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1RINEÓPOLIS (CN) __, Os mi,
ni e pequenos produtores rurais do

Município de Irineópolis não' ne

cessitam mais deslocar-se até Ca
noinhas e União da Vitória para
efetuar seus' financiamentos junto
ao Banco do Brasil. NQ dia 14 úl

timo, foi instalado um posto avan

çado daquele 'esÚl.belecimentÚl den,
, tro do município; em solenidade

que -foi prestigiada I pOT todos os

cinco Prefeitos da Micro-Região
Vale do Canoínhas ,

O at.o aconteceu às 11 horas da

quele dia,' com a presença de Con

rado Morro, Diretor do Banco do
Estado de Santa Catarina (BESC),
que representou o Governador-Ter

;ge 'Konder Bornhausen, além dos
Prefeitos Roberto Batschauer, de

Irineópolis; Victor Buch Filho, de
Porto União; Benedito. ,Therézio de
Carvalho Netto, de Canoínhas;

" Odilon Pazda, de, Três Barras e
. Claudio Gadotti, de' Major Vieira.

Na ocasião, pronunciaram.se,
Dirceu da Silva, Supervisor do no

vo Posto do BB, Contado Morro' e
os "Prefeitos Roberto Batschauer e

'. Cláudio, Gadotti e o Gerente
.

do
BB .de União. da Vitória, Nipton
Cury ..

Dirceu da Silva, explicou que
a principal finalidade do posto na

quele município, é o financiamento,
da atividade agropecuária para
mini e' pequeno produtor rural,

.Dentro desta faixa, encontram-se
cerca de 9D por cento dos produto
res rurais dó\t:nunicípio de Irineô

polis. Claudio Gadottí, destacou a:

com o funcionamento daquele es

tabeleoimento bancário. 'em Irineó.

polis, "que agora iguala-se ao cur

so primário, mas que no futuro

galgará o 2.0 grau e posteríormente
a Universidade".

brilhante administração do Prefei
to Batschauer, elogiando os esfor

ços de seu colega executivo na rei

vindicação daquele posto avançado
para o benefício de seus munícipes.

PRESENÇA,S
A solenidade foi encerrada com

O corte da fita simbólica à inaugu
ração, pelo Prefeito de Irineópolis,
Roberto Batchauer e pelo- Diretor

do BESC, Conrado Mono. O ato

foi prestigiado também, _por grande
número de agricultores, 'empr:esá
rios, escolares e o povo em g.eral.
Presentes também o ;inspetor do

BB, José de Assis Pereira; o geren
te' da Agência dó BB de União da

Vit6ria, Nipton Cury ; O juiz de di

reito da, Comarca de Porto União,
Fernando Luiz de Carvalho; o ge
rente do BB de Canoínhas, Renê

Milto Bauer ,Ie o Vice-Prefeito de

Major Vieira, João Batista Ruthes .

Conrado Morro, falando em

nome do Governador, cumprimen
tou o povo de Iríneópolis, expli
cando a seguir, os compromissos
inadiáveis de Bornhausen, que o

impediram de comparecer ao im

portante acontecimento daquela
ocasião. Por, último, o Prefeito de

Iríneópolis falou a todos os pre

sentes, agradecendo o prestígio com

que foi distinguido. pela população
de sua cidade naquele empreendi
menta. Falou também, 'de sua emo":

ção, ao participar daquela inaugu- I

ração e enfatizou sua gratidão aos

dirigentes do Banco dó Brasil. Ao

finalizar, Batschauer enumerou os'

enormes benefícios que o municí

pio' e as localidades vizinhas terão

.

ASS'OCIAÇAO
REUNIU-·S'E

CANOINHAS (CN)
Congregando todos os fotógra
fos profissionais do PlandIto
Norte Catarinensé e várias cí
Idades do Paraná, foi fundada

, recentemente a Associação das

Empresas de Artés Fotográficas
do Planalto Norte Catarínense e

Sul do. Paraná.
\

,

; Na oportunidade, foi esco-

lhida uma diretoria .provisóría,
que' ficou assim constituída:
Presidente Victor Müller, da
cidade de 'Rio Negro, Paraná;

DOS
EM

FOTÓGRAFOS
.CANOINH.f\S·

Vice-Presidente, Fernando Elí
zeu Campos, de Rio Negrinho';
Secretário, Siegmar Waick, de
Rio Negrinho e 'Tesoureíro, An
tonio Djaniro Gomes, de Rio

Negro.
No' último final de semana,

esta . diretoria promoveu uma

reunião - em Canoinhas, com· a

finalidade de manter contato
com os fotógrafos locais' e tra
tar de assuntos de interesse da
classe . Na ocasião, ficou acer

tada uma .nova reunião, a rea-

lizar-se . no dia 19 de setembro.

próximo em Porto União para
contatos com'novos associados

daquela cidade e União da Vi-
tória.

I

Uma Assembléia Geral de
verá ser realizada no mês de

. ,

novembro em Rio Negrinho,
.

quando 'deverá acontecer um

jantar festivo, com a presença
de todos as associados e espo
sas. -' Na mesma oportunidade,'
será eleita a primeira diretoria
definitiva <la Associação.

"

,

Major Vieira ganha
·e loja de

moderno supermercado
eletrodomésticos

,

Ao completar os 2� anos de atividades em Canoinhas, a firma Tokarskí &
Cia. Ltda. (proprietária do Lojão, Moinho de Centeio e Armazém Cruzeiro) , inaugura ria

pró�ima terça-feira, mais um estabelecimento de sua organização no Município de Major Viei-
ra, Instalado no centro da cidade, à Rua Luiz Davet, 810. I ',

_ y

, Trata-se do "SUPERMERCADO E LOJÃO BRASIL" de Pedro Tokarski &
Filhos Ltda., que explorará o comércio de gêneros alimentícios móveís 'e eletrodomésticos sob
a responsabilidade dos irmãos Rubens Lino e Sérgio Tokarski.

'

A inauguração será às 10 hor as com um coquetel) ao qual estarão presentes
autoridades eonstítuídas e o 'pOvo em .geral do: município e região.

"
\. . � \

. \
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Botafogo X Três Barras

atração de 'amanhã
Copa Norte

,.

e a

juiz, Alceu Mülbratz e· auxilia
res, Wilanir Luiz Anchau e Lau- .

ro Dobrochínskí ,

Os demais jogos desta ro

dada, serão realizados em Rio

Negrinho, com Ipiranga x Itaíó,

polis e em Mafra, com Pery
Ferroviário e Colorado.

CANOINHAS (CN) -
Torcedores e dirigentes do Bo

tafogo e Três Barras, aguardam
com grande espectativa o jogd
de amanhã, no "Ditão", que é
sem dúvida a maior atração da

segunda rodada do segundo tur-.
no da "Copa Norte".

CLASSIFICA!ÇAO
d�AVE "A": - 1.0 lugar

- São Bernardo, com 9 pontos;
2.° - Ipíranga, com 8; 3.° -

Três Barras, com 6 e 4;° - Pie-
,

ry Ferroviário com 3 pontos ga-
nhos.

CHAVE "B": 1.°.- Botafo..

,

go, com 12 pontos; 2.° - Colo

rado, com '6; e 3.° - Itaíópolís,
com 4 pontos ganhos.

O Três Barras, agora me

lhor colocado na chave I "A",
com 6 pontos ganhos, dois de

les conseguidos no último do-.
.

mingo diante do Colorado de
Rio Negrinho, está bastante mo

tivado para'enfrentar o Botafp
go,' líder Íl}victo do certame

,

e

primeiro colocado da chave
.

"B" com \12 pontos ganhos. O
trio de árbitros escalado para o

jogo de amanhã é o seguinte:
I

. .'>

,

r
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•

10r,s
�

ulnos
r
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CltNOINHAS (CN) - Nos-

'so município terá dentro em

breve, mais uma granja para
produção de suínos de raça,
cujo empreendimento 'está sen

do executado pela Mercantil In- ,

dustrial de Bebidas Catarinen- .

se Ltda., através do fomento
FRICASA.

tá em pleno �ndan1ento na Fa
zenda Mercatta, na localidade
Salseiro e terá uma área

.

de
1. 700 m2 . Um do, diretores da

empresa, Eraldo Luiz de Carva-
.

lho, .ínformou à .reportagem
que serão implantadas 250 cria-'
deiras, para uma produção íní
cial de dois mil sumos, ,que se.. ,

rão totalmente absorvidos' pelo
Frigorífico Canoínhas SIA .A construção da granja es-

·1

. asf'ilto
r

.
,pedemAssociações

Transportesao Ministro
(5.a PAGINA)

Prefei lu er esclarece á

da iluminação
cidade

situacão
I "

úb ica da
CANOINHAS (CN) - Devido a pronunciamentos' de

protesto por parte de alguns vereadores na última seção ordinária
da Câmara, quanto a má. aplicação dos redursos: recolhidos pelo TlP

.

"

.

- Taxa de. Iluminação Pública, o Prefeito Munícipal, Benedit�'
Therézio de Carvalho Netto enviou esta semana à Câmara de Ve

readores, um ofíciO' esclarecendo a situação atual da iluminação
pública, bem como o. total dos recursos aplicados no benefício.

Explica .0 chefe do executivo municipal, que "a. taxa de
.

iluminação pública, já possibilitou, a Implantaçâo do Benefício pela
CELESC, com a colaboração da Prefeitura Municípal, pagando o

antt-eeenômíco das ruas relacionadas abaixo". (ÚLTIMA PAG.) •
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o Cartório do Registro Civil de Nereida C. CÔFte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE ..

. TARY n. -,
'�/ .'

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel'
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi
ço em Canoinhas, a confecção de' circulares para empresas.

FOTOCÓPI AS�
,t

,/

JuIzo
.

de Direito da Comarca de Canoinhas • se

Edital de Citação com 'prazo
'de trinta. (30)' dias

.

o Douto» Wilson Augusto Antonio Woídela.: COm ( 968,00-
do Nascimento, Juiz Substituto metros e ao oeste com a Rígesa,
em exercício, na Comarca de Celulose, Papel e Embalagens
Canoinhas, Estado de Santa Ca- Ltda, com 914,00 metros. Fican
tariila, na forma da Lei, etc., do os citados advertidos de que

FAZ SABER aos que o pre-
não sendo contestada a presente

sente edital virem, ou dele co- ação presumir-se-ão aceitos co

nhecimento tiverem, que por mo verdadeiros os fatos artí

parte de WALDEMIRO PEREI-
' culados pelo autor ( art'. 223 §

RA, brasileiro, viúvo, agricultor, 1.0 c/c o art. 285 2.a parte do

residente no Bairro
.

Alto das C . P . C . ), Tendo o MM .. Juiz de

Palmeiras, nesta cidade, foi re- Direito sido designado ó dia 24

querida uma ação de Usucapião de novembro de 1980, às 14:00

do seguinte imóvel .a seguir horas, para a audiência de Jus

transcrito:- "Um terreno rural I,tificação ,Liminar de Posse,
com a área, de 653.606,00 m2 quando após ouvidas as teste

(seiscentos e cincoenta e três munhas arroladas, será prolatá
mil, seiscentos e, seis metros da a sentença descidindo sobre

quadrados) sítuado.no lugar de- .referida justificação. I E para
nominado Ribeirão Razo, da que chegue ao 'conhecimento de

.. medição Lagoa do Sul, distrito todos mandou expedir o presen
de ,Bela Vista do Toldo, munící- te edital que será afixado no lu

pio e Comarca de Canoinhas- ,gar de costume e publicado. na

se:, com as seguintes confron- forma da 1ei, etc. Dado e passa

taçõ�:� ao norte com Tomaz do .nesta cidade de
'

Canoinhas,
Mazarkevicz; Carlos Wichoke- Estado de Santa Catarina, aos

víes, Miguel Etemíeoskí. e An- sete (r1'7) dias do mês de julho'
tonio Woidéla com 1.694,00 me-

de mil, novecentos e oitenta

tros; ao sul com a Rígesa, Celu- (1980). Eu Zaíden E. Seleme,
Iose, Papel e Embalagens Ltda.� Escrivão, o subscrevi.
e Augusto Iáchíckí, com 1.210,00 ,Wilson Augusto do Nascimento
metros; ao leste com Antonio Juiz Subst.? em Exercício
1)rska, Anastácio Woginbak e 1 x

I;
I

,
I
I

,
I

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

'INDÚSTRIA - "COMÊRCI,O - • EXPORTAÇAO

ProFessores da
'.. ..

asso,t'l'aCCJ'O'.

...

Conselho Deliberativo:· Joana
Raquel Seleme Miotto, Bea
triz Ferreira Budant, Darci
dos Santos Machado, Rení

Scaranto e Ederson·· Luis
Motta ..

tem '�. ".

CANOINHAS (FLTjCN)
Evocando um pensamento de
Paulo Freire, o qual afirma qUe
"a vocação do homem é ser su

jeito e não objeto", e sentindo a

preemente necessidade de des
-pertar no professor' a consciên
cia de classe, de um novo estilo
de vida, tornando-o agente de
transformação da Comunidade
e capaz de perceber novos hori
zontes, um grupo de professo
res de diversos estabelecimen
tos de ensino da' cidade de Ca..
noinhas aclamou, dia 05, a fun
dação da Associação 'dos Profes-
.sores do Vale do Canoinhas -
APROVAC.

Um ofício distribuído pela
nova entidade às autoridades de
ensino .do norte catarínense afir
ma que a APROVAG

'

compro
mete-se a trabalhar pela melho
ria do ensino, não contestando,
entretanto, sua hierarquia, mas
respeitando-a e dialogando com

ela.

A primeira diretoria da
APROVAC assim constituiu-se:
Presidente: Mário Tessari.
Vice-Presidente: Regina Celi

Schramm Seleme ,

1.0 Secretário: Armela Welter.
2.° Secretário: Fabiano Olesko-

vicz.
\
"

Cervejas e Refrígerantes

FESTAS ANIVERSA..

RIOS E CASAMENTOS.

SKOL',

SE
Dois Lotes próximo a, Igre

j a do Perpétuo Socorro ,- Jar
dim .da Esperança.

r

ótima localização. Preço a

combinar.

Ver e tratar com Ludovico
ou Dica Bora, na Rua Getúlio'
Vargas, 618 - Telefone 22-o.9.35�

,
'

TELEF9NES: Escritório 23 ..1770 - Loja 23-2014

.

"Esquadrias ,de ferro 'e uma variadíssima secção

,.�e vidros,' _com equipe de profissionais compe

tentes ,para
.. sua colocação.

Rua Des, Costa Carvalho, 41 e 4� - UNIAO DA VITóRIA - PR.

I Distribuidores Exclusi voos

Completa dos Motores

, '

, I

da Linha

«\VEG»

,

Walde�'ar
J

KnUppel
'. ..�

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0386 _' CANOINHAS - "Santa Catarina
,-------_.....

e.

\

(
.

1.0 Tesoureiro: Jaci Camargo
Barbosa.

2.°' Tesoureiro: Evelina S. Rue-
ckert.

Relações Públicas: F e r n a n do
. Luiz Tokarskí e Annemaríe

Leber Sachweh .

.

\ .. ,

"

.:' �
<,

.',
'

. ",.,,
r

FACA
�

HOMEM, ÉS TU MESMO O TEU Sm·GREDO! .

:

QUEM PODE ABRIR AS ,TUAS POR,TAS SENÀO'ro'
MESMO? '

. �,

'y."
\

'

E, SENÃO TU, NINqU),tM HA, DE' PENETRA-LAS!
. ,� \

PROCURE-NOS

"'Y' n\G"A','V"",",' o"�

MA'RLI B. FUCK·
I·

.

.

Licenciada pela União Nacional de YOGA.
(a partir do dia 28 de julho)

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

Santa , Cruz S.' A.Plasticos
CQCMF, 83.188.771/0001-81

I .
.

ASSEMBU;IAS GERAIS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA ' "

CONVOCkÇAO
Convidamos os senhores, acíonístas desta sociedade para'

se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária,
a serem realizadas no dia 21 de agosto de 1980; àsIé horas 'em sua

.

sede social sita à rua Expedicionários n.° 304 nesta cidade de Ca
noínhas (SC), para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM,DO DIA

Assembléia geral ordinária:

1) .:_ Examinar, discutir e votar as demonstrações fínanceíras, o

relatório da diretoria e demais documentos referentes ao;
exercício findo em 31, de maio de 1980.

.

/'

2) - Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e' a
\ distribuição de dividendos.

'

'.

,3) - Aprovar a correção da expressão monetária do capital 90-
\
",

, cial.
"

,

,

.

4) _.. Eleição da nova diretoria para o período de 1980/1982 e a
I fixação dos seus honorários.'

" "

5) - Outros assuntos de interesse social.

Assembléia geral extraordinária:
. /
."J -

1) _:_ Deliberar sobre o aumento do capital social de c-s ..... ,:
12.000.000,00 para Cr$ .20.000.000,00' com ' a .. incorporação
das reservas livres; da cbrreção monetária do capital e a .

conseqüent.e alteração dó artigo 6.° dos estatutos sociais ,;

2) - Outros assuntos de interesse social.

Aviso: Acham-se à disposição dos senhores acionistas na sedezda
.empresa à rua Expedicionários .n.? 304 nesta cidade de Ca�, , ",

noínhas (se), os documentos de'que tratá o artigo �'1,33 da'
','

Lei n.? 6.404/76 de 15/12/76,' relativos ao exercício social'
,

encerrado em'31' de maio de 1980'.
'

.

Canoinhas(SC), Q9 de julho de 1980.
ANTONIÓ TRELA - Diretor. Gerente

"
.

r
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'.'
.' Foram p�driIilios da noiva: Moacir Fedalto (Ruth

.

Panúatz) de �aula e Silva, Denis (Aline Pangratz) Enne�
.' Carlos Alberto Pangratz 'Gondim e ROsa. -Apareeída de

'. �eitas. Ricardo (Rejane Gondim) Vilordo, Hercílio ,(Ju.

cêlía) Müller, Silvio Stelein e Bosane Pangratz, Paulo Bo-
\ ,. (

, . ��'. (Eliete) Far4i e Alcides José Pie�mailn e Dorotéía Bo-
J

�pyics, ·DO noivo, foram testemunhas: Jaquíel (Denise)
• ,/ �..., ...

" .
�

,

...·c__ ,

Pad..illla, ÇJáudip Roberto (Zélia Maria Maciel) Oliveira, /

-

. W.��?� (Iu,da Ney Oliveira) Lemos, 'Raul (Riva) ,Pr�bst e

'1 �',' l'{Ql�âo de Castro (Cristina Gomdím) Barbosa Câmara. / JAKSON: E MAGNA CELI, NA' BONITA RE-

..<,., . CEPÇAO NO CLUBE CA:NOINHENSE.
.

\'
--=-=====--=============�==================�

Quem está de volta a Canoínhas, após dez dias de
curso intensivo em F,lq:r;ianópol�s,· é o bíoquímico João de
Souz� Vargàs,' A nova -especiaÍidade . do amigo Varga$, é 9
i'Éanco' de' sarigué",' cujas' aiivídaqes terão início no mês

\' ,de agosto próximo no Hosp�tal Santà: Cruz. Ele, que t�
-

N'OT te IAS .oE
'

'bb'�m 'é pÍ-e_JSideniáe ddÓ LS'iu10�S CluúlbeU' de ?�bnodinhqs, €stdev� t<lmt"7t:m em aragu· • o ."

I
no mo sa· a 0, quan g. .J:un {i:.

.

r.\iT"AR'V' mente 'oom sua Domadora,. Nézia, participarru:n;,� ;pc>�, ,); �

Rv:':I' .' �', :

':� .,..
" :,,:_. ""da',novà-GOvetnadoria do D,istrito L-lO. Na opohunidad€>.i "

! •
,

.

. I ,aconteceu a ,prlmcira reunião do Conselho Distrital, reu·

. NlI ..iê.U:iiUio �.ia l"� dià .2!l Jlltim<> � .,

.

nínclo Leôes ·e .Do.m.a;dc:ras de 70 clubes do EstadQ.' ,

i��' CtUl.e '.� C:a1,lohlhas' p:restou lÍometiage.m,. aO· ==-

"�iMa" e aO �ó)l()no�J pela data A eles,<,d�ic��; /" .,. ;"" .,

'"

.

_

'-J5
"

de junw;'� O rotariaM Qsea:r Werlm, saudou o.s

;:mp:f;orl$tasCall()� repi'lesentados na ooa,sião ,pe..
'

lo �vidado 'especial,
•
Sr.. A:rl.il)do .

CóTdei.r�. ,Satló�,
.

�béJh' óS ê'()lo�; eujo' 'eox):vidádt)
.

'representatit�� ,
.

s.., !MUdo "Zi�, Jiâo pOOe .1> taJler�te,

IO lf.oI;aty de ean:::" prepara" pata 1'__
' .

. '.bér 00 mês de agosto, :a Srta� Laura �e Marlon,.
'".pr.ocedente· da :cidade 'de sheridon - Indi�-EUA.
Êla permanecerá em Cà:hoinhas por um periodo 'de

,

. �.. �o,
: pa."'"ticipando .da vida comunitá1_:ia e estll-

dantil; como integrante da .família rotária de nóSSe

cid�de. Duran.te su� estada entre nós, integrará .à$
familias 'dos ro�arianôS', ltui Armando de Avilez de

Basto, Ârno Court lIoffmann, Fábio Fuck
/

e. Nivaldo
,

. R6eder. Esse trabalho do ;Rotary faz parte do p::-o

Il'axtla lp_tercâmbio, de jovens:.

\
'

o casamento de·

"�; .Jakson e Magna Celi

"
,

,
. ," ;/

'itn 'b6rii� �imô11ia realizada dia 18 na IglIeja Ma..

,tlia Cristo Rei, casaram-se OI jovens de nossa sociedade,
r' J�QI,) ,Pad,ilha. e Magna Celí Pangratz Gondím, �i1hos' de .

�àcy e"�ii 'ln�cia Padilha e de Paulo Gouveia e EU�..

'

-betb Pangr�� Gondím, Após-a bênção religiosa, os noivos
,

e. � �r c�:q'ló' é, de eJtilo, receberam no salão principal do
�.'. . .

"

CluPe 'Ça.Jto�henBe, local da recepção' e as cumprimentos
. elo. padrinhos, familiares e convídadoa.

/ :w,ISIl'E NOSSA LOJA E CONHEÇA AS 'úLTI"
.' 'I'

\

MAS EXCLVSIVIDADES .DA' MODA QU�
TROUXEMOS ESTA SEMANA PARA VO�.

.

.

,

!--:"
.',,',

Ainda d:ur�nte a presidência de olãvio Soare$,
I

o clube doou à menina Iracema' Koenig, wn., pax de

.óculos' que ela ped,ira' ao Rotary. A entrega foi feita
,. .

. durante uma reunião em que Ixacema .

compareceu

acompanhada de seu pai.

Dta. Heloisa S. Bertoncini
, .

\�. .

CmURG��DENTISTA
.', �,

\

,CItO 1091'\ � '.") �,,'

.

I 1'-:: :;

.!� bmuuft6rio: Rua �M'aj'or Vieira, 505 - "1.0 andar
,

.

�(ao ladQ do Edifíeio Mussi)
,

.

\

'P'� /22...0439'
,

/.

Quem reune' iUl1iz�des muitas e co�vidados, especiais.
para,com,emorar idade nova, é o prezado amigo Guido Mi
chel:- A' f�sta 'que ,estava sendo preparada com bastante ;' I

��tece��l1:c�a" <te�'á IUlgar no salão de Festas da Igreja Ma·
triz Cristo Rei, hoje'a partir das 21 horas. As felicitac;õei
via coluna, e o ag:;_'adecimento ,pelo, convite.

CURSO NO RIO DE JANEIRO
.

Seguindo para o Rio d� Janeiro na próxima 'semana,, '.

I
.

.

o Engenheiro Agrônomo, Carlos Guilherme Andersen, pa-
pa participar de um CUTSO de especialização em Fitopatolo
gia, na Universidade Federal. do Rio de Janeiro, que terá
a duração de quatro ID;eses. . ;. >

RETORNANDÔ

Bar Restaurante
I'

.

. ;. ,,' ";.,

Cardápio A LA CARTJt - espeto ,corrid'o'
,

- lanChes� SOl'Ve.i� da �asà - Aooitam05 en�

,troí1end.as, de 'ehurraseo de gado -:-- earneiro·-
leitão e g�llnh� �da$. P:repal'amois ices·tas. de
a:niV>8�snios 'e casamen.tos, ete .

----------_...._-----_..��,-.....,.�=�"��.

CHORINBO NOVO.
\

,

.
De Canoinhas para Brasíl�a, segue o nosso abraço ao

casal A;lvacir � Lurdes Fedaltó, que no dia 2 de julho re

oeberam a visita da cegonha: trazendo uma linda menina,
·que receberá o nOme de Alda Catarina.

FESTA'DE ANIVERSARIO

I '

.

SARGENTELI E .SUAS MULATAS

Do Clube Concórdia de Porto UniãO', estou r€�eben
do a notícia de ql1-.e aquéla .s{)deda�e p�omoverá nOI dia 1.0
de agosto, a Iapresentação do sensacional show de "Sarge'11�
teU! e s\la,$,Mulatas�'. E,ste show, já famoso em todo o País,
ep� ,obteoo<>. o lpaiot 5:!)cesro em. SU� tourné pelo sul do

BT,�. O �ba.l-O e.om .muito samba. oarrooa, oom� às 21

, �'.'�a�_duul\�.
. ,

"' ..

(!I
'
... ,: .... :... '-

..... :
' ... , .._. '" .. ,'..

VI :Festa do Pinho
,

'Uma festa que tem movimentando a ala jovem de

nossa socíedade, é a já tradicional Festa do Pinho, que pe
Ia sexta vez reúne hoje "gatões" é' "panteras" para um en

c'ont;o de conf�aternização no Parque do IB'nF no Municí..

pio de Três Barras. Em pauta, asfamosas trucadas, chur..
rascada e pela primeira .vez a realização de' lunfl: dívertídá

gincana. Dó colunista, todo o apóio e solídaríedade a e$t.
. movimento 1€ ri agradecimento ao simpático convite.",

Prornocão em Três Barras.
Os' formandos do Curso Técnico em Secretariado da.

FUNPLOC, promovem hoje no Cassino de Oficiais, uma

movimentada noite dançante. 'A" 'parte musical estará tt
.

cargo do moderno SID�R:?ON, com Início marcado. para cM
21 horas.

,
.

,

.;�

A FRANIÇ:OISE,. lançou esta semana, bonecas
pára enfeitar o' quarto de 'seu bebê, Jaquet,as'

.

Forradas de tamanho' para .:2 'a' 6 anos. E' Q
,

, .,

nosso "ATELIER DE' COSTURA" cólitinlJJt
.,

," ,

'.

às' suas ordens. ., .;

";

Praça Lauro Müller - Rua Felipe $chinidt� 5».') )

" �,

�

Aniversários I, ." _',,.

• '. ...' ':.' J
••

..; :_

• •• ,�./>� .. '.;
,

BOJE:" D�a Ana' esposa de l'J'icolau ,Burgardt, NivaldO
Burgardt, 'Guido Gíhnar, filho de Alex '.

Otilia Michel� D.a Aracy, esposa de Aureo de
. Souza, residente e;m GuarulhcS-8.P e 'Laerte
da Veiga.

" ';.;'
,

AMANHA: D.'a Luíza, esposa de .Arg� R�il-, D.- .

Nereída,' esposa de#Jair Oêrte e./Vie{an..

do Knopp.
.

,

DIA 28: 'Eliseu iob Toporo:wSki e' I.itgridt.. Bãuikat�
'DIA 29: D:a Júlia, esposa de 'Cândido R.o.chà, .J�ãj:i'· :',:

.

Paulo Furtado, residente' em, Papandu:v'''''' � " ,�

Sérgio Komochellá. '''.; ; i,
I, •••

. DIA 30: Os gêmeos, Doriva.I Junio:r 'e �Dori�,,'.Mariâ.,- " .

/ filhos de Doríval e Jsabela Sava :"Bú�Iio, 'rêi� .•.
,.

. sídentes em 'Vila Velha-ES.
.. .

.... ".:

DIA 31: Laércio Ev:aldo Gonehorowsk! e"Sor� Ma-
.

j' H
'

\
.

r a, aag. . :c. i": '
..

DIA lP/Ó'8; Paulo' Roberto Plothow �e Lucas B�k:: '", c'
'.

, .. de SouZa.., J ••

'. .;.. . �

/
.

.. '. �

�. I'. .' i. •.•

� . ,_, .7""!" �,
·fi

. ,. �..:. '- ::" � .. ..'" ,'.:', '

,

.Rober�to Batclh'àu;er:.�:"\·
I,

• i .

.. , !>.)

Muito estimado pelos. seus munícipes e com

graÍlde prestígio naS esferas estaduais, o Prefeito de
_

,:.

'Iriheópolis� Róbert.o Bat�hauer,/ l'iêaiiia u�a das 8c:\- ,'.
,

ministr'ações 'ma"is, dest�cádaS
/

na região' do Plànalto
.

Norte.

�. " �:r-fó � flagl'ànte, mostramOs o moménto .E)tp, Q.ue
Rober.t9 (à esq:uerda) desatava a fita ainiból.ica à

.inauguração do Posto AvanÇado do Banco do Bruil
.

, rtaq��la c4iads. A ins-talação desta a.g�:acia 'da erédi-
. ,

.
to ,r�a;I., é wpa das grandes �qu.i:Jte.s ela adm.ini�

··I··b��� � jo��'���'" '

�c:m��"'i'''''Y'"eilj"J!!!'l!� .

),111 'i,' t II t
"

'TW!""'amII_!!li
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, Artigo 1.0 - Ficam homologadas as despesas de 1978
Empenhadas e pagas no Exercício de 1979 a Conta de Despesas de
Exercícios Anteriores, no montante de Cr$ 932.600,78 (novecentos
e trinta e dois mil, seiscentos cruzeiros e setenta e oito centavos)
corno segue:

Emp,o N.o \

0'049 - Tokarskí &, eia. Ltdá: .. . o. .. .. .. .,.. Cr$ 2.673,50
0042 - Esquadrias São José Ltda. . � .. .. .. _. Cr$ 7.920,00
0043 � Pedro Tyszka _., " Cr$ 20.461,05
0044 - Pedro Tyzska .. .. .. .. .. .; .. .. Cr$; 1.648,00
0045 -, Pedro Tyszka .. . � .. : .. .1. •• •• •• •• Cr$ 3.923,80
0046 - Pedro Tyszka .. . :- Cr$ 1.�06,40

.

0047 -;:- Frederico Sachweh & Filhos Ltda.. . Cr$ 2.055,00
0048 - Frederico Sachweh & Filhos Ltda. . Cr$ 960,00
005'0 - Aristides Mallon .. .. .. .;. " ... . . Cr$ 4:3.879,17
0052 '_ Mallon & Cia. Ltda/ .. '... .. .. .. .. Cr$ 271,30
0053 - Bailio Humenhuk & Cia. Ltda. " .... '

.. Cr$ 15.108,51
0056 - Posto de Serviços Canoinhas Ltda; . ., Cr$ 17.559,40
0059 - Yko Material de Construção Ltda. .. .. Cr$ 22.620,84
0066· - Lauro Gonçalves & Cia , "0 •• •• •• •• o.' Cr$ 3 .338,80
0067 -- Ind. Madeiras Zaniolo SIA .. Cr$ 14.918,74
0068 _. Génesis 'I'oporovski .. .. . o •• • � Cr$ 80'5,00
0069 -- Genesis Toporovski o o. .. o. . '. .. o. Cr$ : 848,00
0072 _ Alfredo Scholze SIA .. ., .. .. . i' Cr$ 7 . 9'79,83
0073 - Alfredo Scholze S/A .. .. .. .. .. Cr$ 18:408,00
0092 - A. Noticia S/�'.; ", o,, .. ... .. Cr$ 600,00
0099 - Correios e Telégrafos Cr$ 500,00-
010'2 - Eveline Riechert .. ...... .. .. .. .. .... Cr$ 200,00
010'4 - Paulo Celevi e Outros.. .. Cr$ 453-,38
-0105 - Correios e Telégrafos . o .. ..: .. Cr$ 87,50'
014.4, - Lourival Burgardt .. .. .' .. . o ",. .. Cr$ 228,00'
Cl3j-1 � Nodari SIA .. .. .. .. .. .. •. .. ,. .. ..'Cr$ 32.500-,00
0385 - Telesc S/A o' o o o o' o o _. Cr$ 14.478,21
0386 - Lauro Gonçalves & Cia. Ltda. .. Cr$ 10.583,00

.

Q464 --- Antonio Tokarski & Cia. 'Ltdao Cr$ 5.793,56
0465 - Antonio Tokarski & Cia. Ltda. .. Cr$ 4.699,24
0566 -- Antonio Tokarski & Cia. Ltda .. '. .. .. Cr$ 4.943,74
0467 - Antonio Tokarski & Cia. Ltda... ' . . Cr$ 5.512,78
0469 - Reformaq Ltda. o � .. o. ..' o. Cr$ 6.588,00
0470 -- Reformaq .Ltda .. , .. .. .. ... Cr$ 6.460,00
0471 - Reformaq Ltda... �.I •• •• •• Cr$ 6.340,00
0475 - Tokarski & Cia. Ltda ..' .. �. .. .. .. .. Cr$ 1'.915,00•

0478, - Tokarski & Cià. Ltda. .. .. .. .'. .. .. Cr$ 38.832,90
0495 .- Paula S. Carvalho .. .. .. .. . '. Cr$ 12'.414,00'
0501 -- Pavimentadora Irati Ltda,., .. Cr$ 18.0'80,00
0502 - Grandf) Luchese Cia. Ltda .. , .. , Cr$ 23.610,00
0504 - Knop & Cia. ,Ltda. o .. o .. Cr$ 2.577,12
0525 - Miguel Procopiak Ltda. .. f;'. Cr$ 3.558,85
0597 - Formab SIA \

0,.... .. ".... Cr$ 3 .135,86
0600 '7"" Celesc SIA '- .. . Cr$ 8.477,23
060'3'- Celesc SIA .. ':'. .:�; '.. .. .. o. Cr$ 26.853,96
0633 - Alfredo Scholze SIA .. .. .. .. o. ... Cr$ 20.620,00
0634 - Alfredo Scholze, S/A .. �. .. .. .. Cr$ 17.706,&4
0635·_ Alfredo Scholze S/A o o .... o. ,.. ..

>

•• Cr$ 2.099,00'
06.38 -- A. Wargas Representações Ltda .. '.. Cr$ r 2.875,00
0639' _' Luiz Leite. o .. .. o. .. ... Cr$ 386,56
064Q .- Nelson Ludka ..... o . � .• " .. Cr$ 2;000,00
0656 --- A. E. Bach & Cia. Ltda .. \ .'. ;", Cr$. 1.00'0,00
0669 _ Ivo kerber o o

'

o. o. , .. o Cr$ 4.860,00' Artigo 2.° -:- Esta lei entrará em vigor na data 'de sua

\, ()675 _ Fimicarbon Ltda. Cr$ 3.070,00 . publicação, revogadas a disposições em contrário.
0715 _ Filtros e Juntas Ltda o' Cr$ 6.311�,58, Canoinhas� 18 de. julho de J,980'.
0721 -.Innãos Wisnievski Ltda. .. .. .. Cr$ 176,50 Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
0772 - Azzis J. Seleme Ltda: •. .. o. .. . . Cr$ 2.521,80. Prefeito Municipal

.

0807 - Nodari S/A .. .. .. :, .. .. .. .. Cr$ 1.100,00 E 1 f
0861 ,.- Dietrich, Cia. Ltda. '.. .. .. ..

I

• • • • \ •• o. Cr$ 450,00 ..

t
.

st� edi oi registrada e publicada no departamento ad-'

1062 L· F d F k $
mInIS ratIvo, na at� supra. .,

,

- qlZ ernan o uc o .. . o .. .. o' Cr 1.200,00-
1233 _ Nodari S/A '0 ••••• o o' o. o o Cr$ 64.000,00 JOSÉ BONIFACIO FURTADO
1234 S' I dI C l' S' 1 L·td

.'

C $ 4 32660 Coordenador Administrativo
.

.

. - oc . n . om. ICO' . a. . o .. o o r . ,

1235 - Soe .. Indl. Co.ml. Sicol Ltda. .... . o . � Cr$ 33,00
, 1236 � Idem .. . o' Cr$ 5 .346,00
; 1237 .- Idem o. .. .. .. •. . � ... o Cr$ 1.461,60'
.;1238 ........ Idem, .. . o ". o o o. .. .., . .• o o .. Cr$ 4.717,0'0
1239 "'i"" Idem' .. o oI . o .. • o .. o. o . , o o .', Cr$ 5.355,00
::;1256 � Nereida C. Côrte . o .. .. .• o' Cr$·1-. 312,50
1394 � Luci D. da Silva .. o. o. .. .. Cr$· 300,00'
1526 _. Kohlbeck Cia. Ltdao o., o o ..... . Cr$· 6.535,40-
1527' ...:..:. Kohlbeck Cia. I:tâá.· _.. o' I... . . Cr$ 5.224,00
152,.� - :{{ohlbeck Cia. Ltda o .... 1 o

" Cr$ '.: 1 . 70'5,90
lf529, - Kohlbeck Cia ..�tda. .. o o .. � � .. Cr$ 2.123,60
1539 - Com. Ind. Schadeck Ltda .. '. .. . ... Cr$ 1.919,00
1551 - Grando Luchese & Ciao Ltda. . . o. Cr$ 14.680,00
1552 - Grando Luchese & Cia. Ltda. ... . . Cr$ 3.250,00
1.553 - Grando Luchese & Cia. 'Ltd.a. Cr$ 4.500,00,
1559 .;._,; Impressora.Ouro Verde Ltda. o . o. Cr$ ,3-.215,00

. 1560, - Impressora Ouro Verde Lfda.. .. . '. Cr$ 9'.018,50
1.561 _. Impressora Ouro Verde' Ltda> .. Cr$ 5.754,00
1562 - Impressoréi Ouro 'Verde Ltda,: .•. Cr$.e .7.403;50
1563 -- Impressora. Ouro Verde Ltda. .'. .. Cr$ 2.720,00
1574 - Aristides Mallon .. .. .. . . Cr$. 5..376 98
157ô· -:" Aris.ti�es Mallon· '" '.' Cr$ 4 . .390;21

,LEI N.o 1.553 IJ'� 18.107/80
, .' l\f�< '

HOMOLOGA DESPESAS DE 1978 :B�MPENHADAS E PAGAS NO
.$XERC1CIO DE, 1979 A CONTA DE� I)ESPESAS DE EXERCi..

,

CIOS ANTERIOR.ES.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO,
Prefeito Municipal de Canoinhas Estado de Santa Cata

I rina, no uso de suas atrtbuições legais, faço saber que a
Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte

L E I :

1576 _ Aristides Mallon .. ., .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 5. 679,Q6 * Há momentos da vida em que:
1577 - Aristides Mallon .. .. .. .. ..'.. o: .. I" Cr$

.
6.790,03 se' deveria calar e deixar que'

159�.- Impressora Ouro Verde Ltda. .. Cr$ 1.050,00 no silêncio fale o coração, pois
1603 - Linck S.jA . o .. .. .. . .. '"0 •• •• •• Cr$ 24.789,19 há sentimentos que, a linguagem
160:4 __

' Linck S/� ... o .. i ••• '.. •• •• Cr$ 4.272,00
I

não expressa, porque há emo'"

1620 - Imprerníx Material de Construção Ltda. Cr$ 6.000,00 ções que as palavras. não pô- '

1642 - Ind. Com. Elme Ltda. o o ..... : .. Cr$ 1.650,00 dem traduzir;
1643 - Indo Com. Elme Ltda " .. .. 'Cr$ 1.235,00 * E o tão esperado almoço do
.1645 - Filtros e Juntas Ltda ! . o .. Cr$ 1.980,00 Pinho acontecendo hoje. Mui..
'1649 - Ind. Madeiras Ludovico Dambroski Cr$ 9.453,74, ta gente lá, muito divertimento
1652 - Casan .. .. .. .. .. .. .., .'. .. .. ., .. Cr$ io. 062,00 e alegrias sem fim, provocando,
1657 ..:..._ Comercial Pedrassani Ltda , .. .. ., .. Cr$ 2.972,00 reencontros, novos, parzínhos,
1658 - A."Tokarski Cia. Ltda � Cr$ 1.930,0'0 fortalecendo amízades e unin-
1�59 - Paulo Adolar Wagner .. .. .. .. .. .. Cr$ 400,00 .do mais à todos. Valeu o

1660 - E. Kelner Cia. Ltda. .. .. ..... .. Cr$ 1.775,82 * Para' deixar o sábado melhor
1661 - Fab. de Moveis Apolo Lt.da ..

'

o' ., " Cr$ 5,450,00 ainda haverá boate no' Clube.
'

.

1663 - Auto Mecânica e Peças Leo Ltda. Cr$ 5.494,30 4< No domingo passado uma gin..

1664' - Auto Mecânica Peças Leo Ltda , .. Cr$ 5.283,20 cana em benefício da APAE
1665'- Auto Mecânica Peças Leo Ltda.. ., Cr$ 5.777,50, .

t
.

id d
. 1667 _ Auto Mecânica Peças Leo Ltda. .. Cr$ .6.420,00

movimen ou mais nossa CI a. e,

1688 A' MA. P L L d $
e o Neto e o Pedro acabaram

- uto ecanlca eças eo ta.' . . Cr 9.020·,50 levando a melhor. � isso o
1

•

1689 _. Auto Mecânica 'Peças Leo Ltda. .. .. ,Cr$ 11. 312,00
1690 J' B 1

' (>
* Luciane C. entre' nós matan..

- ose a uta , ; .. .. Cr� 1.885,00 \
t,.

1693 _ Irmãos Moreschí Ltda. .. Cr$ ,'625,00 do' saudades, e olhe que l-
1695 - J. Garz.o Sobrinho ... , .. .. .. Cr$ 250,00. eram muitas .

1709 _ Mayer & Filhos Ltda. .. .. .. Cr$ 3.724,50
* Também conosco Cleoníee S.

1710 - Mayer & Filhos Ltda. ..

.'

Cr$ 3.003,10 'deixando a todos contentes
1712 - Mayer & Filhos Ltda. .. Cr$ 3.532,64' com isto,

1713 _. Mayer & Filhos Ltda. .. o, .. Cr$ 3.469,30. * E o George depois de tempos
1728 - Mayer & Filhos Ltda. .. .. ", .. Cr$ 3;147,�0 apareceu. Esperamos que VO-
1729 -_ Mayer 1& Filhos Ltda. Cr$ 3.501.,80 cê volte sempre, pois nós. aqui
1730 - Mayer & Filhos Ltda , .. .. Cr$ 3.50'7,80 não te esquecemos.
1731 - Mayer & Filhos Ltda .. ; .. Cr$ 4.489,10 * As férias trazem à Canoínhas
1732 - Mayer & 'Filhos.Ltda. .. .. .. .. .'; Cr$ 3.660,10 a Sandra e a Zuza , Isto' é
1734 "" IMãos Procopiak Ltda. .. .. .. .. ,. .. Cr$ 820,00 bom. ,

1734A -_ ayer & Filhos Ltda : Cr$ 4.899,00 * Calica muito fofo andando
1735 - Metalúrgica Ervino Menegotti SIA .. .. Cr$ 2.770,00 por aí, e sempre alguém de
1'736 - Metalúrgica São Pedro .. .. .. .. .. ... c-s 3.960,00 olho nele.
1738 - Ind. Eletro Aço Plangg ...,' .. Cr$ 6.450,15 * A casa da Cuca foi ponto de
1739 - Helmuth Grams .. .. .. .. .. .. Cr$ '2.700,00 encontro de muitos 'na noite1740 - Madeireira e Posto Líder Ltda , .. Cr$ 3.774,50'

.

1741 _ Madeireira e Posto Lider Ltda, .. Cr$ 380,00
de quarta-feira passada. Quem

1742 _ Rimon Seleme Ltda. . . Cr$. 140,00" esteve lá gostou.
"

1743 R S nnff
-"

C $
* Quem passou alguns dias res-

- omeu e .. .. o. .. . ....' .. .. .. r 70,00
1745 A

.

T E C $ pirq_ndo ares curitibanos foi a
- rI . ron.................... r 120,00 Arl

'

1753 - Posto Pedro 'Rudey .. o. '.. ..
\

.. .. .. Cr$ 125,00 * Ee.te.
1754 _ Pia Sociedade Filhas São Pedro.. Cr$ 2.355,00'

muitos já retornaram' as

1755 _. Prust & Irmãos Ltda. .. .. Cr$ 104,00 aulas. É uma pena que �stas
I756 _ Praxis Artes Graficas Ltda. Cr$ 2. 000,00 f�rias tenham sido curtas: de... ,

1757 _ Praxis Artes Grafica� 'Ltda. Cr$ 11.040,00
mais.' Vamos esperar as próxi-

1758 - Reformaq Ltda .. '.. Cr$ 11.791,00
mas.

1759 _ Reformaq Ltda. .. .. Cr$ 1.460,00'
* Regina e Nino sorrindo. sem

1760 _ Reformaq Ltda. .. .. .. .. ., .. ' Cr$ 1. 400,00 parar. Não' é para menos,
1761 � Sharp Ltda

"

. .. ,. .. Cr$ 3.900,00 pois para aumehtar tnais ainda
1763 _ Sharp Ltda. . .. :.. .. .. .. .. .. Cr$. 3.900,00 a alegria dos di:as,,'nasceu uma

1796 - Trans.portadora Murara Ltda. .. ., ., .. Cr$ 78,85 linda menina. Parabéns .. '

1795 - Vicente Cadar Ltda Cr$ 4.0'85,00 * Nato coinp�etou;.mais' um ano

1797 - Transportadora Canainhas � 'Cr$' 1.957,78 de vida ,dias atrás. Tudo de
1798 _. Wenceslau Kresinskit' Cr$ 55,00 bom à você.
1825 ---' Posto de Serviços Canoinhél;s Ltda. .

'
. .!. Cr$ 877,00;1: Saulo, muito' querido" reee-

1829 '-. Etefano Wru?lé�ki. .. .. .. .. .
"

..
' Cr$. 4.503,20 . " bendo notícias de uma meni...

1830 - Estefano WrublesJn .. .. .. Cr$ 5:921,20 na de, Goiás. Você faz sucesso
1831,- Esvefano Wrubléski .. .. .. Cr$' 5.254,00 por·lá támbém.
1840 - Celesc 8/A .. .. .. .. Cr$ 1.834 70 * Quem diminuiu um pouco' as
'1841 - Reunidas S/A.. .. .. .. ..

\ Cr$ 26.113:68 saudades·dos amigo·s.' foi o Gê..
1842 - Hospital Santa Cruz .. . 'Cr$ 1.412,20' Esperamos' que você venha nos
1662 "-:- Estefano Wrubléski Cr$ 4.883,80 ver sempr�.. ,.'

,

1'887 --:- Estefano· 'Wrubléski .. .. .. .. .. .. �r$ '520,00 * Andréa �all��, mUito querl-
T tal C $ r, da e boruta 'machucando co ..

o
'

o ••• : ••• '

r 902.600,78 '
,

rações por aqui ..
!li Paulo e Lorena, parzinho in
separável, presente nos aCOl}a>

tecimentos daqui.
* Nívea apaixonada por um m'6-

.

nino. de São Bento do Sul, 'e

ele por ela.
.

:II Sandra Scopel e Beto um no-.

vo parzinho qUe surgiu e ,faz
inveja a múitos. ContÍnuém,
pois vocês dois combinam.
* Suli, Biju e Soraia;movimen..

tando sempre, os nossos dias.
Continuem àssim.

'

* É .

neces:�ário aéreditar, 9ue
, nascemos para alguma coisa
a qual devemos procurar alcan�
çar .por todos os meios, custe o

que custar.

NJ DEPARTAMENTO DE VEíCULOS: USADOS' DE
. l\ilGUEL PROCOPIAK' COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA'9

VOC� ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

l\'Iarca ,

. Ano
1 Qpala coupê . o •• ..'.. •• •• •• •• •• •• ..1 1973
1 Opala coupê .. .. .. ..'.. .. .. .. .. .. 19'74
1 Corcel .' 19,77

..

1 Kombi ':. ': .. : .. : .

"

. .' '. : '. � .. : _. :: :: 1977
2 IBrasilia .. �.. .. .. ..

'

19178

··MICiUEL,'·PRÔC.OPIAK (OM.··DE VEi(ULO'S LTD'A""
. '

.
.

I' Ç9nc�s�ionárió·' Gelle�al: Motors do Brasil S A
.

,Ru�;'MajQ; 'Viei�a,� i.8_9;�. CANOINHAS � Sta. éat�rina
_____ .;11;--'!fII)__.....IIlIÍÍII_liIIIIllIi.....__IIIIIIIII!III__...·iiIill·'."-IIl1HS&HBIIIII!I_mMIIIII�·

Acontecendo � •• '

,

Respensa ilidade: s. e Co

.1

Tchau.

, Iparta.mento � 00
;Cas'a de alvenaria'

,

Procura-se para alugar, um
apartaJ:njento ou casa de alvena
ria.

.

.

Entrar em contato pelos te..:

le.fon�'22-0033 ou 22-0823, �ar
eom a sra·. Blanu Bfll"a'oeh••. ·
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v

PreFeitos pedem asfalto ao
,

Nt1inistro' Elizeu· Reze_nde,

Bornhausen prometeu en- I.'trégar o' pedido' ao Ministro dos
Transportes, em Brasília" O
ofício dos dois prefeitos, na Ín
tegra, diz o seguinte:

Senhor Ministro:

C:�:\

" ..� SERViÇOS
Rua Getúlio Vargas, &27 - Fone: 22-0�71

, \ ,
,

FABMACIA DE PI#\NTAO: De' sábado (26) a sexta-feira

(01) SANTA CRUZ - Rua :Fe-:
í

CANOINHAS (ANf,CN)
O ofício dos prefeitos "-i_ctor,

Buch Filho, de Porto União e

Benedito Therézío de Carvalho
Netto, de Canoinhas, solicitan
do 11 pavimentação asfáltíca do
trecho Canoínhas-Porto União
da Rodovia BR-280, em razão do
não comparecimento do Minis
tro dos Transportes; Elíseu Re
zende, na 'inauguração do trecho
Canoínhas-Mafra, foi entregue
ao -Govemador Jorge Konder
'Bornhausen, durante o almoço
oferecido às autoridades, na

Embrapà.
, .

lipe Schmidt, 365 - Fone

22 ..'()447.

Ha>ICOS DE PLANTA0: Em easos de extrema urgência _;.

Fone �2;"0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

FRONTO SOCORRO: Fone:· H�I '.
pLANTA0 CELESC: Fone: 196

"ESTAÇAO BODOVIARIA: Fone: 22-0179

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:09

horas e das 14:elO às 18:00 ho

ras. Aos sábados até às ,16:00
horas.

J
� ..�_- �._M �����_'= �_

JUíZO DE DmEITQ DA COMARCA DE CANOINHAS-SC
,

.

,Edital de
,

Citação (30 dias)
<,

N"a oportunidade da Vossa
O Doutor, Wilson Augusto oeste com terras de Mário. Prust, honrosa visita ao 'nosso Estado

do Nascimento, Juiz Substituto numa extensão de 248,00 metros; de Santa Catarina, os prefeitosem exercício, ria Comarca de Ficando, os Citados advertidos que integram as micro-regiõesCanoínhas, Estado de Santa Ca- de que não sendo contestada a da Associaçâo dos Municípios do
tarína, na forma da Lei, ete., presente ação. presumir-se-âo Planalto \ Norte Catarinense,aceitos como verdadeiros os, fa- (AMPLA) e da Associação dosFAZ SABER Ao.S que o p� tos articulados 'pelo autor (art. Municípios' do. Vale do Canoí-'sente Edital virem, ou dele co- 223 § 1 o / art

.

285 2 a
'\ • C c. o.. . nhas, (AMVAC), tomam a li-nheeímento tiverem, que por art d C P C,) Tendo. oMM '

p e o . . . . .. berdade em juntar cópias.de ex-·parte ·de JOÃO PEREIRA DA Juiz designado. o dia 08 de agos- pedíentes, inclusive' um mapa,CRUZ e sua mulher ROSALI- to. de 1980, às 16:30 horas, para onde melhor Vossa ExcelênciaNA MARIA ,PEREIRA, bfasil�i- a audiência de Justificaçã.o Li- poderá receber subsídios às reiros, casados, ele lavrador e ela minar de Posse, quando. após vindicações constantes e insis-, de prendas domésticas, residen-' ouvidas as, testemunhas arrola- tentes, quanto ao prosseguimentes no lugar denominado Eartu-:' das, será prolatada a sentença to da BR-280 no trecho Canoi
-ra, -deste município e Comarca, decidindo sobre a -referida [us- nhas-Porto União ..f.oj requerida uma ação de Usu-

. tificação. E para que chegue ao
'

.

eapíão do seguinte imóvel a se- conhecimento de todos mandou
guír transcrito: Um terreno ru- expedir o presente edital queral com a área de 89. 523m2 (oi-, .será afixado no lugar de eostu
tenta e nove' mil, quinhentos e

.

me e publicado 'na forma da lei,'villte e três metros quadrados), -etc. Dado e passado, nesta cida
situado no lugar denominado de de Canoinhas, Estado. de San
'4íl"ARTÚRA", com as seguintes ta Catarina aos três dias do. , .

eonfrontações» aç norte com mês de julho de mil, novecentos
terras de Arolde Kohler, numa e oitenta e . (1980). Eu, Zaíden E.
extensão de 365,00. metros; ao Seleme, Escrivão, o subscrevi.
sul com terras de Manoel 'Go.n
çalves Guimarães, .numa exten-:
são de 337,00·metros; ao leste'
com terras-do requerente, numa
extensão de 282,00 metros; ao,

São profundos conheeedo
res do acima exposto, o Exce
lentíssimo Senhor Doutor Jor
ge Konder Bornhausen, dignís
símo Governador do Estado,
Doutor Esperídíão : Amin .Helou
Filho, dígníssímo Secretário dos
Transportes e Doutor Ayeso
Campos, chefe do 16.0 D')�tF_,'
que das atenções gentilmente a

nós. dispensadas,
'

igualmente

A necessidade premente
desta ligação asfáltíca, única in
terrompida entre o. Porto de São
Francisco. do Sul e a BR-153,
não permite a integração, indis
pensável ao progresso desta ri-
ca região do nosso. Estad.o.

'

Wilson Augusto do Nascimento
Juiz Subst," em exercício

,

2.a Vara Judicial
1 l[

.�-= ===-.-=_===_=-=======,==���======c============r.==========�

CabeleireirosStatus
MASCULINO E FEMININO - MANICURE E PEDICURE·
---: ONDULAÇfiES PERMANENTES, LAVAÇAO, BANHO

. DE ÓLEO; CORTES DE CABELO E BARBA, A CARGO DE
PROFISSIONAIS COMPETENTES

Vburrascaria
'Pampas I

o VERDADEIRO CHUR
,RASCO À MODA
,I "GAÚCHA"

�
Final da Caetano Costa

Cf BR-280.

Aeeitamos com hora marcada, das 8 às 21 horas díaríamente.

nua Vidal Ramos, 705 (Em frente à Farmácia Allage) .

S�guranç -a
Praça Lauro Müller, 516 -:- CANOINHAS .. Sta� Catarina .. : ... Fone 22-0316

. Confie-nos a sua propriedade 'para venda ou loceçêo
,.

HONESTIDADE, E SERIEDADE
\

Deseja vender, seu imóvel? Nós acharemos o negócio mais vantajoso para você .. Sigilo e seriedade ab-
soluta: Coloque.o à ven da eonoséó.

'

,- I
.

Deseja alugar seu imóvel? Converse conosco! Arranjaremos um bom iquilino, cuidamos da: cobrança dos
,

.

'

'alulguéis .. e 'se você QUiser zelaremos com afinco da propriedade e do imóvel.
D�ja eómpr� um im.óyel? Provavelmente nós temos à venda o que você procura. Téxeroos: prazer em

, ,":", Oferecer-lhe e que há q;e melhor. &1.' 9.t�áçã.o é também a 'nossa satis-
" faQlo ..

PROPJUEDA.ru;:S UQANAS, RVB,AlS1 E ,ESTABELEelMENTOS

/

Victor Buch Filho
Prefe-ito Municipal de Pon.
União credenciado peJa
A�M.P.L.A. (Associação dosMa..

nicípios do Planalto. Norte Cu-
,tarinense) /

,

Benedito Therézio de Carvalhe
Netto -'- Prefeito Municipal d., ... ,'

Caneinhas -' credenciado pel.
.

A.M.V.A.C. (Associação dC»i
. Municípios do Vale do, Canol ..

nhas) .

'

" ,

anseiam esperançosos por esta

realização rodoviária, hoj e da

competente alçada do importan
te

.

Ministério comandado por
Vossa Excelência, integrando o

primeiro Escalão do Governo
Federal.

Por toda atenção que Vos-'
sa Excelência se dignar ao pre
sente, antecipamos os nossos

sinceros agradecimentos, e em
muito. especial, pelo primeiro
passo condizente com o Projeto
Final de Engenharia, já em' fa-
,se bem adiantado.

Cordialmente Cumprímen
ta-o.

!lusas
pa'fa .0 Frio.·

asa
.

\

FIAT , �
,

•

•lfIDlIJB
• o carro mais

�

Au.tom.,... .... .,

,. • do Brasil.eccnormco
FUCI<

,

Concessionária Autorísada
.

Fuck Automóveis "

Ltda.
. RUA CAETANO COSTA, 2211 - FONE ,22..00&7 .

CARROS NOVOS E USAJ)OS
/

mm?

.

/
I .,,'

.

'

EXECUTE COM RAPIDEZ E EFICACIA SUA COLBElTA,
.

COM

· NEW HOll,AND
A AUTOMOTRIZ "NEW HÔLLA?:ID 1530" TEM UM EXCE··
LENTE DESEMPENHO, QUER SE TRATE DE TRIGO, A!Rr
ROZ, :M;ILHO, SOJA OU SEMENTES. E, QUANDO AS CON�.'
D]Ç6ES ATMOSFltRICAlS, Q.OBRXGAM A AGIR RAPIDA,-

.

MENTE, VOCÊ'PODE CONFIAR QUE A POS$,ANTE �'NEW
HOLl4AND 1530, O l\iA�TERA NA VANGU�DA])O.

� TEMPO.

ALIADO AO ESPETACULAR TRABALHQ DESTA
COLHEITADEIRA, USE O (

FAMOSO NA INDÚSTRIA E LAVOURA DE MÉDIO E
GRANDE PORTE, EST'E TRATOR ESTARA AO SEU LA
DO DA SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O ÚNICO TRA...

,
.,

ITOR BRASILEIRO COM CHASSI QUE' ACEITA QUAL-
. ,

QUER IMPLEMENTO FRONTAL SEM ADAPTAÇõES.

Revendedor autorizado "NEW HOLLAND" e "C'BT-�'

para a ��gião, . '/

�ÂVEQlJIP
Máqul.nas,.· . Ve(eU,105 'e Equipamentos' .Ltda.

I

Rua Duque de. C�xia�, s/n (Próximo ao Cemitério
. Muníeípal)

Telefone (0477) 22-02t51 - CÉ,P 8946'0 - CANOINliI.A.5-5C

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

"

1 j
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eoRREIO DO "NORTE
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26 'de Jlllho 'de 1980

Prefeitura
.

Municipal
LBI',�,.9 571,�pEi"10 DE JUNHO DE 11980

DISPOE ;�SGBRE A ALIENAÇÃO DE MATERIAIS

.INSERVíVEIS E DA OUTRAS 'PR(jVID�NCIAS.
"',,'

,
,

" .
,

ODIWN PAZDA, Prefeito Municipal de Três

Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas,' atribuições, faz saber que a Câmara Mu-

, níeipal decretou e eu sanciono a seguinte!' ,

L E I '.
,

" .

:
, Art. 1.0 - Fica o Chefe do' Poder Executivo
Municipal autorizado ra proceder a alienação, medían..

'

te", concorrência pública, em lotes, ou pelo total, dos'
seguintes materiais ínservíveís..

a)
"

Pneus usados
b) 'Óleo queimado
c) 'Ferro velho,

,

,

d) Baterias de veículos e máquínss
e) �ornais e revistas.

1 '
.

"

,

\
�
,I

• \

, '�', .

, .'

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário.
T •

Prefeitura Municipal de Três Banas (SC)"
10 de junhõ de 1980.

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

,\ Esta Lei foi registrada e publicada no Depar..
tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

'pra e �erá publicada no Jornal "Correio 40 Norte" .

TADEU iKURPIEL - Diretor Administrativo

LEI N." 512 DE 1() DE JUNHO DE i9s0
A.UTOruZA O 'CHEFE DO PODER EXECUTIVO

MUNIC:{pAL A EFETUAR UMA DOAÇ40 A CA�
RITAS DIOCESANA,DE LAGES-SC ..

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no mo de

.

suas atribuições, faz saber que a' Câmara Mu
nicipal decretou e eu sanciono a seguinte: .,

L E I:
, Art. l.o - Fica, o Sr. Prefeito Municipal au..

to�ado a procede;r 'uma doação única no valor de
Cr$ 4O-� 000,00 (quarenta mil cruzeiros), 'à Cárítas
Díocesana de Lages-Sõ. .

'

Art. ,2.° - Fica ':também o chefe do Executivo
.

autorizado a abrir um crédito especial no valor cor
respondente a esta subvenção, por conta do excesso
da arrecadação do mês de abril de 1980.
, '

f,

,

Art. 3.° _. Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con-
""-, . .

':w.ano.'
.

-,
.

"Prefeitura Municipal de, Três Barr.ás (Se),.
10 de junho de, 1980. r"\

QDILON ,I»AZDA - Prefeito Municipal
, Esta Lei foi registrada e publicada no Depar..

tamento Administrativo desta Prefeitura na data su ..

pra e será, publicada .no Jornal "Correio do Norte".
"

I...... I"

TAD�U KUBPIEL.� Diretor Admínístratívc
,/

1
'

LEI N.o 573 DE 28 DE, JUNHO DE 1980
� I .

�ISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO ,DO NÚCLEO DE EX-
PANSÃO RESIDENCIAL NA LOCALIDÁDE DE
BARRA GRANDE E DA- OUTRAS PROVID:ÊNC�AS.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de" Santa Catarina, no uso de'
suas. atribuições, faz saber que a Câmara Mu-
nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:

.

LEI':

Art. 1.° - Fica o Chefe' do Poder Executivo
Municipal autorízado a criar o Núcleo de Expansão
Residencial na localidade de "Barra Grande" neste

. ,

i
'

,m�lclp' o.
.

Art. 2.° - Fica deste já o Senhor' Prefeito, .

Municipal autorizado a baixar os atos que se fiZerem
necessáríos ao bom e fiel cumprimento da presente
Lei, sempre em obediência à Legislação em vigor.

Art. 3.° - Esta Lei entrará.em vigor na data
de' sua .p�1?licação, .revogadas' as disposições em con...
trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se) ,
�6.06.1980�

.

ODILON PAZDA -'Prefeito Municipal
,

Esta Lei foi registrada e publicada nó Depar
tamento Administrativo desta Prefeitura na data su

pra e será publicada 1110 Jornal "Correio do Norte': :
i

'TADEU KURPIEL - Diretor Admínístratívo

LEI N.o 574 DE 2,6 DE JUNHO DE 1980

SUPLEMENTA DOTA:ÇõES ,ORÇAMENTARIAS
POR CONTA DO EXCESSO DE ARR�CADAÇÃO

NO M�S DE ABRIL DO CORRENTE ANO.

'I

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três

,Barras" Estado, de Santa Catarina, no' uso de
suas- atribuições, faz saber que a Câmara .Mu�
nícipal 'decretou e eu sanciono a seguinte:

L E I :
, (

, Art. 1.° - Ficam suplementadas na ímportân
cia de Cr$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil cruzei
ros) as seguintes dotações Orçamentárias:

I ,SUPLEMENTA'ÇAO:
CÂ�ARA D� VEREADORES.
Função: Legislativa
Programa: Processo Legislativo

. Sub-Programa: Ação Legislativa
ProjetaiAtividade: Manutenção da

.

readores
Elemento:
3 .1.1. O -- Pessoal .. .. .. .. ..

.3 .1.1.3 '� Obrigo Patronais ... ..

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO�

Câmara de Ve-

er$ 320.000,00
Cr$ 40.000,00

Cr$ 360.000,00
Art. 2.° - Para cobertura das despesas decor

rentes da presente Lei fica utilizada parte dos recur
sos p:r_:ovenientes do e�ecesso de arrecadação apurado
no mes de abril do ano em curso .

,
'

Art. 3:° - Esta Lei entrará em vigor com efei..
to retroativo a contar de 01.06.80, revogadas as dís..

\

posições- em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se),
26.06.1980.

.

ODILON PAZDA _;_ Prefeito Muníeípal
.

Esta Lef foi registrada e publicada .no. Depar...
tamento Administrativo desta'Prefeitura na data SUE
pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte",

TADEU KURPIEL -lDiretór Administrativo

",
\

� . LEI N.o 575 DE 08 DE JULlÍo DE 1980 '

DISPÕ� SOBRE A CRIA�ÃO DE CARGO DE CO..
;

ORDENADOR MUNICIPAL DE JARDINS DE IN-

FÂNCIA, E DA OUTRAS PROVID�NCIÁS.,

t "

.
ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Tr6s' -

l

Barras, Estado de' Santa Catarina, no uso de
•

suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu- \

nícípal decretou e eu sanciono a seguinte:

L E I.:'

Art. L? \- Fica criado o cargo em Comissão
de Coordenàdor Municipal de Jardins de Infância

, com atribuições junto aos Jardins de Infância do Mu
nicípio, com o vencimento "mensal de Cr$ 5.000,00
{cinco mil cruzeiros) . '

.

,

Art. 2.° - Para fazer frente às despesas decor..
rentes do art. I,", fica o Chefe do Poder Executívo
autorizado a, abrir crédito 'especial por conta do ex-
cesso de arrecadação.

'

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em' con
trário.

,

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC) #

08 de julho de 1980.

,ODILON PAZDA _.;" Prefeito Municip�l'
,

'

,
"

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar-· '

tamento . Administrativo' desta Prefeitura na data su

pra � será publicada no Jornalt'Correío ,do',N,QIie;'.
TADEU ;KURPIEL - Direto.r 'Administrativo,

�arras'I ,"

LEI N.o 576 DE 0'9 DE JULHO DE 1980

·ALTERA A COBRANÇA DA TAXA DE'ILUMINA.. -.

ÇAO PÚB'LICA, E DA OUTRAS PROVID:eNCIAS'.

ODILÓN'.PA.ZDA, Prefeito Municipal de-Três
Barras,' 'Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuÍçõe§, fa� saber. que a Câmara Mu.. '

nicipal"decretou e eu sanciono a MgWnte:

L"E I :

Art. l.0 - A Taxa de Iluminação pública\m,;.
tituída pela Lei n.? 272 de 28.12.73 (Código Tributá..

rio Municipal, a, partir de L? de agosto de 1980). pas
sará a incidir sobre o imóvel que se situe em logra..

douro que se beneficie de Iluminação Pública,

AIj;. 2.'�_ - ,A Taxa de Iluminação Pública,
também incidirá sobre o imóvel constituído por lote
vago, que se situe em logradouro que sirva-se de Ilu
minação Pública.

§ Único: ° imóvel que enquadrar-se neste' art.
será taxado a razão de 1,50% (um vírgula cinqüenta
por cento), sobre o valor de referência previsto n-a
Lei n.? 272 de 28. [2. 73 "

Art. 3.°"- Observando o disposto no Art. 1,°\
desta Lei, cobrar...se-á a Taxa de Iluminação Pública,
mensalmente, calculada sobre o valor de .referêncía
previsto na Lei n.° 272 de 28.12.73, na seguínts pro
porção:

.

Valor de
Faixa e/ou Classe de Consumo Referência

.

(%1

Valor Taxa
I.' Poh.

Residencial monof.. ° a )30 'KWH
Residencial monof. -31 a 50 KWH
Resídenc, monof. 51 a 100 KWH
Residencial acima 'de 100 KWH',
.Residencial Bif. Trif. .. .. ..

Ind. Com.' P. Púb. Emp. S. Púb.
f'"

.

mono aSlCO ••••.•.•••••..

Ind, Corno P. Púb. Emp. S. Púo.
BH. Trif.

· Primários _, .. .. .. ..... ,.'

,

1;50
'15,00
21,73
36,80
36Q80

71,90,

138,80
·322,13

'045,

Q 90,

1,30
2,30
2,30

4,30
-

8,30
-

19,30

Art. 4.° _' O produto da 'Taxa' ora . alterada
constituirá receita destinada a cobrir e remunerar os

serviços e dispêndios dã'Municipalidade, decorrente
da instalação, custeio e consumo de energia elétrica,

·

para iluminação Pública.
, ,

Art. 5.° - A cobranca da Taxa referente ao'

art. 2.°7 desta Lei será feitaJdiretamente pela Pref�i ..
· tura Municipal em conjunto com os Impostos Predial
e Territorial Urbano. "

\,
-

, ,

Art. 6.° - A cobrança; da Taxa relativa tio
art.. l.� desta Lei será feita 'pela Prefeitura Munící
paI, mediante convênio 'a ser celebrado com a Cen
traís Elétricas de Santa Catarina SIA -\ CELESC"
juntamente com as contas de energia elétrica de con- ,

sumo particular.
"

,

,

Art. 7.° - Realizado o Convênio, a CE�ESC
contabilizará mensalmente, o produto da arrecada
ção da taxa, em conta apropriada.

§ 1.0 -- A CELESC, fornecerá a 'Prefeitlir•
Municipal até o dia 15 (quinze) do mês seguinte em

quese operou o recolhimento e demonstrativo da ar.....

recadação.
'

§ 4.<> - O "Super.avit'� eventual levantado em

balanço da. contabilidade da taxa, deverá ser aplica- ,

do pela CELESC em serviços relacionados com,' à ilu
minação Pública.

§ 3.'0 - Quando o saldo dessa arrecadação for
insuficiente para cobrir ° valor da conta de- forneciM•·
menta/de energia elétrica para, iluminação Pública, e

"

demais serviços previstos no art. 4:° desta! Lei,' o'
Executivo Municípal deverá providenciar a Iiquida
ção do débito, até o dia 30 (trinta), do mês seguinte,
-em que ocorreu o "Débito".

.

, -

Art. 8.'° - Esta Lei entrará em vigor na data
de S14:;;t publicação, revogadas as disposições em con

trário.
.. Prefeitura' Munícípal' de' Três· Barras '( (Se) , .

09 de julho de 1980. '

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
" I

' "

, ,', "

\

Esta Lei :foi registrada e'publicada no Depu..

. tamento Admínístratívo desta Prefeitura na data su
i,', -p.ra'e será'publicp.daJ,'l� JQ.tm.al,,'�ÇOT1"eio do Nort.". "

I
'

'.'

�,

, \

",

,. (
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LEI N.o 577 DE 09 DE JULHO DE 1980

AUTORIZA A PREFEITURA A RECEBER UMA

AR� DE TERRA DESTINADA 'A ARRUAMENTO.

I
ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de

,

suas atribuições, faz saber' que a Câmara Mu
nicipal decretou e eu .senelono a seguinte:

L E I:

, ,
Art. 1.0 - Fica a Prefeitura Municipal de

Três Barras autorizada a receber por doação uma

área de terra medindo 814 m./2 (oitocentos e quator..
ze metros quadrados), remanescentes da área 'doada
à A,P .A.E. de Três Barras:

.

I Art. 2.° - A área constante do Art. 1.0' será
destinada a arruamento.

, Art. 3.° .- Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário.

Prefeitura Municipal de Três Barra. (�C) I

09 de julho de 1980.

ODILON PAZDA - Prefeito Mu\nicipal
,

_

Esta Lei foi registrada e publicada no Depar
tamento Administrativo desta Prefeitura na'data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".

TADEU !\:URPIEL -, 'Dirf;tor Administrativo

•

LEI N.o 578' DE 09 DE roLHO DE 1980

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR
CONVÊNIO· COM A CENTRAIS ELÉTRICAS DE
SANTA CATARINA S/A - CELESC PARA CO""
BRANÇA DA TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. '
"

ODILON PAZDA., Prefeito Municipal de Três
Barras, .Estade de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Cântara Mu ..

nícípal decretou e eu sanciono a seguinte:
L � I :

Art. 1.0 - ,Fica o Poder Executivo autorizado
a celebrar Convênio com a Centrais' Elétricas de
Santa Catarina SIA. __. CELESC, para delegar com
petência aquele órgão de Administração indireta do
GOV�rhO Estadual de efetuar a cobrança da Taxa de
Iluminação Pública, de competência do Município.

,
,

, / Art. 2.° - A partir de 1.0 de agosto de 1980, a
Taxa de Iluminação Pública não será cobrada no ta
lão de imposto imobiliário, exceto, os. imóveis;' cons
tituídos por lotes vagos 'Obedecerão o disposto no art.
2.<> e seu § ÚnicQ da Lei n.? 576 de 09 de julho' de
1980.

'

Art , 13.° - AI, duração do convênio a ser cele
brado com a Centrais Elétricas de Santa Catarina
SIA - CELESC, será por um ano, a partir de 1.0 de
agosto de 1980 a 31 de julho dê 19811 podendo ser re

novado com autorização legislativa,
,
NTi'i'i i III i U li • ii •• 8 ii •• Ii B • Ii 5 II ••••• I d Iii li II • II i li i á,i li •• 1111 i, íJ i11'i"íí"ri'fTriiil'ítífífí ii • i • ii li B II.� iii DI. lliIl II II 1111 " I' 1!l11II1i í ííí II" '1111 ii lIird'TiPi

.r, Hojeédi 'da" �

Aristides, ' allon
'falar cal' '3m

queoMerce s�
aanu

, ,_./'

'

Hoje é dia de falar de uma carga dife
rente. Uma carga que viaja sem nota fiscal

,
e balança nenhuma do mundo é capaz de.

�ar. Essa carga viaja no íntimo de cada'
. motorísta E se renova em cada parada =,
tI,'r_be, lroat, ficamais .ríca \

�'- .. _----_.�---

.

"

,� ,� ...
,

'

,
'

." �t·

I -: .,
\,

.

\

-

Essa'carga é a amizade. E é dela que I

queremos,nos lembrar hoje, 25 de julho,
Dia do Motorista, Porque nos sentimos
parte de tudo isso. \�
A nossa homenagem a cadaírmão da'

estrada --..!

ConcessionárioMercedes-Benz

,Aristides Ma'Hotl
, r . Rua Vídal Ramos, 1036
h
-,'

".,...._ ....,_ .......... se' ,�
��,,lr.\.;,,, �'"
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26 de julho de 1980

.A

es
Art. 4.'0 - Esta Lei, entrará' em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de Três! Barras (SCrf
09 de julho de 1980.

ODILON PAZDA :-' Prefeito Municipal

Esta Lei 'foi registrada e publicada no Depas
tamento Administrativo desta Prefeitura na data SU"':'
pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".

TADEU KURPIEL - Diretor Administrativo

\

DECRETO N.o 570 DE 11 DE JULHO DE 1980,

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Tr&,
Barras, Estado de Santa Catarina, usando de
suas, atribuições que lhe são conferidas e de
acordo com o art. 6.° do Decreto-Lei N.o 3365
de 21/06/41, modificada pela Lei ,N.o 2786 de

21/05/56;

D E C' � E T,A. :

Art. 1.° - Fica declarado de "Utilidade Públi..

ca" para fins de desapropriação, um terreno urbano
sem benfeitorias, de propriedade dos Srs.: Levy Sto
clóska e s/ mulher, Albino Tamporóskí e si mulher,

'

Carlito Cornelsen e si mulher e herdeiros do faleci..

do Lucas Stoclóska, situado .no lugar denominado
'Km 02; no Município de 'I'rês Barras, Estado de San
ta Catarina, com a área totalde 3;280"m2 '(Três!mil r.:'

'duzentos e oitenta metros quadrados) com as seguín- ,

tes confrontações: fr�nte com a estrada ; do Campo
Militar, fundos com terras de Antonio Gomes, de um .,

lado com-Júlia Bachmann e de outro lado com Bar- ,

tholomeu Chímíluk .

'_",.,

Art. 2.<> - A demarcação,de que trata C! _arti
go anterior é decretada comfundamento na letra '�;t'
do artigo 5.° do Decreto Lei N.o 3365, de 21/06/41,
destinando-se o imóvel aqui descrito para abertura
de rua que fará aCf$SO a T�-034 - :rrês,Barras-Di-

, visa com Papanduva .

' -, , ' .

'\
,

,

Art. 3.° -. Ficará a cargo desta Prefeitura Mu-

nicipal a efetivação da desapropriação de que trata o

presente Decreto na forma da legislação vigente cor ..

rendo as despesas do presente ato por conta da verba
4.1.1. O - Obras e Instalações constantes do Orça-
mentovigente ,

-
,

Art. 4.° - O presente Decreto entrará em vi

gor com efeito retroativo a contar de 3 de maio de
1980,.

Prefeitura Municipal de Três Barras, 11 de
julho de 1980.

, ,

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal'
Este Decreto foi registrado e Publicado no De

partamento Administrativo desta Prefeitura na 'dJ1...
ta supra.

"

TADEU KURPIEL - ,Dtr,&-tôl' Ã.dl\&�abi\te

DEGRETO N.O 571 DE 11 DE roLHO DE 1_

ODILON' PAZDA, Prefeito Municipal de' T.th
Barras, Estado de Santa Catarina, :no 1UJO de
suas atribuições, ete.:

DECRETA:

, Art. 1.0 - De acordo com o art. 137 - p�
grafo Único do Código de Posturas aprovado pela Lei

'

N.? 26 de 11. 06.62 e art. 134 - Parágrafo único do
mesmo Código modificado pela Lei N.? 216 de 12.07.7�
fica aprovada 'a Planta de Loteamento do Sr. Sebas
tião Corrêa, situado no Km 2, neste Município, cons-

,

, \

tituído de 01 Lote com a área de 800 m2, e área não
loteada de 1.260,00 m2, com as seguintes confronta

ções: frente com a Avenida Rigesa, de um lado com

terras de João Alves de Lima, de outro lado com

Herdeiros de Catarina Bittencourt .de Lima e fundos
com Paulo Sudóski. "

Art. 2.° - Este decreto entrará em vigor, na
data de sua publicação, revogadas as disposições em
, trá

' ...

con rano.'
'

"

,

I

Prefeitura Municipal de Três Barras, 11 de

,julho de 1980.

O�ILON PAZDA - Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e Publicado no De

partamento Administrativo desta Prefeitura Munici

pal, na data �pra.
T.aDEU WU&PIIiL' -,��tfiw
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CART'ÓRIO DE REGISTRO DE" ,-IMóVEIS DA COMARCA DE
CANOINHAS .: ESTADO, :J)E SANTA. CATARINA

Edital de . Loteamento'
\

EULALIA . GLABA . K( )HLBECK, Oficial do Registro
de Imóveis- da .

Comarca.' de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina," n� for'pla da 1Lei,.
.

_

.

,. .Faz público, para ciênriia dos interessados, em cumpri.
mente ao disposto no art , 19 da ; Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por WALDEMAR BERGM/�,NN E� sua mulher MARIA R. BElRG�.
MANN, EWALDO GLINSKI e sua rnulher VERONICA B. GLINS
KI, e ARI SIMõES DE OLnlE,IR A e sua mulher VILMA SIMÕES
DE OLIVEIRA, foram' deposrtado s em seu Cartório, memorial des
critivo, planta e demais pap éis e documentos relativos, ao "LO
TEAMENTO NOVO HORIZO.NTE", situado nesta cidade, entre as

Ruas Basilio .Humenhuk, João, Allage, Otto Friedrich e Panamá,
conforme planta abaixo.

,
.

As impugnações daqueles que Se julgarem prejudica
dos quanto ao domínio do refer ido imóvel, deverão ser apresenta
das-dentro do prazo de quinze (15) dias', a contar da data da ter

ceíra e, última publicação do 'prenente Edital. Findo o prazo '€' não
haveI?-do �mpugnação de. terceiros ou deste Ofício, será procedido
9 regIstro.' '.

-

O processo encontra-se a disposição dos interessados
. ,.' ,

neste, \Cartono, .durante as horas regulamentares. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos vinte e

dois (22) dias do mês de julho de 1�80.
., ,

-

EULALIA GLABA KOHLBECK - Oficial do Registro de Imóveis
.

-

, CPF n.? 249111199/34 ,
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Você- conhe

.

O alcoolismo é uma DOENÇA
sintomática, uma DOENÇA pro
gressiva, INCURAVEL, mas. que
pode ser detida em sua marcha.
ferido por um problema familiar

'

ou emocional, por uma neurose, o

indivíduo 'procura no álcool 'um es

cape e uma solução. Mas esta so

lução 'é temporária; passando O

efeito da bebida ele encontra e tem

que enfrentar a realidade e urna

realidade que agora se tornou pior
do que antes.

'Não existe um remédío
, que

cure o alcoolismo.
.

A psiquiatria
também não resolve o problema.

E não se trata de doente que
rer ou não deixar de beber:' ele não
tem liberdade para parar

.

ou não .

II
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o que é o A.A.

,O A,A . é uma associação de

homens e mulheres que, tendo em

comum um grande problema - O

ALCOOLISMO -' auxiliam-se, mu..
tuamente, compartilhando SUa ex

periência, sua força e sua esperan
ça - e ajudam outros a resolver o

mesmo problema.
I

Esta Associação nasceu de ma
rieíra curiosp.: ern 1934, o sr. Wil
liam X, jazia .num hospital de No
va York, reduzido a estado deplo
rável pelo álcool. Pensou, então

que, se aiudasse outras pessoas
que lutavam contra o mesmo ini
migo, talvez conseguisse ajudar a

si próprio. Iniciou uma ação nesse

sentido e verífícou que, pela 'pri
rneira vez, depois de muitos anos,

conseguia manter-se abstênio: Os
outros alcoólicos, com quem pro
curava trabalhar, continuavam be,
bendo no entanto. O sr. William X,
estava às portas de uma' recaida
quando encontrou o sr. Bob, na ci

dade .de Akron, Ohio, em 1935. Ve-'

ríficou, então ser necessário que o
auxílio partisse de ambos os lados;

.

não' bastava que uni alcoólico qui
z�sse ajudar a outro. Era preciso
'que 'este segundo quizesse ajudá-lo
também. Iniciou-se assim o grupo
dos "Alcoólicos· Anônimos" .

Finalidade do A.A.
j

Para �e' compreender a finali.

, dade do A.A, é preciso que se

considere o que pensa o A.A. do
alcoolismo e do alcoólico.

Simplesmente, ele não tem forças
para. fazê-lo. Está tentando lutar

contra um inimigo forte demais e '

disto vem sua desilusão, seu deses,

pero.
No momento, porém, que o al-

A Associação representa para

coólico percebe que é Incapaz de
o alcoólico um apoio para que e1$
não volte à bebida, uma vez qu�levar adiante essa luta, então pode . .

tornar-se membro do A � A: .mesmo permanecendo abstênio, elt
deve reconhecer. em si um alcoôlíee.

Por que? Na verdade, a palavra "curá" ni.
Por que o A.A. tem. por fína- faz parte do vocabulário do ,A.A.

lidade ajudar o doente a sarar, se Se, mesmo depois de um ano d.
ele próprio assim o quizer . E ele o abstenção, o alcoólico tomar lun

quererá, se ele 'se compenetrar de' gole, não mais poderá parar.

que não ,Poderá manter sozinho -

uma luta contra o álcool.

i,

)i*!

, Dia 10,' de agosto

�ações do JARO'M - DE

. -

a Inauguraçao
, '

.
,

.

INFANCIA . S
,

.

o A. A. quer convencer, o al�
coólico de que, não só é pOSfÍvel
viver sem o álcool, mas que a -.1ft
� mais agradável sem "ele".

1
�

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

Glube
D TAL

EI ite A

en IS
•

Ficam' convocados os senhores acionistas do Elite Tê-
_nié Clube para a Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se 110

dia 27 de julho de 1980, às 8,00 horas em primeira convocação, às
9,00 horas em segunda e as 9,30 horas em terceira e última convo

cação, na sede social sita no Bairro da Aparecida; com a seguinte
ordem do dia:

a) Discussão e aprovação dos estatutos sociais
b) Assuntos Gerais

Canoinhas, 20 de junho de 1980.

A Comissão
.

,

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

Drà. Zoé'Walkyria Natividade Seleme
,

'

-. CIRURGIA' DENTISrA �
,

.

- eIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialízaçãó em Odontopedíatría -'

HORA MARCADA _ Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-04,�1
.

/

DR. ZENO AMARAL FILHO,
-- Cill'URGIAO DENTISTA - ,'.

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro ._. esquina com t:r�F

vessa 15 de Novembro .

..

....... ."
.

\(próximo- à Igreja'Matriz) _. Fone 22 ..0966
""

M* ". M &AEuasnsv 'c 4?J)f.Mi\- L ii4

,Dr. Sé io'T. Langer
Cirurgião Dentis-ta
,

I
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PUBLICIDADE, É UM INVESTI�ENTO SA�IO E
RENTAVEL.

.

,

SE VOCít AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE ESTA'
CEDENDO VANTAGENS A SEUS, CONCORRENTES.

.

. I _�

FAÇA UMA EXPERHtNCIA. _;_ ANUNCIE. NA RADIO,
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS RE4LMENTE tA
PACITADO�, IRÃO EMPENHf\R-SE NA DEFESA DE SEU

,/

.

.

. INVESTIMENTO. .

�
'.

2

E ISTO" VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ....

E MUITOS LUCROS TAMBÉ�.
,

"

-- WIW;; -

das insta-,novas

,TA, .mZINHA
,

,

I
'/'." :'.:';

I

/

..
�

/

\.
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;CARTÓRIO �E REGISTRO GERAL DE IMlóVEIS DA
COMARCA DE CANOINHAS ESTADO DE SANTA CATARINA

'Edital', de Loteamento
, EULALIA GLABA KOHLBE·CK, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa 'Ca
tarina, na forma da Lei,

.

' �az público, para ciência dos interessados, em cumpri-
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que

:, ..por .p'EDHO PROTSCH, foram depositados em seu Cartório, me

:, znorial decrttivo, planta e demais papéis e documentos relativos
, 'ao "LOTEAMENTO VILA NOVA", situado na 'cidade de Três

, '<,:Barras, desta co:marca� conforme planta abaixo.

.

.

As impugnações daqueles que se julgarem prejudica-
,

dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta
, das dentro. do prazo de quinze (15) dias; a contar da data da ter
.. ceíra.e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não

h�v�do impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido
• repstro.

'

O processo encontra-se a disposição dos interessados
neste �artório, duran�e as horas regulamentares. Dado e passad�
nesta cidade de Canoínhas, Estado de Santa Catarina aos vinte e

", três (23) dias do mês de julho de 1980.
'

IlÚLALlA GLABA KOHLBECK - Oficial do Registro de Imóveis
CPF 249111199/34

,
'

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

Gesiel je Lucinda
R. Fernandes

João'
. Toporoskí
i
i
!
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IMÓVEL

Rua Brasil
, :

AREA LOTE1}.DA
6.'000 M2 .

PROP. PEDRO PROTSCH
� ' a .•__._••__-..__�. r '__

REGIstRO
,

NEREIDA C. CORTE, Oficial de,

Registro Civil do 1.° Distrito de Co

noinhas. Santa Catarina faz saber

que pretendem casar-se:

OCLAIDES JOSÉ DE CAMAR_
GO com MARLENE, DE, FATIMA
DE LIMA, brasileiros, solteiros; do
miciliados e residentes nesta cida
de; de operário, 'natural de Pi-

. nhâo-Guarapuava-Pr., nascido aos

16 de maio de 1960, filho, de Bra.
zilino Mendes de Camargo e de Ge
ny Nogueira Camargo; ela do lar,
natural de Vitorino, com. eleve
lândia-Pr., nascida aO's 13 de no

vembro de 19,61, filha de Alvino
FIarias' de Lima e de Maria da CO'n

ceíção Correia de Lima.
,

EDUARDO NUNES com LE'O
NILDA WONDON GUIMARÃES,
brasileiros, solteiros, domiciliados
e residentes neste município; ele

lavrador, nascido um Urubici-SC.
aos 12 de agosto de 19'50, rílho de
Pedro Nunes e de Evandina Hen

nique: ela do lar, nascida em F1.u
viópolis-Pr . aos 10 de junho de

1951, filha de Laurindo Cordeiro.
Guimarães e de, Maria de Lourdes
Wondon Guimarães.

JOSÉ CORRÊA com SOLAN
GE MARIA PINTO,' brasileiros,
solteiros; ele militar, nascido em

.

Palmital nesta comarca aos 25 de
maio de 1960, residente e domici,
Iiado em União da Vitória-Pr., fi
,lho de Frederico Corrêa e de' Ma
tilde Ferreira 'Corrêa; ela do lar,
nascida em RiO'. Pretinho neste mu

nicipio aos 3 de setembro de 19'62,
residente e domiciliada nesta cida

de, filha de Alcides Pinto de Al
meida e de Nesita de Almeida. .

,

LEONOR GRANEMANN THI
BES com E,TELVINA ALVES F'RA

GOSO, brasileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade;
ele operário, nascido 'em 'I'imbozi
nho neste município aos 8 de se

tembro de 1952, filho de Marciano

Grànemarm Thibes e de Bernardi.
na Custodio Thibes; ela do lar,
nascida em Salto Canoinhas nesta
comarca aos 18 de outubro de 1949,
filha de Leopoldo Soares Fragoso e

de Dorvína Alves Fragoso,

ri' MP'\1M -w

CERtAMENT�, NÃO HA ENTRE NóS QUEM NÃO RECONHEÇA A IMPORTANCIA DO
PAPEL-DO AGRICULTOR/NA ECONOMIA, DE NOSSO PAíS.'

BASIC.A.MENTE, NOS$� SUBSIST:ÊNCIA VEM DA TERRA, DAS' LAVOURAS E QUANDO
A AGRICULTURA ESTA. .BEM, NO�SO "BEM-ES�rAR" TAMBÉM vÀI BEM E VICE-VErRSA.

,
,

I
. .

PIA� .DE JULHO É O D1A DO AGRICUL�OR, DATA DE RECONHECIMENTO NACIQ-,
NAL: E JÁ QUE VEMOS NO AGRICULTOR A ALAVANCA MESTRA QUE MOVIMENTA'
QUASE TODA ATIVIDADE LIGADA AO CAMPO É OPORTUNO QUE PRESTEMOS NOSSA
fIOMEN.f\P:EM' A ELE.

' '

';:<;',,1

AA4+....n;w;i&;
7

MSt*'+

DO SFEU REVE,NDEDOR

'4 w'MEH_e

Mas$ey�Fergus'on�
I

e Ind'ústria « S,CHA O E'CK»Comércio' Ltda..
, c

RU4 Castano Costa,' 11%2 - :ron�' (0477): Eserit6rio; �Z..055T - P�.s, �67 ...:..",. ex. Postal, 263

I... 89400 - CANOtNBAS -:- SANTA CA'fAJqNA

,E O I T A IS-

TOBIAS MARTINS com NOE
MIA ALVES DOS SANTOS, brasi
leiros, solteiros, domiciliados e re

sidentes nesta cidade; ele operário,
nascido 'em Ca-mpo dos Buenos nes

te município. 'aos' 15 de maio. de

1947, filho de Ernestina Martins,
falecida; ela do lar, nascida em

Campo dos Buenos neste municí
pio aos 17 de junho de 1949', filha
de Vitalina Alves dos Santos .

, NARCISO RODRIGUES com

'ANA MARIA PEREIRA,' brasilei,
ros; domiciliados e residentes nes

ta cidade; ele operário, viúvo, nas

cido em Rio Claro-Major Vieira
aos 16 de março de 1921, filho de
Francisco Rodrigues. falecido e de
Balbina Alves; ela do lar, solteira,'
nascida em Canoinhas aos 1.0 de

junho. de 1938, fiTha de João :p�
reira, falecido 'e de Joana de Oli
veira. r

E pdra que chegue ao conheci

mento de terceiros, mandei publicar
o presente' Edital. Apresentaram os

documentos exigidos pelo Código
Civil, art. 180. Se alguém tiver co.
nhecimento de algum impedimento
legal, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 23 de julho. de 1980.

NEREIDA C. CORTE
Oficial .do Registro Civil,

CPF, 222.315.879-04 ,

Estado; ele, lavrador, nascido em

Canoinhas, aos 03 de setembro. de
1903, filho de: Maria Ignacia De
niz Ferreira, falecida. Ela do lar,
nascida em Três Barras, aos 07 de
outubro de 1912,' filha de Francis-
.co de Oliveira e Mátia"'Gonçalves,
falecidos. São todos domícíliados e'
residentes neste Município.

Se alguém souber de algum Im

pedimento legal oponha-o na forma
da lei.

I

Três 'Barras" 22 de julho de 1980. \

. ,

LEOPOLDO PEREIRA
Ofício I do Registro Civil

JACIRA,EMILIA PAUL COa..
J{ÊA, Tabeliã e Oficial do Re�
Civil do Distrito de Pinheiros, C..
marca de Canoinhas,' Estado ....
Santa Catarina, faz saber que PrIJ'-
tendem casar:

.

ALBINO LIS e MARIA ZVAi..
REZES. Ele, natural de Timbo:d.
nho, deste Distrito, nascido em .29
de março de 1939, agricultor, solteí-:
ro, 'domiciliado em Serra das Mor

tes, deste Distrito, filho de, Fran-
cisco Lis e Tecla Gontarek Lis, :ta
lecidos. Ela, natural, de Iríneópolís,
deste Estado, nascida em 13 de ()U>-

tubro de 1945, do lar, solteira, do...

mícilíada em Serra das Mortes;' ti...
lha. de João Zvarezes e Tecla Zva ..

rezes.
..... -

I ELIAS MOISSA e NAIR DJi
LOURDES PADILHA. Ele, 'natural
de Rio da Areia, deste Diatrito,
nascido em 1.0 de maio de 1934,
agricultor, solteiro, domicilíado em

Rio da Areia, filho de Teodoro
Moíssa e Anastácia Moissa , E1a�
natural de' Rio dos Poços, Munieí
.pio de Canoínhas, nascida 'em 5 de
abril de 1957, do lar, solteira; do
miliada em Rio da Areia, I deste

Distrito, filha de .José Luiz Padílha
e Maria de Jesus Ferreira. '

Se alguém souber de algum im�

pedímento, oponha-o na forma da
, lei.

'
.

Pinheiros, 22 de julho de 1980',

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juram.entada

LEOPOLDO PEREIRA, Oficia: do

Registro Civil do Município de Três

Barras - Comarca de Conolnhcs-SCv,
faz saber que pretendem coser-se, �

VALDEMAR. LEMES GON
CALVES com IRACEJVIA CARDO

SO, brasileiros, solteiros, naturais
deste Estado, 'ele Iavrador.

I

nascido
em Monte Castelo, aos 25 de' março
de 1962, filho de: Julio Lemes Gon

çalves e Maria da Luz Gonçalv;es.
Ela do lar, nascida em Poço Preto,
aO!J 03 de setembro de 1964, filha
de: Antonio Cardoso. e Maria Lui
za Alves Martins.

,

SERAFIM DINIZ FERREIRA
com ELIDIA DE OLIVE:IRA,. bra
sileiros, solteiros, naturais deste

Muo. de Canoinbas

de Licitação>'
'Prefeitura

,Avisô
'. ,A, Comissão' de .Lícitaçâo ' da Prefeitura Munioip�J .de I

Canoínhas leva' ao conheeímento dos interessados, que se acha
aberta a Torp.ada de Preço - Edital n.? 041/80, para "Publicação
de Atos do Executivo Municipal", com prazo de, entrega das pro

postas atêàs 10 (dez) ,ho�as, do dia 04 (quatro) de agosto do cor

rente ano (0'4.08.80). Cópia do referido Edital e maiores esclar..

cimentos, serão obtidos junto .a citada Comissão.

Canoinhas,22 de' [ulho de 1980.
,

.

,J

';HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Coll'lisdo

� =IW M-.�C ' " �nm- _

Prefeitura

Aviso
Mun, de Canoinhas

(te Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 040/80, para .t'Aquisição de
01 (um) Teodolito e 01 (uma) Mira", com prazo de" entrega d�

propostas até às 10 (dez) horas do �ia 1.0 (primeiro) de agosto do
corrente ano (1.0.08.80). CÓp'ia do referido�dii31 e maiores escla-

recimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.
'

Canoinhas, 22 de julho de 1�80.

HUGO ANTONIO P,E;IXOTO - Presidente da Comissão

P,refeitura

Aviso

I

M'uo. de Ganoinhas

de Licitacão
._, ,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal (jie
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que· se acha..
aberta a Tomada de Preço - Edital n.o 039/80', para "Aquisição de

Ca�os de AlurÍlíni'o, a 'serem aplicaaos na Linha. de Eletrificação
Sereia-Serejinha", com, prazo de entrega das pr,opost<;lS até às 10

(dez) horas do dia 31 (trinta e, um) de julho do çorrente ano

.",(31.07.80). Cópia do reierido Edital e maiores asclafGeimentott;
,serão·obtidos junto a citada Oomi� .

.
.

,

'

:, ,Canoi:nbl!� 21 de julho d.l900..

. _ 0_'., lfOGO ANTO� ftIXí'-M --- Preeid._ àa'OOaiiile
"



CORRÉIO 'DÓ-NORTE

,BAN,CO DO BRASIL S. A.
A V ISO,

\ '

,

';', :, . Q."aAN'CO DO BRASIL, S.A., Agência de Canoí..
I." nhas (se),' comunica aos senhores agricultores que está aco

lhendo propostas para custeio .das Iavouras de arroz, milho.
:feijão e soja, a partir desta data e até 20 de novembro de

.1980. "

I

."

...

...

'Auxiliar de Escritório
'. IND. COM. OTTO FRIEDRICH S/A. - ICOFRI ..

.' SA, sita a rua Princesa Izabel, 574 - Campo d'Água Verde,
,

necessita para início imediato de um Auxilar de Escritório

.eom prtica em Dpto. Pessoal. Os 'interessados deverão com..

" parecer aos escritórios da empresa no endereço acima, em

/' 'horário comercial, munido de seus documentos.

.
'.

.� -\.

CARTóRIO DE REGISTRO'GERAL DE IMÓVEIS DA

,Ç()MARCA DE CANOINHAS ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital. de I Loteamento

,
.

EULALIA GLABA KOHLBECK, Oficial do Registro de
lm'óveis da Comarca de Canoinhas, Esrtado de Santa Ca-:

tarina, na forma da Lei,: .,.

-. '
.
Faz público; para ciência dos interessados, em cumpri-

mento .ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19j1Z/1979, que
.por ,SEB�STIÃO BENTO e sua mulher dona NAIR MARTINS

BENTO, foram depositados em seu Cartório, memorial descritivo,'
planta e demais papéis e documentos relativos ao "LOTEAMEN-

.

TO, APA.RECID�" situado no Km, 2, cidade de Três Barras, desta
'comarca, conforme planta abaixo.

.

. As impugnações daqueles que 5'e julgarem prejudicados
quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas
'd'éntro do prazo de quinze (15) dias, a· contar da data da terceira
e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não ha
vendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido \ o

registro: !

"

CARTORIO PAULA S. CAR·
I

VALHO - 1.0 TABELIONATO
)

Edital de Notificação
de Protestos

,

.

WQ-r não terem sido encontrados
nós endereços a.·mim' fornecidos;
ou por recusarem a toman ciên
cia, faço saber aos que o presente
Edital virem ou dele tiverem co

nhecimento, de que deram entrada
neste Ofício, para serem protesta
dos contra os responsáveis dentro
do prazo legal os títulos com as se

guintes características:

DP .. ll.'o 1/00017,8:8 _ Valor Or$
4.179,.07- - Vencimento: 10.05.aO:
- Emitida por S.A. White Martins,
contra: I. LAURO GILDO GOR-
CHINS.KI.

'

DP. n.o ,000'1668. - Valor Cr$ I

2.471,19 - Vencimento: 10.05:80;
- Emitida por S.A. White Mar

tins, contra: EROTIDES DOS SAN�,
TOS PACHECO.

DP. n.O 040/006 - Valor' Cr$
2.000,00 .; Vencimento: 26.06.80.
Emitida "por Rafael Dionisio Perei
ra & Cia. Ltda., contra: VICTOR
JOÃO BRAZ. \

,
,

NOTA PROMISSÓrfUA n.O 1 -

Valor Cr$ 200.0'00,00 - Vencimen
to: .29.06.80. - Credor.. Pedro Se

, gundo Seleme. - Devedor: MA-
NOEL GARCIA.

.

Canoinhas', 23 de julho de 19-80.

. PAULA S. CARVA.LHO
.

OFICIAL DE PROTESrrOS
CPF n.? Z46 975329-53

D O C U M ,E N TOS
.

-

EXTRAVIADOS
KAZUOMI INUSHI,

"

declara

para os devidos fins que foram ex

traviados todos DS documentos .dD
veículo de sua propriedade, marca

Chevrolet 60, ano 19,79', .cor amare-
.

rela, placa DA-1917, chassis .

BC683NPJ13120 o

Os mesmos ficam sem ereíto

por ter sido requerido 2.as Vias .

Associação Comercial
,

.

I

Industrial "de

I'
.

e

Canoinhas
I I

.�. . r' ,. I

.Ccnvite para
.'"",

reumae

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E'" INDUSTRIAL 'DE

CANOINHAS, sita a rua Felipe Schmidt, 83, convida a classe pa..

.

tronal do Comérci'o de Canoinhas
.

para a: reunião q,he realizar-se..'
dia 29 (terça..feira), as 20,00 horas em sua sede} ocasíãc em que,

.
. 4

será debatido o seguinte 'assunto:
.. ' "

,
.

.-... ACORDO COLETIVO DE TR�ALH0;'que está:

sendo pleiteado pelos empregados no', Cômér.cio
:

de,
.

Canoínhas, através seu Sindicato.
•

.

I

',' I
,,'. -_ �.; -Ó, '

",,:�- :.:'-�. ."
.. ;

.. :
'

: -, '

C()operativa ;�:;Agro • pecu�·ria
.

. ,Can'oinhas
'. Lltda.:',

A',VISe

'd'e

A COOPERATIVA AGRÓ-PECUÁRIA "ÚE,,"GANOI,..,
r

NHAS LTDA ., avisa os seus Cooperados, � demais agrlcUitb:r�;'da
. '. ,.; ,', 'I" ',;/.i ".:',. ':._ �

.
I

região de que j á está aceitando pedido de -Sementes de: '.;�eiO,ão, .

: I
',.' �. Tt' '" '. r';· . .;. .\'�'.- '.:"'" ',:.; .

Arroz, Milho; e Soja, e ·comunica os preços .de Fertilizoo:tes� ';qU8'
são os mais baratos da região. ,

FÓRMULA

5-2Q..10 ...... FEIJÃO _" Cr$ �97,OO p/��'o.
5-30-10 .. MILHO" .ü., '. :�1 '.<' .' ... Cr$ 912,00 p/saco
4-33-12.. . � .. SOJA� ., -.. : .': ;':.'''.' .'.. Cr$ '978,00"p/éaco
4-30-10 . . .. ARROZ:. ,"

.. ", . '. Cr$ 926,00' p/�aco
URÉIA ses C/50 KGS '. ;'. '.� � e

" :'. " '. (.• } ,ti.;; ... "'�' ':Cr$ '9'26,OOI,;p/�a�o
,

.

.lo

Canoinhas, 09 de [ulho de- 1.9'80'�·' ,.', .

" ,',
.'

d.',processo encontra-se a dísposíção dos interessados,
neste'�art6rlO, duran�e as horas regulamentares. Dado e passado, .

ne...sta cldad� de Canoínhas, Estado de Santa Catarína, aos-vinte e
ires (2?) dias do mês de julho de 1�80. ....", ,

.

' .,."
- ., '4, (

,.\ .Ó .-

EULALIA GLABA KOHLBECK - Oficial do Registro de lm6vtn�'
·CPF 249111199/34',

.....

"

,- �--------------�------------------_--------�I--

, EST. TRANS-FALCONICA
I'"
------��----,------------�--------�.----�'---

.,

·IMóVEL

"

- ' •• 1

RUA VER. A. KORNATSKI

,

AREA LOTEADA: 11.495 M2

PROPRlETARIA: NAIR F. MARTlNS

"
.

. \ .

.. 'f" .'.'

I
.. ",

rôno�m'o
......

" oi :�,'-. •••• ��,.�;-:V�.. :, .'
I

,. ,._._::, \,•.' ",'o
•

'7'7,'i ':- .. �;-��," '�' .. ;

UU RAJEUu S, 'A, INPU5TRIA E COW:RCIO DE FERT��if.s ,�,);lrlf"li?J!
. .

�....
"

. -. �. \

ESTÁ ADMIT,INnO ',PARÂ TRÁBALHOS:,':'$i�$, ,R#GIÕ�S �DE\.;;��Q�' �9
DA 'VI'FóRIA E MAFRA, ENG�HEmO- <.-A6RONOIy.IO QUE, P-0SSUA ·,OS;,.,-.:6;EG�,.. ,

TES REQUISiTOS:' ;:'"
,

,

'

.,'" '... ..

.'

': ...
:

"

(:, "

.'
"

.,.,[. ', ',.,..
.\

• ;""''1--;' ... ,� .... "- .'. " \.
� }-; ......(� • .; ...... ; "·l-lv,l./i�

-

'

EXPERÍ:&NCLt\ COM' VENDAs> PARÁ' cIÍÊFrA DE':EQUtPE',
." .�..,.; ,'i I I �:. ..; ..' �

'. '..... , .' '.' ,'. .�,.-;',-:;.' } ••..�,.'" .,:." •.•••• -' •• , • ...- _ , _� ' �,;I.-I.;-'i'.•• •.· ·l�,( ,. ';'i; 'I.;:;�
.

...,_. CARRO PRóPIDO .

" _. .... <
, •.•• -:,. ,.' '.

'

'."
J •

•
.,.

'

,:'. :':.: .'... � •

.

� .....

/. "

- �'

......

I .'.
.

.
'.

'.

elro

,,'

DISPONIBILIDADE PARA VIAGENS:

RESIDÊNCIA NA RE9I,ÃO
VONTADE DE PROGREDIR '

, "

.. ,: .

�

',;

-"1'

,
,

' ,.'
. .� :\

SALARIO COMPATíVEL' COM O CARGO

COMISSõES

/. "

'

,

I
• I

FGTS, F�RIAS E' 13.0 SALARIO

- " SEGURO DE VIDA

, _:.. DESPESAS DE VIAGENS PAGAS

, I

I \

I,

Rodovia do Contorno, 435 ....;. Kni '103

·"0 bom funcionamento da
.

.

.._,' '�Mantenha seu terreno' LIMPO
..

e 'ROÇADO.

-:- Os morador�s sãq' responsáveis 'pela LIMPEZA, do EASSEIO" (Lei n,o 14&ª,):,
..

",,'

, r'

;..

-"MARCAR ENTREVISTA EM:'
CURITIBA - pelo telefone (041) 232-1061

,Ru,a Comendador·�r:aujo, 143 ....;..,Conj. �5
� PONTA GROSSA � pelo telefone (0422) '24-2063
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INPS DIZ QUAIS SÃO
v.

DOCUMENTOS PARA
BENEFíCIOS

O INPS enviou telex-circular.
aos bancos e seus postos em todo o

, pais, fornecendo a relação. de do
cumentos aceitos como .identídade
para pagamento de benefícios, afim
de esclarecer as dúvidas surgidas a

respeito
-

em vários Estado. Segun
do o telex, os documentos aceitos

para .tal fim. são, entre outros: an,

tiga carteira·· profissional,
.

carteira
de trabalho e previdência social,
carteira de trabalho de menor, car
teira de identidade estrangeira,
carteira de identidade policial, car-·
terra de identidade fornecida pelos
ministérios militares, etc. (G ..P.)

P�LANQUESDEVARAL(FORNECEMOSCOLOCADO)
ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL -'TELAS DE

,ARAME GALVANIZADO FABRICADO CONFORME PE

DIDO E S9B MEDIDA - ALAMBRADOS COM PALAN

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

'Fábrica: Distrito de Marcílio Dias - Canoinhàs-SC.

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

AS caSAS PERNAMBUCANAS, COMUNICAM SUA DIS

TINTA CLIENTELA, QUE AGORA ESTA ATENDENDO
,

PROVISORIAMENTE A RUA VIDAL RAMOS, 494
,

(PRAÇA LAURO MÜLLER) .

Esmeraldino M. Almeida

,

município. Graças ao seu tirocínio
administrativo e trabalho incansá
vel, nos legou um last10 de bons
serviços, não só como índustriárto

.

mas também como cidadão humil

de, bondoso e humanitário, a quem
neste momento rendo o meu preito
de gratidão e respeito ao pranteado
amigo. Que Deus o tenha em bom

Iugar junto de seu paraíso celeste.

'PONTE SOBRE O
RIO PRATINHA

Na visita do Governador do
Estado a Canoinhas, para ínaugu
rar a ,SCT 280, trecho Mafra-Canoi
nhas (Rodovia Miguel Procopiak) ,

durante o churrasco' oferecido a

comitiva e convidados, foi solene
mente assinado o convênio entre o

Governo do Estado e Prefeito de
Papanduva, Sr. Nataniel Resende
Ribas, para a construção de uma
ponte de concreto sobre o Rio Pra
tinha, numa extensão de 12 metros
de .comprimento. Realmente a cita
da ponte se encontra em precárias

,

condições de tráfego . Com a nova

construcão muito virá beneficiar
aquela próspera região interiorana
do município papanduvense .

SANTAS MISSõES EM A!ÇAO

Desde a dia 09 do corrente - que
encontra-se em Papanduva as San
tas Missões que estão percorrendo
todo o interior do município, em vi
sita às Capelas. A equipe é a que
já foi divulgada pela coluna. Seu
encerramento se dará dia 27 (Do
mingo) ,. ocasião em que solenemen
te será reerguida a Cruz Missioná
ria com dizeres e data da·visita dos
Missionários. Nos peparativos que
antecedem a data estão sendo rea

lizadas novenas em toda a cidade

por grupos diversos em número de

nove, cada grupo faz o roteiro de
sua respectiva zona.

./

SR. .JACOB SCHADECK
, ,

Após prolongada enfermidade
que o manteve ao leito, baldado to
dos, os recursos da' medicina, veio' a
falecer em sua residência dia 12' do
corrente, o venerando e bondoso
cidadão Sr , Jacob Schadeck . O
extinto foi um dos propulsores· do
progresso polítíco-social de nosso

PARALíTICA ME,LHORA'

APÓS �NÇ.AO
D.a Alice Santos Cruz, 39 anos,

paralítica, que foi
.

abençoada pelo
Papa, deitada sobre os braços de

quatro soldados do exército, no

11m da missa 'de Salvador, dis
se que sentiu um estalo na espinha
dorsal e sentou-se, pela primeira
vez em seis anos, embora com mui
ta dificuldade. Dona Alice, que" é,
mãe de três filhos pequenos, 'veio
de Feira de Santana, a 108 quilô
metros de Salvador, somente para
receber a bênção. Ela ganhou de
João Paulo Ir um rosário de OUl'O e

madrepérola com o brasão do Va
ticano. Logo depois de receber a'

. bênção, minhas vértebras começa
ram a 'esquentar e isso nunca tinha
acontecido antes, pois meu proble
ma é de coluna. (G.P.)

, '

FORRO DURATEX EM CHAPAS DE 1,78 M2 DE Cr$ 206,0.0 'POR
Cr$ 165,00 A PEÇA.

.

Empresa Industrial e Comerciai ruel S. A.·

"FUCI('
-:- MATERIAlS PARA CONSTRUÇãO -c-.
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Ganhe tempo .e dinheiro, visite Fuck Materiais para Cons- ª
trução. lá você encontra tudo �ara.a sua casa; �

Agora em, promoção especial: 3

LAJOTAS COLONIAIS C/ 20% DE DESCONTO.

PISO LOSA NATURAL' A PARTIR DE Cr$ 69,00 O l\IlETRO QUA.
DRADO.

.

..
RUA CAETANO COSTA, 860 -·FONE 22-0281 - CANOINHAS - se.· "I. �,
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... �Tudo:para O seu lar:--
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gões a lenha, e a gaz, refrigeradores.
. (simples e duplas)., bicicletas.

Crediario próprio e entrega

AgradeCimento

Viúva," Filhos, Netos, Bisnétos, Genros e demais familiares .

vem por "meio deste agradecer sensibilizados a todos que, de

uma maneira ou de outra, prestaram o seu apeio tanto ma ..

teríal CIDIDO espiritual no doloroso transe, que passaram com

a perda de seu inesquecível chefe e conselheiro Jacob Seha
decik. Agradecimento especial ao Dr. Rubens A. Jazar, Dr,
Hans Curt Brands e sua esposa Dona Déa, Enfermeira Elba
bete Sereniski Gmak; finalmente a todos o nosso mais 'reco..

uhecído Muito Obrigado.
,

\ '

Papanduva, julho de 1980.

A família do falecido

conjuntos estofados. copas, dormitórios para casal
\

e infan

til, cozinhas americanas todeschini; televisão a cores (sanio
sharp, philips), televisão preto e· branco (philips, philco) fo�

enceradeiras. máquinas
costura e de levar, colchões, _ violões, carrinhos . a, barcos.

relógios de parede.' rádios; {'toca-fitas e uma

infinidade da artigos,

com
.

pias
de

(

,COLAIÇAO DE GRAU

Recebi um lindo le sugestivo
convite da senhorita Laura de A&
sis Oracz, filha do casal Nicolau
(Terezinha) ·OTacz, para assistir a

colação de grau de Bacharelando
de 1980, turma Prof. José Lamartí...
ne Corrêa de Oliveira Lyra - da
Faculdade de Direito da Universí
dade Federal do Paraná, marcado
para o dia 9 de agosto com missa
solene em ação de graças às 10',00
horas na Igreja Sagrado Coração
de Maria. As 20,00 horas, Sessão
Solene de Colação de Grau, 'no Au.
ditório da Reitoria da Universida
de Federal do Paraná. A 'C01Úll�
agradece o convite.

NAS-CIMENTO

Dona Cegonha visitando o lar
do jovem casal, lrani (Beatriz SQ...
naglio) Machado, deixando-lhe �
lindo e robusto garoto que na .�

. Batismal receberá o nome de Ri
cardo, 'fato ocorrído dia 7 dó cor

rente. Parabéns aos progenitores
e felicidades mil para o Rícardinho.

PAS'SARELA DA SO.CmnADE
Dia 29 niver da srta. SANDRA

MARIA, filha do casal AdYT (Jur.
cyr) Ciola,' residentes em Mafra.
Felicitações circulando �

Na mesma data extreando ida
de nova o Sr. JOÃO PAULO FUR
TADO nosso prezado assinante e

alto a�o-pecuarista. Cumprimen
tos em pauta.

, .

Dia 31 completando mais um

ano de vida a sra. ANA TABAlJ ..

PA,· Vva. do saudoso Jovino Taba

Iipa. Muitos cumprimentos recebe
Tá p.a Ana.

Dia 1.0 niver da srta. CIRENE
MARIA filha dó sr. Albaro (Donil
da)' D. de Morais, residentes �m
Major Vieira. Cumprimentos cir

culando em alto estilo,

Na mesma 'data niver da Sra-.

'

ARLETE esposa do sr. Cláudio
Atanãsio' residentes em Mafra." Fe- .

licitaçõe� em alta rotação fron :M�-
fra.

Dia 2 extreando idade nova a

sra. TEREZA ALMEIDA CAMAR.
GO residente em Curitiba. Felící

taç6.es circulando em alto estilo.

Na mesma data festejando tro

ca de idade nova a sra· MARIA

ZILDA, esposa do Sr., Geraldo
Thíessen. Felicitações na pauta do
dia.

PENSAMENTO. VIVO
00 PAPA

HOMENS DE �NCIAj em!»,
nhai toda a sua autoridade moral
para salvar a humanidade da a.ee�

truiçâo nuclear.

I'
•

,
,

na hora
....

�
.........s;;;;. -

"

VENDE-SE
,. 'FI<a.;.nos uma visita e comprove nossos pre<os e facUldades de pa�game,nto

W""i""""'�i"",i'Ulln"'.u",U!·i.NtU'I'h.";;II"I':UIU •••IIa1U""',!"I,aulI*W""','N".u.U.

RUA. CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0055 - CANOlNHAS - SC. \

Uma casa de madeira em, terreno de 800 rm2 me

dindo l1x12m, contendo 4 quartos, a salas, eoeínha,�,
área de s'SrViço e pomar. ótima loealiz·açio, p-reço de d�.

Rua E1m.dUo SeheJ:i:z �9
.

)

I
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(d coluna de Rubens Ribeiro da Silva, mantida
em 'homenagem à sua memória.)

: Responsdvel: GLdUCO J. BUENO

Ministério condena
121 remédios

"

o Ministério da Saúde acaba de

promover a divulgação de uma

lista' contendo o nome de 121
remédios condenados.
Tomara 'que não venha a acon

tecer' como certos condenados
que continuam soltos, em conta.
to com a população, espalhando
.a sua ação nefasta.
Medicamentos que eram vendi-

, dos livremente 'há mais de trin
ta

, anos, 'agora, subitamente,
"descobre-se" que são nocivos à
saúde do brasileiro.

Será que tal atitude seria efeti
vamente tomada caso não ocor

resse a denúncia através da im

prensa - mais precisamente,
inserida' 'pela Rede Globo no

seu 'conhecído programa "Fan
tâstíco o Show da Vida"?

Porque' tanto tempo de muda,
omissão?

, Porque tanto tempo a saúde do
brasíleíroficou a.mercê dos ma
lefícios de remédios que em ou

tros países já haviam sido reti-:
rados de' circulação?
Bendita seja a ímprensa livre
deste país - sentinela indormi
da e sempre atenta à defesa do
povo e 'dos interesses nacionais.
Imprensa muitas vezes íncom
preendida, acusada de sensacio
nalismo; mas, sempre semeando
a verdade e partilhando gene
rosamente com o povo, os frutos
colhidos.

Somente os sacrifícios emana
dos das duras batalhas,' 00 ab
sorve sozinha.

.: . '. .

,

1; o tributo que 'paga para tem
perar o fio da verdade. '

Qualquer país,' seja qual :for o

porte que ostentar, não possuin
do', uma imprensa livre, será um

país desguarnecido.
r

'I, ,Dnl�' da 'Iorle
Não amigos - não é o título 'de
um filme!

Não se trata de um aparatoso
'chamamento à grandes platéias.
:f;.'a ponte (eu disse ponte?) in
terligando Canoinhas à Marcílio

\

Dias.
'

, ,

Quem não se lembra do triste
episódio que vitimou a família'
Galotti que enlutou e" comoveu

nossa comunidade?

Depois dessa dolorosa 'ocorrên
da, muitas outras já Se ,verifi
caram no mesmo lc;cal (algumas
conl vídmas fatais) sem que as

'autoridade,s responsáveis tomas
sem medidas definitivas no sen-

tido de se e\iitar fatos similares.
Ficamos tristes com tal consta
tação.

, Afinal, a segurança coletiva de
uma população é responsabilida
de das autoridades constituídas
(e eleitas também).
Com a palavra .os senhores pre
feitos de Três Barras' 'e Canoi
nhas. ,

Quem quiser comprovar, basta
verificar as esquinas onde se si
tuam as casas bancárias da ci

dade, o açougue (ou <posto de
venda) do Frigorífico de Canoí
nhas (rua Getúlio Vargas, es

quina com a Paula Pereira) e

outras localidades. _, Quanto
às bicicletas sobre os passeios
destinados aos pedestres, já é
coisa antiga.
Como este aspecto último en

volve mais a menores, cremos

que já é- um problema de cons-
- cientização familiar.

Se Os pais, cujos filhos possuem
bicicletas, alertarem de manei
ra firme' e objetiva seus. filhos,
será uma grande ajuda de base
que se prestará às' autoridades.
Em verdade, do jeito que' as

coisas estão" não podem conti
nuar.

Prefeitura Municipal
recebe ,visita do DERlfL

, ,

Temos recebido muitos telefo
nemas de Marcílio Dias e não

podemos permanecer- Insensí
veis ao problema.
Por ocasião das inúmeras via
gens à Florianópolis, que tal in
serir na agenda de vossas exce

lências, o assunto em foco? '

Talvez se" consiga algum, recur
so. à nível de Governo do. Esta
do, objetivando uma solução!

'

O povo que;r a ponte em condi ..

ções de tráfego seguro, para
não ter que pedir "auxílio fu
neral" às Prefeituras quando al,
guém mais morrer afogado.
Portanto, povão amigo de Mar
cílio Dias e, Iôgíco, também de
Canoinhas, levantamos o. pro
blema através deste semanário, '

como prometemos. I

E, fiquem todos eonvíctos, de
que iremos mais adiante, cobrar
as providências aqui reclama
das.
Estamos com vocês e não abri-
mos.

, I

Trânsito: os:mesmos,
problemas de sempre

o Departamento 'NacionaI de
\

Telecomunicações - Dentel, se

fez presente em Canoinhas na
.

terça-feira última, dia 2,2.

.Na oportunidade, o engenheiro
Dr. Antonio Araújo Lima, fiscal
do Dentel, após inspeção rotinei
ra à Rádio Santa Catarina
emissora local, visitou também,
a Prefeitura Munícipal qUe é
responsável pelo sistema de re

petidoras transmissoras de' si
nais de televisão..

.

Como anteriormente já ouvira
diversas reclamações sobre a

péssima qualidade dos sinais re
cebidos pelos usuários de TV' de
Canoinhas e localidades prôxi-,
mas, levou também exemplares
de jornais que assinalam tais
defieiências. ,

Aliás, felizmente para a Prefei
tura, naquele dia, o canal 12 da
TV-Paranaense estava apresen-

, tando uma boa imagem.
'

I
Fato que, convenhamos, não cê
sempre que acontece.

�gora, ao depois do assunto ser

analisado, posteriormente, va

mos ver que medidas serão ado,
tadas e se teremos, .de vez, o

problema resolvido.

Também, alguns 'dos PX (rádio
cidadão) que operam em nossa

cidade, tiveram que apresentar
as documentações exigidas.
Na próxima visita, ainda segun
do -o engenheiro. fiscal Dr. An
tonio" os demais (aproximada
mente eu1. número de vinte e

, cinco)' terão qUe apresentar os

necessários comprovantes de, si.
tuaç_?o legal perante o DenteI.

Voltamos a apelar,para o tal
"Conselho de, Trânsito" - cujos
componentes, hoje, não os posso
identificar nominalmente.

Será que ainda não perceberam
o crescimento quê se verifica em

nossa cidade?

Faz-se necessária a implanta-'
ção da faixa de segurança para
pedestres. '

"

Temos observado uma série' de
,

.irregularidades, 'as quais são sis

tematícamente repetidas. '

Ou os motoristas responsáveis
não estão sendo autuados com o

rigor necessário ou estão mes�_
mo perdendo o respeito pelas
'leis que regem o 'trânsito e, o

que é mais lamentável, pela fi
gura da autoridade que deveria,
executá-las. - O excesso de
velocidade dentro do quadro ur,
bano, é uma constante. - E 6
estacionamento então?

Uma verdadeira afronta à tudo
o q'l-te as leis de trânsito preoei-
túam.

'

\

Carros estacionados- indevida
mente nas esqúmas, tolhendo

Clube dos R8Is••• o melhor' da' música',
de seus ídolos

•

nas malares

preferidos.

,
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\
'

e a Prefeitura Municipal realí,

'toda a VIS,ao do motorista: 'que
demanda às' transversais, esta
cionamento de veículos em en-

_.

tradas particulares e outras no:' ,i:i...,__IIIIH_=_IIIIIII'iFWIiIiiiIIii&__m_IIII!IIIS-II'IIIIIIlI1II!'IIZlI'-IIII11il11_..IIII ••__--�
tórias infrações' que dão um
péssimo visual e nos irrecomen
dam a qualquer visitante. PreFeitura esclarece' a .situação

da iluminacão da J cídede�

'Senhor Presidente:

, A nossa luta é idêntica a de Vossas Excelências, na que tange ao

atendimento da comunidade Canoinhense ,

,
'

,Nosso empenho é dotar toda a cidade' de iluminação pública,
,

pois entendemos _ também que os consumidores tem direito. O Convênio
não cobre todas as necessidades da cidade, por isso, arca a Municipalidade
com os saldos anti-econômicos e não poderia ser diferente, pois só a con
cessionária pode explorar o setor energético por cessão do Ministério das
Minas e Energias,

'

Já solicitam.os à empresa toda a rede de iluminação para as, di
v-ersas ruas da Cidade.

No ano que passou, a CELESC
zaram a iluminação nas seguintes ruas:

Rua,

Adolfo Schick .. .. .. .. .. ."

.Florentino A. Vieira '. .,
"

Frei Menandro Kamps'�·..
Paraguai " " ..

'Paula Pereira , ' ..

Frei Menandro Kamps ..

'Mário Mayer .

Licínio A. Cornelsen' , .

Otávio Raúen
Otávio Correia .. " .. ..

Jacob Fuck
'

.. .. ,.. .. ..

Emílio Wendt .. .. "," .. ..

Rolando Malluceli .. ..

Bolívia .. .. .. .. .. .. .. "

Paulo Ritzmann .. '.. .. .. ..

Benjamin Constante .

'Gil Costa ., .. .' .. .. ,. ..

Expedicionário .. .. .. " ..

Irmã Maria Nívea .. -:'.....
+Vfa,reFhal Rondon " .. .. ..

ChIle '

.

Argentina ,. .. ..

'

Alois Stoeber .

Major Vieira .' ..

Loteam. Salomon
,João Schíndler ..

Aquiles Ferrari ..

Deodato de Lima .. r . '.. .. •• zÓ,

João Sabatke �. .. .. .: . �
Prol. ',Paralelo Cemitério
F'lorentino A. Viei,ra " .. ..

\

autorizamos e participamos na iluminação 'pública

TOTAL

Em /1980, já
nas seguintes ruas:

João Tomachitz ," ..

Uruguai ..... ", ....

Paul Harris .. . .. ,

\ ..

Lâmpadas
0'7
11
,01
13
03
08
22
03
09
15
06
06
03,
08
018
07,
11
20
02
10
05
06
,27
09
05'
05
Q4
0'8
03
Ó9
14

Contr, PM

Cr$ 3 . 379',50
Cr$ 6;.19'5,75
c-s 174,45
Cr$ ,7.562',25
Cr$ 1. 9'9'9',12,
Cr$ 4.. 50;6,00
Cr$ 13.010.,25"
Cr$ 2,253,00
Cr$ 5.069,25
Cr$ 8.448;75
Cr$ 3.998,25
Cr$ 3 . 3�79-,50
c-s 13.700,85
Cr$ 4.376',62
Cr$ 4.506-,00
Gr$ _ 4.9Q'8,37
Cr$ s. 1'9'5',75
Cr$ 51.483,75
Cr$ 5.613,75
Cr$ 28.068,75
Cr$ 14.03,7,37
Cr$ 16.9915,00
Cr$ 86,.143;12'
Cr$ 26,.491,87
c-s 14.803',11
c-s 14,034,37
Cr$ 10.t'H5,OO

t

Cr$ 22.608,75
Cr$ 8.420,62
Cr$ 22 . 3�59',32
Cr$ 38.-0.25,00
Cr$ '453-'-263,44

• f

.,
'

,

05 lâmpadas
06 lâmpadas
06 lâmpadas

Contr. PM. CF$, is. 0=85,20- .

Contr. PM., Cr$ 17.16.0,10
Contr . PM,. Cr$ 43,065;00

As ruas em. questão. já foram solicitadas e tão logo -a CELESC
nos solicite, compareceremos com a contra partida. Penso que' em tempo
algum, foi colocado tantas luminárias e respectivas lâmpadas. '

Sendó o que se apresenta para o momento, renovamos a Y.' Sa.
nossos protestos Ide elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente. I ,

'BENEDITO THERiÉZIO DE CARVALHO NETTO
,PREFEITO MuNlCIPAL

------------------�--._---------;=.�--,�---------------------

Na conti

i�terpretações

dorningo,-c ,às 11· horas, na
,

, . '
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,SANTA. CATARIN'A.,

Esta coluna desconhece medos
.. ' e a 'crítica feróz \

não lhe impede os passos.
Esta coluna recebeu abraços,
.. ' também" o gume da arrogância.
Esta coluna manda doze rosas ...

para você, da última carta auroreal.
Esta coluna agradece, Mafra.
Esta coluna taí,

com águas de crista
e pedras de fundo,

seu espaço exíguo,
,seu mundo'.

1.° MOMENTO

Shead e Isis
,

I

Eu tamb-ém sorrio
mas é' um sorriso triste
de fera apirisionada.
Coexisto dentro de meu
complexo sistema celular.
Coexisto na atmosfera
pútrida e pestilenta de
uma raça dEt botucudos�
sem me integrar jamais.
E dentro deste esqu'em.a
anatematizado,
componho meus,versos de réprobo.
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2.° MOMENTO)
Shead 0 Isis

, Eu par;;seio meu canto
nas casas alugadas a baixo pTeç'o,
nas repúblicas de estudantes pobres,
nos mocambos 'de sub-humanos..
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Eu passeio meu' canto' ,

no estádio de futebol,
'

'que nivela patrão e empregado.
Eu passeio meu canto
na rua operár-ia,
onde há cheiro de. pião
feito a socos e sonhos.

, ,
Eu passeio meu canto
nas tardes de, cinzas,
nas esperas de outras noites
nas esperanças de um bar.
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Eu passeio meu canto'
onde a boca faminta ,impede a fala,
onde as danças rituais são',

,

,

celebradas,
onde o desespero se acorrenta aos

mortais.
Eu passeio meu canto no,

confessionário,
onde o justo chega para desfiar'

pecadOs
e o fariseu vai para ficar �m

silêncio.

Eu passeio meu canto
na insípida ordem dos

esquematizados '.

e na magnífica anarquia do poeta.
, Por isso amo as tardes.

crepusculares,
e odeio o ódio dos que odeiam,
apego'-me à suavidade e aQs gritos
do meu canto

'

e desço aüs Ínferl"lOS,
donde provér,n, Ç} fqgo
,da mjnha..inspi:raç�o. .,", ,
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