, refrigeradores.
. bicicletas,

gões a lenha e a

(simples e duplas),
costura: e de levar;

relógios da

colchões,

/

parede, rádios,
infinidade de artigos..

armários com
.

pias,

d,e

Crediário próprio e ,eritr�ga na hora

FI�I-nos uma vl,sita e comprove nossos pr�os e 'aclllda"es de pigimento

RUA CAETANO COSTA, 495 _. FONE 22'..Ó555 -- iGANOINHAS ," se.

Esmeraldino M. Almeida

ra Aparecida do Norte, seguindo
para Porto Alegre; 5 de julho - O

Papa viaja para Curitiba; 6 de [u
lho - Viagem para Salvador; 7 de

julho - Embarque para Recife; 6
de julho - Embarque para 'I'erezi-

.
na. Algumas horas nessa cidade. -

Embarque para Belém; 9 de julho:
Viagem para Fortaleza; 10 de iu-

I

lho - Embarque para Manaus; 11
de julho - Embarque, à tarde, de
Manaus para Roma. Chegada a

Roma prevista por volta das 12�dO
horas (07 horas em Brasília).

(G.P.),

PASSARELA DA' SOCIEDADE

Dia 24 festejou seu niver o [o,
vem JOÃO CECH nosso novo assi
nante" filho do Sr. Romão Cech e "

Senhora.

Dia 29 quem estará festejando
.

extréíà de idade nova é o Sr. p�
DRO GIACOMO DE LUCCA, em

presário e Presidente do PDS.

Dia 110 de j,ulho estará comple
tando mais um ano a garota MAR!...
LENE, filha do casal Sr. Aristídío
(Leonor) Gruber ele alto Agrope,
cuarista.

.

Dia 02 'estará completando mais
um feliz aniversário o Sr. JAIME
SCHADECK, do alto comércio
Agropecuário.

Ainda na mesma data níver da
srta , VALDIRENE, . filha do casal
Aristidio (Leonor) Greber.

Também dia dois festejando
troca. de idade nova o Sr. WALDIR

ADAM, nosso futuro assinante e

proprietário do Bar e Restaurante
Rodoviário.

Sra. EVA 'G. ALMEIDA. Dia
seis data importante para este colu
nista, é que estará aniversariando
minha esposa. A,ela só peço a: Deus
que lhe de muitos anos de vida no
feliz convívio de nosso lar. '

Aos aniversar-iantes os; cumpri
mentos do colunista" com votos de
inúmeras e perenes relicídades.

HOJE O GUANnE BAILE

DA E.B. ALINOR VD)':IRA
CôRTE E "APP" ,

Hoje, com inicio às 20 horas, no
grandioso Salão Paroquial será
realizado o tão esperado "Baile de
São João", promoção da Escola Bá.

\

síca Alínor Vieira Côrte e APP . Na

alegre noitada [unina, já de cunho
-

tradicional do mencionado estabele
cimento de ensino do nosso municí
pio,' diversas atrações estão na pau-

'

ta do programa: o saboroso e típi-
_

co quentão, salgadinhos, doces e ou

tras guloseimas carinhosamente pre,
paradas para logo mais. Dentro do

programa teremos diversas surpre
sas, dentre outras citamos o tradi
cional concurso "Sinhozinho e Si
nhazinha", que este ano irá superar
a animação e originalidade dos anos

anteriores. Venha colaborar conos
co na 'grande festa de São João e

prestigiar a Escola de nossos filhos.

VATICANO. DIVUL,GOU
ITINERÁR.IO .DA . VIAGEM

DÓ PAPA AO BRASIL

o Vaticano divulgou ontem o

itinerário da viagem do Papa João

Paulo ao Brasil, o .qual mostra que
a viagem durará 13 dias e cobrirá

30 mil quilômetros. O itínerárío é
o seguinte: 30 de junho: - O Papa
embarca de manhã cedo em Roma

para Brasília. Vôo direto de nove

horas: -1.'0 de julho - O Papa se

gue a Belo Horizonte e à tarde voL
ta para 6 Rio de Janeiro onde pas-
sará a. noite; 2 ,de julho - O Papa
passará 0, dia no Rio de Janeiro;
3 de julho - Embarque para São

Paulo; 4 de julho - Embarque pa-

PENSAMENTO DA SEMANA

Deves amar e dar na mesma

medida que queres receber' se que-,
,

res uma alma inteira, da toda a tua
alma, (Ruckert)

,
'
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1- CIMENTELA -

PALANQUES DE VARAL (FORNECEMOSCOLOCAD01-
ARTEFATOS DE.CONCRETO EM GERAL,-, TELAS DE

.ARAME -GALVANIZADO FABRICADO CONFORME PE

DIDO E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS COM, PALAN

QUES E TABUAS DE CONCRETO TIPO CERCAS INDUS-
TRIAIS COM CAlDA (FORNECEMOS MONTADA).

I

Fábrica: Distrito de Marcílío Dias _. Canoínhas-Sfl .

.

.

,! •

Escritório: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa
'Postal, 241 - Anexo Escritório Cide Contabilidade

I
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Prefeiturá Municipál de (anoinhás

Aviso . de Licitação'
A Comissão de Licitação' da Prefeitura Municipal de

Canoínhas, leva. ao, conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 033/80 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-

, tal e maiores ésclarecimentos, serão obtidos junto a eitada 00.
missão.

,

Caneinhas 12 de junho à. 198�.

HU'G·O ANTONIO �IJXOTIO - Prtsiden:t,., dá 10"',1.
.' ··A�.
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'Cd coluna de Rubens Ribeiro da SiLI'a mantida
em homenagem à 'J'ua memária.)

I) Responsável: GLAUCO J. BUElfO

�' ! ' ..,'

,

. -

,lo '. despertar,
dól'orusa realidade',', ,.

I

',' ,,'

,
Nosso município e, de res-

,

to, quase 'todo o grande planal
,. 'fo, durante muitos anos, perma

,

neceu corri' a sua economia estri-
.

. I

bada 'em indústrias extrativas.
, .......;_ �, óbvio, tal assertiva, não re

presenta nenhuma novidade'; co
.

mo igualmente, ninguém desco-
<

• , ':hhece que tal estado de coisas,
, representou um atraso muito
. grande para a região _' muito

, embora, a madeira e a erva ma-

'

..

'te, nossas' matérias primas ex-
[ .... '.

pOnenCIaIS, representaram e a
,

. segunda e:ql foco ainda repre
n

senta, algo de substancial ,no
<,

"contexto 'dà nossa economia re

gional.

.Porém, 'em termos de perspec
tivas de uma estrutura maior,
(de- base, 'a falta' de uma menta ...

lização dirigida- à empreendi-'
-mentos e .iniciativas paralelas,
- nos foi profundaments danosa,

;.:

, ,Assim' é .que, a nossa agri
cultura, embora já de há muito
conservasse no seu .âmago, em

estado latente' um imenso ca

bedal de recursos, permaneceu
estática, marginalizada, 'graças
.?' �gltét qe iniciativa, de ímagí
nação e, evidentemente, também,

. P?r falta de recursos e. apoio
,'da,s fontes governamentais.

,

.Felízmente, hoje desperta
mos para uma outra realidade,

. .Mas, neste despertar, qu�
,

�r4ste .coristatação!

.
A maioria das nossas terras

cultiváveis, a maioria das nos

sas áreas planas, estão em mãos
, de, grupos que só se prestam ao

.plántío de pinus-eliótis. - Não
vou entrar no mérito dos jogos
de interesses, nem enfocar a ar

'gumentação da altíssima arre-

cadação do ICM que o beneficia-
.

mento de tal cultivo possa gerar
e outro� detalhes mais, que,
certamente, pQderão ser' apre
sentados em contrapartida,

Manipulação
de dados

E a "tabela" que lá se 'en
contra pendurada, há varres

anos, pela simpatia do propr'ie
tário, não a classificada como

,uma afronta, diria antes: que é
mesmo uma piada,

Lamentável, é que essa

"piada" se repete em todo o in
terior do país e' o pOlVO não .está
evidentemente, achando graça
nenhuma.

Vamos acabar de vez·· cçm
estatísticas frias e auscultar o

povo em seus reclamos 'mais
prementes, bem como· exercer

uma fiscalização. real, efetiva e

severa, com relação -àquel�s: que
exorbitam e botam a: .mâe no

bolso do brasileiro, com o bene
plácito de órgãos . que .• foram
criados para proteger a econ(i)�

mia popular e, claro, são . pagos
regiam�nte em 'última análtse
pelo ptóprio contribuinte, cada

, vez mais e mais sofrido.

.Façam isto e, depois,:.nao
precisarão mais temer, colocar
seus pomposos e, lucrativos car
gos, em jogo nas �rnas.

Polícia e ,Comunidade
Graças à um ,trabalho, de

base, encetado pelo Comando
da' Polícia Militar em nossa ci
dade e que encontrou, como era

de se esperar, a mais ampla re

ceptividade pelas demais 'auto-'
ridades constituídas e pela po
pulação, boje, atingiu-se um tal
grau de entrelaçamento, que
assinalamos o fato' com a maior

,satis.fação.
A Rádio Santa .Catarina

passará, brevemente e de ma

neira expontânea, a inserir em
I

sua. programação,. slogans edu-
cativos visando a constientiza
ção da criança para tal entrela
çamento.

A adminístracão local dá
Emissora já está "bolando" tex
tos adequados e qua serão gra
vados em sua Matriz em Floria

nópolis.
A criança de hoj'e, cidadão

de amanhã,'precisa ser orienta
da no sentido de que, antes de
se criar uma imagem do policial
temido, dever-'se-á fazê-la sÇlber
que o mesmo deve ser respêita:"
do pelo que representa investi
do na sua autoridade .

melhor da, música, nas maiores

de seus ídolos preferidos.

'i .. j

, Fazê-la crer que o poliCial
à nivel de qualquer graduação,'
é, antes de mais nada, um ami
go ao qual poder-se-á recorrer;.

Facilitar e até mesmo aju
dá-lo, no cumprimento de sua

mIssão, muitÇls vezes. y'3pinhosa,
é devli:T de todos nós.'

.

,

Bem como, a bem da pre
s,crvaçãô da sua imagem, denun
ciar todo, policial negligente;
pois indubitavelmente, em qual
quer setor de--atividade humana,.
existem bons e 'maus.

r
"

",'
,

','" , .. ,'

Me parece incrível, o tiro
cínio.: a habilidade, com que os

dados
r

são manipulados pela
equipe governamental incum
bida

. de determinar: índice's d�
inflação percentuais econômi
cos, determinantes' da mesma: e

a posição que se deve' tomar fa
ce à tais "intempéries".

As taxas são levadas ao co

nhecimento do brasileiro, atra
vés dos gl�andes veículos de co

municação com tais minúcias de
frações, que chego a .concluir
que existem deveras" verdadei-
r",,· "d ..

os, genros a economia nacio-

nal.

Não arredondam nada; . a

inflação do mês tal, é 'tanto vír
gula tanto. E, assim sucessiva
mente, sobre qualquer tema qUe
esteja na pauta.

Como chegam esses

gos" a tais conclusões?
I

"ma-

o índice do custo de vida,
por exemplo.

Ao que se nos parece os

"estudos" são alícerçados sobre
Os pl'CÇOS dos, produtos que gi
ram nas grandes metrópoles e

demais centros urbanos onde se

diz existir a atuacão da discuri-
da SUNAB, "',

.

Pobre povo brasileiro!
Tem que engulir passiva

mente tais levantamentos de
percentuais, com suas frações e

tudo. I"

Fundação Getúlio Vargas e

outras "máquinas" esquecem
que as cidades do interior nun
ca recebem a .visâta desta' distin
ta senhora SUNAB. A matrona
prefere .flcar onde o conforto é
a pl.�d(l'mi:nante.

I

E onde efetivamente, reco

llheçanlos, a fiscalização fundO'·
na.

Onde as autuações se carac-'
terizam para coibir os abusos de
preç(J'S. Mas, no interior onde

,

a�) especulações desenfré'ada.s
nãtfii encontra-m barreiras, a si
tuação do consúmidcr fica cad�
'vez mais insupottável.

Em CanlÜ'inhas, quem res"

p�nde pela SUNAB?
-I

,

,I'

Em que jornais são estam

pad«}s r,egular'mente os demonsu
trativGs resuUa:ntes da sua atua-
çãG?

'
.

,

i nterpretaçõ.es

'," .

i

\ '

'
,,' , "

Esta coluna revolve. tempos. .. e ensina o' ,"replay" ,' .•, ,

Esta coluna preciJsl�, de música. ,. para ser escrita. ," ,e '}
para ser"compreendida.

. '. ,

E�ta coluna pertence à quebra. ,. da rotina do viver. �.

.

Esta coluna pretendia ser lareira para os Invernos de todks
a� estações ... e queda ser marinha-brisa para os verões que
queimam além de -sua justa duração ," .' 'c'.

)

Esta coluna cresceu. Em' tamanho e propósitos.
'

.

, ' ,�

Esta coluna amanheceu feliz.

, ,
,

Ano XXXIV

N.o 1577
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I

CORDILHEIRAS·-'
I

Simone canta "Cordi
lheiras" . .. e eu busco nas al
titudes dessa voz �que rasga e

na vertigem desses picos que'
apontam e picam resquícios
de nuvens com o desafio do
Imponente diante do, comum.

"
""

,_;

, ..

�. quero t,er a sensaçao

das Cordilheiras ... '"
I t,

. •. e uma frase .escrrta it
fogo pelo punho 'de' deus
Marte., ."

í

Alço-me. E vou subindo.

Por um fio invisível tecido de-
sons. Rumo ao infinito. 'Men
te confusa. São coisas demais!
Deus, são coisas demais!

Rompe-se' a contensão. E já
não posso caber em mim.

.

E vejo: uma aurora bo
real envolvida pela cinza d�s
tempos ... na neve, as pegadas
de algum caçador tipo Viking,
bruto e sábio, britado nos

,
ventos, .. o andar ligeiro
de ,\Im homem isolado na

brancura; que só se detém
para procriar �' arranj ar sus

tento. .. uma mulher obser
vando o homem que é seu

dono, o, fogo iluminando o'
seu' devaneio. :. que é seu

dono e ainda,não tomou O

que é 'seu, .. e ela fica como-
. � vida quando ele está àusent�,
vagando por geografias des
conhecidas, por rios onde não

.

banhou 'os seus pés. .. vagan-
do como a última estrela da
n'olte mais longa... ouve-o

cha,má-la ao longe. Chamado
ancestral de uma flor que se

.

parte ao meio, sani�,::'ando pé-
'taJas. E o 'c'éu continua vomi

tando o S'2U leve alimento de

gelo, entre picos. .. Lá longe,
há uma civilização, mas isso
não os atinge... ambos são
tf:o jovens ou tão velhos

quanto as tundras ... Há sem

pre u:ql refúgio- and'ino onde

uma menina pode esconder

seus medos, seus prantos, por
não s.er como as outras .. : a

placa de aço e a lembrança ...
,

\
.

resqmcios de um passado,
..talvez. ", um grande fogo ...

algo que arde em ,sua men

t� e,qu� a �evaa rrocur�, a
.

•. �. .........! '...:?

=

querer, a saber... por que
um 'homem, seu dono? . .. por

, que .nãç um ser astral, igual
a todos das alturas, na pure
za, na leveza?

Ah! Os pássaros saúdam
seu pernoite, sua imobílida-

: de! A bruma, tece um chale
brincalhão e. pegaj oso .. : . de�
pois, Q, sol vermelho.c .outra
vez, arrancando filões de ou!
ro da brancura... o sol ver
melho'. .. o Grande Fogo en

tre as brumas da "lembrança,
-

'

as centelhas do passado .. :
Estará' ele também diante dó
Grande Trovão que há milê�
nios cai do alto, trazendo
água e pó de todos 08 cami,
nhos que o Homem aindanão
abriu e a metáfora de sua
vasta e comovente aventura?'

.
,

.

,·"i

Cordilheiras. , ',. .e verti�"
gem do espaço donde: viemos
e do qual nos desacostuma
-moslAr rarefeitoiqué congela
todos os ,gritos'fe:tod�S: as or

denso .. ·leito bránco '&>8 si�,
'lêncins iinpe�etrávéis' dÓ

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

pensamento depurado' à lim ..

pidez do cristalino... lugar
onde cada ser é um mundó
com imensidades insuspeita!
das ...

-
.

)

Será que',· alguém desco

brirá, um dia, por que um ho��
, • , , .·f:"

mem segue sua propna ,ml:lsl�
ca, sua própria im�em; se:q

sangue. .. e luta, rumo às
Cordilheiras? Descobrirá por
que nem poder, nem riqueza:'

\ '-. ,',
nem nada pode deter um. ser

, aperfeiçoado em' seu �el;n�·
cólico c�minho?

. ,"

a. última ,estrela d�
noite màis longé. .. : uma sau�

dade bl'ilhando no, espaço? .. :

um apelo gritando das ori.:-,
gens?

Mais uma vez meu céú'
se c'obre de la,ntejoulas .. '
Mais uma vez a morte -passou

/

!,

sem se deter... e eu queria,.
vê-la, desta Cordilheira divi�'

".,
.. t

. saÍ' sua face viva!

Alga c�rta � miste�iosa "

cintilàção noturna. A música'
acabou. PÓ!' ácasQ eontinuar
vivendo não será uma conde

naç�o?
"

.

. ',

.,
.

- Estou apenas, argüindo, co
mo um aler,ta talvez tardio

. "
,

quase num "sufoco" pren1ido pe-
lq poder econômico parai que

. \ ' ,

:n,ossas autorfdade� despertem
éril definitivo, para que tudo se

faça. em função da prioridade,
pela agricultura. Com o pinus
grq_ssando em ritmo cada vez

tn�is, acelerado, depauperando ?
��rtilidade d·a. terra 'e com os

adubo.s e pesticid'as minando o

poder a.limentício de qua�,e tudo Existe nesta ddad�'7 um bar

q�e ingerimos, com sérios da- - pOIl!tc, muit� simpático e fre�
nos para nossa saúde, colocamos (Q1,iitentade, llJifi'f Rn.úmel'as aut�rü.a
e� risco as perspectivas de eco- rlade3 e peRa maioria da camada
nomia,' da região e a saúde de mais :repre'§ell1tativa da nossa 80·

uma geração futura, I dedade.

Todo domingo, as 11 horas, na RA'DI'Q .,

II


