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Erusc inaugurou
linha .

no, meio

•

mais uma

rural

I
(

'CANOINHAS ,(CN) - o
.unícipio de Canoinhas recebeu
no último final de semana mais
uma importante linha I de eletri
ficação rural,

.

construída
-

pela
ERUSC,.,

,

A solenidade de inaugura
ção aconteceu às 10 horas de do

mingo na localidade de Salto da

Agua Verde, cuja linha começa
na', Sub-Estação da CELESC
eorn extensão de 12.400 metros

.até a"Granja Olsen, benefician
do 30 famílias. '

° .ato contou com a presen
ça do Vice - Presidente. da
ERUSC, Paulo Roberto Bauer;
do Assessor. do Vice-Governa
dor) Walmír Benvenutti; do En

genheiro da. ERUSC, Eutídes
Tavares; dos Prefeitos Benedito
Therêzto de Carvalho Netto, de
Canoínhas e Odilon Pazda, de
Três Barras; do Presidente da
Câmara de Vereadores de Ca

;ooinhas, Paulo Eduardo Ro.cha

Faria; . do Presidente.da Cerpla
na, Duílio Cornelsen; do Presi
dente da Comissão Provisória
do PDS, Oldemar Mussí, além
dos vereadores Henrique Krze
sinski, Francisco Siqueira e

Guilherme Prust.
Na oportunidade, diversos

oradores se fizeram ouvir, sa

Iíentando a,meta governamen
tal de desenvolmimento, desta
cando-se os brilhantes pronun
ciamentos de Paulo Bauer Pau-

I ,

lo Faria e Duílío Cornelsen.

CONCLÚSÁO DA.R,ME

A linha .ínaugurada domin- \

.go, faz parte da rede Canoínhas,

Palmital, que será concluída na

próxima semana, numa exten
-sâo total de 60 quilômetros

.

e

que atingirá mais 120 famílias,
segundo informações do Presi
dente da Cooperativa de Eletri
ficação Rural do Planalto Norte
Catarinense (CERPLANA),-
Duílío Cornelsen ,

'-

--
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. FLORIANóPOLIS (CN) -
O Diário Oficial do Estado pu
blíeou QS índices provisórios de
finidos por município, para efei
to de distribuição da parcela
municipal no produto da arre

eadação do reM no ano de 1981.
,4 .

Os índices foram' obtidos
eom base nas declarações de
movimento econômico de cada

. um dos ,197 municípios catari
aenses dados referentes a 1979

que possibilitam. o integral le
vantamento das reais condições
econômicas. Vale destacar, qus
0S vinte primeiros municípios,
eonsíderados os ruais importan
tes, receberão em 198Llun. total
ele 59,.9.9 por cento do rateio sen

do que os demais 177 municípios
ratearão os restantes .40,01 por
'€.ento.

Com base, pois, no. mOVI-
I '

12,234392
1(),795498
4,566787
4,271199
3,283905
2,9�7944
3,677370
2,623381
2,204960
1,873409
1,809590
1,744579
1,593310
1,339438
I,U36596
1,035696
1,015318
1,014443
1,003813
10'01024,

mento econômico de 1979, eis os

vinte municípios mais impor-·
tantes para a economia esta
dual:
01 - Joínvãlle

-

,.

02 ..::_ Blumenau ' .

03 - Cricíúma ,.

04 L
'

_

- ages ., "

05 - Concórdia ..

.

06 - Chapecó .. ,.

07 - Itajaí .. .. ..

08 � Jaraguá do Sul
09 - Tubarão .. ..

10 - S. Bento do Sul
11 - Florianópolis :
12 _ Brusque .

.. ..

13 - Videira. ,. ,.

.
\.

. I

14 _' Caçador
15 - CANOINHAS .

16 - São Joaquim,.
17 - Campos Novos
18 - Gaspar ... '.

19 -. Joaçaba ,.

20 - Urussanga

Engenheiro
A '.

,

gronorno
� LTRA F E R T I' L s. A,' INDÚSTRIA E COMÉ!WIO DE FlEtRTILIZANTEG

'

\ESTA ADMITINDO PARA TRABALHOS NAS R.EGlÔES DE CA
NOENHAS, UNIÃO nA VI'lXtI.RM E MAFRJt.." ENGENHEIR.O
AGRôNOMO QUE POGS;UL 03 SEGUINTES 'RE,QUIS,ITOS:

EXPERI:�:NCIA COM VENDAS, PARA CHEFIA, DE EQUIPE
CARRO PRÓPRIO,'
DISPONIBILiDADE PARA VIAGENS

RESID1l:NCIA NA REGIãO

vomADE DE .PlwGRED�
·OFER.ECEMOS:

- SALARIO OOMPATíVJllL OO:M o OA.ROO
,

- COMISSõES
.- FtG'IlS. F.J!:Ji>.;.IAS E 13.0 StAL..quo
_. SEGURO DE VIDA
_' Dl'J!3PESAS DE VIAGENS PAG,AB.

,
,

M,4BCi).2'ENTREVISTA EM),
ülJRITIBA _. pelo telefone (041) 232--1001
Rua Comendador Ara;újo, 143 - Conj., 65
PONTA GROSSA - pelo telefone (0422) M·20&3
B.odôvta db Oontomo, 43,5 - Em 14)3

,
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Trabalhadores

\

Sindic to

III

ursrs

Assinatura Anual Cr$ 350,00 - N.o Avulso €r$- S,.oU

dos

possou

,

nova
\

� I.

iretori

__ p n__�. ---�------�-----------------------

,

Reeleito por mais três anos,
.

foi empossado no cargo de Pre

sidente, Edmar Gonçalves Pa
dilha (foto) que obteve a vota

ção unânime 'de 709 associados
da entidade.

.

o ato, contou com a presen,
ça do Prefeito Benedito Theré
zio de Carvalho Netto; do Presi
dente da Câmara Municipal,
Paulo Eduardo Rocha Faria; do
Presidente da Cooperativa de

Eletrificação Rural, Duílio Cor, .

nelsen; do .Delegado de Polícia,
Floriano Groskopf e do Escri-.
vão de polícia, Osmário Davet,
além da diretoria empossada e

convidados especiais.
Na oportunidade, pronun

ciou-se o Prefeito Therézio, que
teceu elogios à pessoa do Presi

- dente do Sindicato, dizendo que
"Edmar

.

durante a gestão ante
.

I

rior, demonstrou grande amor e

I e

I

rurais do município, desejando
uma feliz gestão, a exemplo do'

que ocorreu com a' diretoria an

terior.

Encerrando os trabalhos,
'I'herézio de Carvalho· convidou

'

aos membros da diretoria pàl1l
prestarem o juramento de c�:>In� I

promisso e a seguir .para que tOf:
dos assinassem o registro do
mesmo.

I

CANOINHAS (CN) - Em dedicação 'a classe dos trabalha.
solenidade realizada no . último dores rurais do município, bem
final de semana,' tendo por 10- como tem defendido os ínteres

cal, a sede campestre do Elite ses de todos com grande empe
Tênis Clube,. foi empossada a nho nas esferas estaduais e no

nova diretoria do Sindicato dos . tadamente !j'linto ao governo fe
Trabalhadores Rurais de Ca-

/
deral".

. noinhas. Em seguida, usou da pala-
vra o. Presidente empossado,
conclamando aos demais mem

bros da diretoria, para que par-
ticipem de todas as. reuniões

.

A Diretoria do Sindicato
possíveis em 'sua comunidade, dos Trabalhadores Rurais'de
com a finalidade de resolver de
imediato qualquer problema' Canoinhas, que dirigira-os des-

que o trabalhador rural enfren- tinos da
\
entidade até, 198�, ,fi-

eou assim constituída: Efetivos:-

te no seu trabalho.: Edmar pe- Presidente, EdrrÍar G..onçalvesdiu também para que os compa- Padilha; 1.0 Vice-Presidente, AI...nheiros procurem sindicalizar
os trabalhadores 'que ainda não ceu Artner; 2.° Vice-Presidente,'.

são, associados. Ao finalizar, Hary Voigt; Suplentes: �rivino'
Edmar solicitou aos trabalhado- Cavalheiro, Alfredo Bail e j\1�

tair Biléski; Conselho Fiscal:
res que já são sindicalizados, Efetivos, Moraci Francisco :dó
para encarar seu sindicato co-

. 'Prado, Boleslau Wardenski -e
mo órgão classista" e não como

órgão previdenciário. Miguel Arcanjo Stanzak; Su- .

plentes: Valdemiro Lechiníóskí,
Celestino Preto e, José António'
da Silva; Delegados-Represen
tantes: Edemar Gonç-alves Padí
lha e Moraci Francisco do Pra-
,do; Suplentes: Jovíno -Cavalhei
ro e Valdemiro Lechíniôskí .

/»

semana.

O primeiro, foi o da equí- . Isto mostra, sem dúvida,
.

pe do BESC, que ,participou de que não estamos tão mal assim
um torneio realizado entre 19 nesta modalidade. Creio que
outr-as agências de Santa Cata- um pouco mais de seriedade e

rína e Paraná no Centro Social dedicação, tanto por parte dos
Urbano "Henrique Meyer" na dirigentes e atletas, seriam o

Cidade de Joinville. O título de suficiente para termos da volta

Campeã, foi conseguido, no jogo as glórias passadas, conseguidas
final, quando venceu a equipe em competições a nível esta
da DEINS de Floria:o.6p'olls por

" dual. Temos até de sobra bons
5 a 4. . jogadores. O que falta é mais

.
.

.
O segundo

.

feito esporti'\1o empenho da CM! e a oonse-

de igual im.po:ntaeia foi' .� qU6nte adoçio d. um aritério

- ,

Por último" pronunciaram
se o vereador Paulo Faria e o

Presidente da Cerplana, Duílío
Cornelsen, que cumprimenta
ram a nova diretoria e solidari
zaram-se com os trabalhadores

(Tex,to de Lúcio Colombo)

Apesar de não termos clas
sificado 'nossa equipe para os

Jogos Abertos de. Jaraguá do

Sul, temos a satisfação de regís,
trar dois grandes feitos deste

esporte, conseguidos por equi
pes da cidade no último final de

,

o·nhas,.
s
guido pela equipe da COOPER-

-

CANOINHAS, que partícipou
em Videira da "III Festa do Co

operativismo. Catarinense", tam
bém no último final de semana.

Dentre 11 Cooperativas e Orga
nizações presentes, a equipe ca

noinhense classificou-se em 2.°

'lugar.

,

mais apurado na hora de sele- ,

cioná-los , Novos valores estão

surgindo, e, não custa nada pro
mover' torneios pré-seletivos pa,

,

ra apurar quem serve e quem"
não serve para representar Ca-'
noínhas nos jogos regionais.

; ..

Não sou crítico especializa-
, I

do em esportes, desta ou daque-
la modalidade, mas

-

conheço o
suficiente da matéria para dizer

. que nosso mal é a eterna falta
de organização.

.

De parabéns, mêr&cidarnc
te, o Banco do �Estado de Smta
Catarina e a Cooperativa Agrn
pecuária de Canoinhas, eujos

- tl tas ri la" ....... -; ......... "
a e as Jogam pe eamisa e·

conseguem levar o nolba de Oa
noínhas a todos os cantos do Es-
·talão.
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rsos
LoteamentoEdital

'

de ,.,

Eles, revelam, a argúcia da oh-

servação popular, o humor e a ma

lícia da gente símplea'a irreverên- '

cia as crenças e as: superstições.
Aqui vão alguns ditos:

- "Abelha que muito burne , não'

dá me!";
_.:... "Com homem de saia e mulher

de bigode nem o diabo pode";
- "Homem mulherengo e cachorro

ovelheiro é só' matando";
- "De barriga de mulher, fundo de

urna e cabeça de juiz ninguém
sabe o que, vai/sair";

- "Deus tira os 'dentes mas alarga
a goela";

,

_' "Tempo é, remédio de pobre";
- "Para índio guapo, qualquer bu-

\

lha de cachoeira é toque de gai-
ta";

- "Amigos a gente escolhe, paren
tes o diabo nos presenteia";

,

- "Em baile de cobra' não vai
sem perneira";

- '''Caboclo sem' dinheiro até,' o

,

,

,

i'
"Lá detrás daquele c,erro
Tem um pé de bananeira
O teu pai morreu de curso'

E tua,mãe de corredeira."

"Lá vai o sol entrando,
redondo que nem, vintém '

Morena me dá um' .abraço.
"

, que' eu não conto prá ninguém."
I

, "Tatu sobe um pau í

I Mentira de vassuncê.
Tatu, faz buraco '

Isso sim pode ser'.
"Alfaiate quer tesoura:

I '

Sapateiro quer trípeça
Moça Bonita quer verso

Moça feia quer 'conversa,�
"Eu vi teu rasto rio chão
E me pus a considerar:

,

Se no teu rasto j á tem bicho,
Que fará no calcanhar!"

"Atirei um Iimão Verde
Só prá ver onde caia.
Deu rio colo duma velha
Crendios padre, Ave Marial� "

"

"Tem tanto burro mandando
nos homens de inteligência
que às vezes fico pensando
que ,a burrice é uma ciência."

"Alecrim verde, arrancado
desde a flor até a semente,
quem anda por terra alheia;
passa trabalho e não, sente. "

,

,

, ENÉAS �TBANAZIO�.� ,

EULALIA GLABA KOHLBECK, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, naforma -da Lei,
,

\

Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri-
mento ao disposto no art..,19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
',por,SEBASTIÃO B��NTO e sua mulher dona NAIR MARTINS

:BENTO, foram depositados em seu Cartório, memorial' descritivo,
:glmlta e demais papéis e documentos relativos' ao "LOTEAMEN
TO APARECIDA" situado no Km 2, cidade de Três .Barras, desta
'(eomaroo, conforme

-

planta abaixo. '

,

, ,

I, •

Publiquei nesta coluna, não faz
\ ,

muito tempo, um ligeiro comentá-'
rio a respeito da poesia popular do

Nordeste. Parece que agradou, tan,
tas foram as manifestações. Suges
tões vieram para que fizesse o

mesma em relação ao nosso Estado.

Os, "gerais catarínenses",
para falar apenas dessa região, -
têm muita riqueza de folclore. É

assemelhado ao do Rio Grande do

Sul, embora com nuances locais.
Dizem que o nosso é mais pobre,
apesar de mais suave e sem os re

buscamentos e exageros do caste

lhana, existentes no linguajar gaú
cho. Não surgiu ainda, infelizmen
te, 'alguém que fizesse com o mate
rial! local aquilo que' Luiz da Cãma
ra Cascudo, - folclorista de reno

me universal, mais conhecido nó ex

terior que no Brasil, - realizou no

Nordeste • Toda esse manancial da
: sabedoria popular, ou, pelo menos,
parte delé, acabará se perdendo.

Num esforço 'de memória, re

mexendo todos os seus recantos"
busco 'reproduzir aqui alguns adá

gios, versos e trovas dos nossos
campeiros, com a maior fidelidade

possível, tal como 0'S ouvi. Essas
coisas sem dono, "reiúnas"; são
anônimas, um patrimônio público,
transmitidas pela tradição oral.

Segundo Arthur Ramos, autorida
de no assunto, fazem parte, do "in- ,

consciente, -coletivo", no' ponto -em
que as culturas primitiva 'e moder
na se interpenetram no 'homem
deste fim de Século.

\

As ímpugnações daqueles que se julgarem prejudicados.
quanto ao' domínio do referido. imóvel, deverão ser apresentadas
dentro do prazo de quinze (15) dias, 'a' contar da data da terceira
" última publicação do presente Edital.' Findo o prazo e não ha
:vendo impugnação' de terceiros, ou deste 'Ofício, será' procedido I

o

,,'egiStro., ' :
'

'

.,

,

,

'

O processo encontra-se a disposição, dos, interessados,
.neste Cartório; durante as horas regulamentares. Dado e passado
�sta eídade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos vinte e

, .•� (2,3) dias do mês de julho de 1980.:,
'

,

XULALIA GLABA XOHLBECK - Oficial do Registro de Imôveís
CPF 249111199/34

'rasto é feio"; ,

_: "O povo pode
/

'

aumentar, mas

não inventa";
- "Perigoso que nem cornada' de

boi manso";
- "Só se vê rabuja em cachorro

magro"; ./

- "Dinheiro e bordoada não vol
tam mais";

- "Teimoso que nem goteira";
___. "Gordo que nem abóbora de bei

ra de cemitério";
_. "Mulher de janela, nem cozinha

e nem panela";
- "O fogo de chão amarra negro 'e
'deixa branco sem vergonha";

- "Diferença de palmo prego pu
xa";

- �'Quem 'é burro tem que patear".
Agora, alguns versos variados.

Observa-se que eles, em geral, I
são

uma série, cada uma delas com um
motivo e, às vezes, com um mote.
Há a série "atrás do cerro", "sol,

entrando",. dó tatu, do alfaíate, do
limão verde, etc.
"Lá detrás daquele cerro

Tem um pé de carrapicho
Já te botei .a cangalha

'

Falta te botar o rabicho."

EST. TRANS-FALCONICA

"Vendo cair uma estrela ,

Peça a Deus o que quízer
Só não peça o cumprimento
de promessa de mulher." " "

"Ne],TI tudo que ronca é poree
Nem tudo que berra é bode .

Nem tudo que luz ê ouro

Nem tudo falar se pode." ,;

"Coitado do mentiroso
Mente uma vez; mente sempre
Mesmo que fale a verdade
Todos cismam que ele mente."

Para completar, aqui vai .;�
"improviso" 'com 'que o 'Nho Leéo
me presenteou:

'

"Aqui vão, como presente,
Ditas estas poucas Iinhas,

•

'Prum filhó de Campos'Novos. ,',

Que reside em Canoínhas � " ,

"Estes poucos versos rimados
Deste humilde trovador
Que se sente muito honrado
Em presentear um Promotor. U

"

',o

:�

'S
," N

<
Z

,�

IMÓVEL

'.

Churrascaria"
,Pampas

o VERDADEIRO CHUR- - '

RASCO A MODA
"GAÚCHA" .

•

Final da Caetano Costa
Cf B�-280.

RUA VER. A. KORNATSKl,

AREi\ LOTEADA: 11.495 M2

PROPRIETÁRIA: NAIR F. MARTINS
\

'

e f!WW&2 Si_MV@ ""M

-Segu
. �.'

'BANCO 0'0 BRASIL ",S. A :""
/ -

-'
" .

# '.

m o v er sra n c e,

, "

_,
/

",
, ,

A V I -s OPraça Lauro Müller, 516 -:- CANOINHAS - Sta, Catarina -:- Fone 22-0316
,

,

, '

O BANCO DO BRASIL S.A., Agênciâ de Canoi<
nhas (SC), comunica aos senhores agricultores que está 'aeo-

, '

,

,

'

- "�o

lhendo propostas para custeio das lavouras de arroz, milho,
feijão e, soja, a partir' dest1 data e até 20 de novembro de"
1980. ,;,

Confie�nos esue propriedade para venda ouloceçêo
I' \ •

,

HONESTIDADE E SERIEDADE '

,<
'

Deseja, vender seu imóvel? Nós acharemos o negó cio mais vantajoso para você. '

. Sigilo e seriedade ab
soluta. Coloque.o à ven da conosco.:

Deseja alugar' seu imóvel? Conve,r:se conosco!A Arr:a njarernos um bom i�quilino, cuida�osl da cobra;nç'r dos'
, aluguéis e se voce quis er zelaremos c9m afinco da propriedade e do imóvel.

, De$eja eD:mprar um-Imével? Provavelm�nte nós temos, à venda 'o que você procura. Teremos prazer em
.

!
I oferecer-lhe o que há, de melhor: Sua satisfação é também a nossa satis-

I fação,
'

, .

PROPRIEDADES URBANAS, ,RURAIS E ESTABELECIMENTOS
.

I .'
' ",

.
,

'
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,�
. Ganhe tempo e dinheiro, visite Fuck Materiais para Cons- �

trucão, lá você encontra tudo' para a, sua casa:
'-i

,Agora em promoção especial:

,__::- EXP/EDIENTE� -:- '

\ ,- , .', .

. .�' .. ;

Fundadores: AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO,
e AGENOR FABIO G0,MES

J .::
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I

LAJOTAS COLQNIAIS Cf 20%'DE DESCONTO.'

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

' ,

-

,

FORRO DURATEX EM CHAPAS DE 1,78 M2 DE Cr$ 206,00 POR

C!$ 165,00 A PE,ÇA.
' ",

\
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LUCIO COLOMBO

\

FflANÇOISE
Á FRANtÇOISE, lançou esta semana, boneees
para enfeitar o quarto de seu bebê, Jaqueta$
Forradas de tamanho para 2 a 6 anos, E 8

nosso "ATELIER DE COSTURA" continua
,

às suas ordens.
I

P�aça Lauro Müller - Rua' Felipe Sehmidt, 5-9S

Festa de inauguração
,Estou recebendo da Diretoria do Jardim de'

-
' ,

Infância Santa 'I'erezínha, convite para padrinho da

inauguraçâó de �ua sede própria, a ter lugar no pr6-
xímo día 10 de agosto. Para o evento, está sendo OI

ganízada uma grande festa, cujo programa é o se...

guínte: às 6 horas, Alvorada; às 9 horas, Santa Missa,
a ser celebrada pelo Bispo Dom Efraim Krevey;_ -às

lOh30, corte da fita simbólica e bênção, das' novas

.instalações, com a presença de 'autoridades civis;'mi- '

Iítares e eclesiásticas; às 12 horas, almoço com chur

rasco de gado, carneiro, leitão e cabrito, galeto, com
pleto serviço de bar, cozinha C01'Il comidas típicas, CO�

_

mo o "xíxo" e o "holpty". Durante todo o <lia, haverá
Jogos de roleta, aviãozinho, pescaria, bingo, tiro ao

alvo, jogos de argolas, leilão e sorteios. As 17 horas,
'.oni�:Fã a eoroação do "Rei'" e "Rainha".

/,

,Colégio Comercial
,

d
/

. e estaque

,

(

/

,

Fui informado pelo Diretor do Colégio Comer,
I .eíal de'Canoínhas, Dr. Zaiden Emiliano. Seleme, de

sua decisão de dotar o' estabelecimento de mais uma
-,

sala de aula para o próximo ano letivo, já que as de-
,

pendências atuais não 'mais possuem capacidade físi
ca para aqueles que desejam se aprimorar na técnica
contábil. Adiantou-me o Dr. Zaiden, que já recebeu

do Fundo de Participação do Estado,
.
programa de

Bolsas de Estudo, a primeira parcela das bolsas esta

duais. São realmente notícias. que merecem destaque,
pois se trata de um Colégio que vem demonstrando

sua expansibilidade e deserivolvímento, dentro de um
plano administrativo aprírncrado.

. I

,Dra. Heloisa S. :Berfon.cini
�

CIRURGIÃ-DENTISTA
.

CRO 1091

C_�t�io: Rua Major Vieira, 50S -- 1.° udar

(ao lado do Edífício Mussi)
Fone�9

Parabéns

CARIN REGINA

Enfeitando a coluna, hoje, o broto Carín Regi..

na Jantsch, a quem antecipo os parabéns pela data

natalícia que transcorre no próximo dia 5. Ela é fi

lha do casal Guido José e Dirce Pacheco Jantseh, e

foi uma das belas debutantes do Clube,Canoinhense

em 1979.

�

Aniversário
Quem inaugurou idade, nova na terça-feira úl-

\

tima, foi o broto Judite Artnerrnoíva do prezado amí,
,

)

go Amadeu dos Santos. Da coluna seguem os pa,ra-
béns.

Convenção

«Spsrry-New Holland-
\

.1

A convite da "Sperry-New Hoolland", estive
ram em Curitiba no último final de semana, Julio

I Wendt, Nivaldo Roeder e Moacyr de Paula e Silva"
diretores da firma, Máquinas, Veículos e Equipamen
tos Ltda. (MAVE:QUIP). Na capital do Paraná, eles

,
,

participaram -da "Convenção Latino America de Re-

presentantes", realizada nas, dependências do Hdtel
Iguaçú-Campestre .

Baile das Debutantes r

As meninas-moças, que serão apresentadas à
(

,

sociedade canoínhense na noite de 6 ,�e setembro, te-
rão como apresentador, o galã da TV Globo, Paulo
Figueiredo, que no dia 11 de agosto estréia na teleno
vela "Coração Alado". A propósito do asunto, fui in
formado pela Diretoria, que a primeira reunião com
as debutantes, acontecerá na próxima terça-feira, dia
5, na sede do Clube para acertos iniciais da grandiosa
festa de gala do nosso magestoso .

\

AOS 4.N1V!RSAltIA.NT&S, AS FEJ,JOlTA.

('MS DO (JOLUNISTA.

Aniversários,

BOJE: Jafur Seonhetz:ki, D.Ia Tecla,' esposa de Evaldo
, Geneherowsíd, Tania Síovane Damaso, Geõr

. gía de Cássía Thoodorovit7: e VânJa Beatriz,
filha de Paulo Adão e Ivete Frank.

AMANHA: Orlando Gatz.

'DIA 4: Ivana de Paula e Silva, ICláudio Antonio, fi
lho de Irineu e Marilda Drevek, Grazziela, ft_
lha de Pedro e Jucêía Penteado do Prado e

.Ivana, filha de Ivan e M�cia de Paula e Sil
va.

DIA 5: D.1a Julieta, esposa de Ubaldo da Silva, Frei
Sérgio Wrublevski, H.a Dírce Maria,. esposa
de Nivaldo Roeder, D.a Anita Luíza, esposa de
Ervino Mews, Osvaldo Wrublevsiki e D.a .Ma
ria Luíza, esposa de Josías Macedo.

DIA 6: Dr. Mário Mussi, 'n.a Lia, esposa de Orlando
,

TremI, Alfredo Roesler e Carlos César Sehnl-
11m.

DIA 7: João Alberto Borges de Souza, residente em

Porto Alegre, Zenilda Suehara e José.Luiz,
filho de Romeu e Jandira Wagne,r.

DIA 8: Guilherme Grossooph Neto, Cândido Rocha,
.Ma.riane Artnar Gonçalves, . MÓDica. Artner
Gon9alves e AJf).'edo K,noU.

•

,''''_ "),.1 ,",!'

"

0% de' agosto de 1986.

DEBS.:-80
\

\ _-.-.

Para o "Baile -Branco" de 6 de setembro

próximo, o Clube Canoinhense já conta-com> �c
�, .

inscrição de onze candidatas, sendo set� '�,q� ,p0s.f
sa sociedade e quatro de outras cidades.: Os" no ...

mes são os seguintes: Andréa Mallon, Carla Ro,
berta Sachweh, Carla Süssembach, Gisela Ma-
ria Pedrassaní, Jussimara Terezinha Tabalípa,
Neusa Pedrassaní, Rossana Ribeiro da Silva e

mais, DUlce Maria da Costa, de Londrina; Jea-
ne Vieira e Rosana Rodolfo, de Florianópolis e

Maria Regina Bogo, de Lages. Como já publi
quei, anteriormente, a Diretoria' do Clube Ca
noinhense aceitará somente a. inscrição de vinte
debutantes.

.

GARD'ENIA
. "

VISITE NOSSA LOJA·E CONHEÇA AS 'úLTJ.'

MAS EXCLUSIVIDADES DA MODA QUE
TROUXEl\lOS fO RIO E SÃO PAULO, PAR�

VOC1!. '"

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de <DJiveba)

Nascimento
Muito feliz o lar do casal, Jucelino e Irene P&

reira, com o nascimento de Evelize Cristina dia :l7
último na Maternidade do Hospital Santa Cruz. Via
'coluna, seguem as felicitações aos radiantes pais de
Evelize Cristina.

. \

«Saraus» no Pinguin
� Numa promoção dos formandos do Curso Téc--

.

nico em Secretariado, realiza-se hoje às .23 horas"
uma movimentada noite, dançante. _ Amanhã à partir
das 17 horas, acontecerá novo sarau com o comando
de San Ramon Cine Som. Está de parabéns o pro
príetário do estabelecimento; Arno Rickziegel pela
iniciativa, que aliás, vem preencher as horas de lazer
do setor jovem de nossa sociedade.

'

-

Notícias "'Ide
\

Lions �

,

,REUNIÃO OE SERVIÇO
\

Copforme estava previsto" o nosso Presidente
CL. JOIAO DE SOUZA VARGAS, convocou nossa

turma, para mais uma reunião de serviço, desta feita,
realizada na AA. BB . T

no' dia �23 do corrente, em cuja
reunião compareceram 9'5% dos companheiros. Reu
nião fácil e de muito proveito, pois que nosso P.re-'
sídente, procurou e deu 'conta do recado, em trans,
mítír sua posição frente ao' clube na gestão 00181,
dando como Lema básico o Assistir ao Necessitado
Para tal propósito, garantiu que a cada CL. darâ
uma incumbência, dentro de suas atividades ou prO"'
fissão, permitindo assim um desenvolvimento leo-
DÍStico dentro das próprias: atividades dos' eompa
nlheiros. No global, disse que a união de todos. devs
se fazer sentir, para a satisfação do clube e de nossa
comunidade. Nossos companheiros disseram "presea
te": ao CL, Presidente, dando-lhe um voto de eon,

jjjança, pela demonstração de Ieonísmo que imprime
ao nosso clube de 'Leões de Canoinhas ,

'PRIME,IRA REUNIÃO FESTIVA

Dia !n de julho, ocorreu a primeira reunião fes
tiva do Lions Clube de Canoinhas, no salão da chur
rascaria Pampas, quando lá compareceram todos OS
cc. LL. e DD.MM.. presentes na cidade: E, foi nes
sa reunião festiva que a Presidênoia qL. JOÃO DE
SOUZA (NEZIA E�ANGELI8T'A) 'VARGAS, pude
ram conversar longamente sobre as atividades do
clube, no período Ieonístico 80{81, iniciando-se com

pequenas atividades, conquanto que perenes, para '.

maior brilhantismo do problema de S�Tvir. bê tal

reunião, resultou u;ma satisfação incontida de per
tencermos a uma" Ássociação que prima em realida
de com as esperanças do próximo, visando o desen
volvimento comunitário.

:Bar e Restaurante Pinguim
Cardápio A LA CARTE - espeto corrido

- lanches - sorvetes da casa -\Aceitamos en

comendas de churrasco de gado ......... carneiro -

Ieítãe e galinhas assadas, Preparattlos :festas de
. ,.

t taruversarlOS e easamen os, e c.

:Rua Paula Pereira, 430 (ae ledo do Correio)
I
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M un. de Canoinbas

de Licitação
A Comissão de' Licitação da Prefeitura Municipal d��

,,' .j:::t::·l:,!:::·:lilii�1�I_ll1��l:·::I:I:I:::::I:I:I:::I:I::::·I:!
C.an�inb.as, leva ao�eonhedmento dos 'interessados, que se acha
aberta a 'Pomada de' Preço -_. Edital TI.o 041/80, para "Publicação
de Atos do Executivo Municipal", cora prazo de entrega (das pro
postas até às 10 (dez) horas do dia Q.4 (quatro) de agosto do cor

rente-ano (04.08.80). Cópia do refe-rido Edital e maiores esclare- EJ'meratdin6 }fI. .dlmeida
cimentos, .serão obtidos junto a citada Comissão.

Prefeitura

Aviso

Canoínhas, 22 de julho de 1980.

HUGO ANTQNIO PEIXOTO _. Presidente da Comissão

------------------------------------------,----------------

CARTÓRIO DE REGISTRfO GERAL DE IMIÓVEIS DA
COMARCA DE CANOINHAS ESTADO DE SANTA CATAR,INA

/

Edital de
'

I Loteamento
\.

I

. EULALIA GLABA KOHLBECK, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei,

.

'

Faz público, para. I ciência dos interessados,' em cumpri-
.mento ao disposto .no art. 19 da Lei n.o 6.766', de 19/12/1979, que
por PEDRO PROTSCH, foram depositados ern seu Cartório, me

morial decrttívo, planta e demais papéis e' documentos relativos
ao "LOTEAMENTO VILA NOVA", situado na cidade de Três
'Bsrras, desta comarca, conforme planta abaixo.

,

.'

As impugnações daque�es que ,se julgarem prejudica-
.

dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverãó ser apresenta
das dentro do prazo de quinze" (15) dias, a contar da data da ter
ceita e última publicação do presente Edital. Findo,o prazo e não
havendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido
o registro.

/'

O processo encontra-se a �disposição dos interessados,
nf1ste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina aos vinte e Itrês (23) dias do-mês de julho de 1980. 1,

,
,

EULALIA GLABA KOHLBECK - Oficial do Registro de Imóveis
.

CPF 249111l99j34
.

t.

. Gesiel e Lucinda João
R. Fernandes Toporoski
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PRíNCIPE DO GATiLHO
LiDrERANDO
o jovem empresário José Ni

valdo T. de Almeida, em recente'
competição de Tiro ao Vôo realiza
do na cidade de Tubarão, em home
nagem aos 3.0 anos de fundacão do
Clube Caça e Tiro, na' modali
dade de Tiro ao Vôo conseguiu
se classificar em 1,'C� lugar, ar
rebatando para a sua famosa gale
ria uma valiosa medalha de ouro.
Já na (modalidade de T'iro Trap
Americanp, conseguiu conquistar o
2.10 lugar, que correspondeu O' valor
de Cr$ 32.000,00 como. prêmio. É
isso aí, o jovem príncipe do gatilho
ostentando o título que lhe f'oi con
ferido em competição de tal modali
dade em competições anteriores.

REVA'elNA:ç,AO ANTI!F1óLIO

COMEIÇA NO OlA 16

O Ministério' da Saúde . não
adotará nenhum procedimento for
mal com relação a revacinação de
três milhões de crianças.maiores de
cinco anos, que tomaram a primei
ra dose de vacina contra. a parali
sia infantil no dia 14 de junho. Fi
.cará a critério dos pais ou respon
sáveis ou dos próprios postos de
saúde a revacinação no dia. 16

.

de
agosto, quando será realizada a se

gunda etapa da campanha nacional
de vacinação 'em massa contra' a po-.
liomielite. QuantO' ao número de
vacinas a ser utilib.do na segunda
fase. informou' o diretor da divisão
de epidemiologia da Secretaria Na,
cional de acõés básicas de saúde' do
Ministério,

�

Roberto,
.

Augusto Be
cker que serão 35 milhões de doses,
incluindo-se aí cerca de sete mio:
'lhões que. sobraram da primeira
etapa. (G.P.)

COMISSÃO DA IGREJA
DE SANTO ANTONIO
P'ROMOVE,U HAlLE, SOCIAL,'

. ,.;-,

.

-,emoçao »:
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Jp:Ã.O PAULO fi. AGRAUE,CE
. ,AO POVO DO BRASIL

O Papa João Paulo n enviou
ao Presidente Figueiredo. um te
llegrama de agradecimento "pe
la cordial acolhida do povo
brasileiro" . Eis na' íntegra o

telegrama de Sua Santidade:
"Excelentíssimo Senhor General
'João Batistade Oliveira Figueiredo'
Presidente da República Federati
va do· Brasil, Brasília: "Com: sem,
pre viva e grata lembrança da mi
nha viagem pastoral ao Brasil, de
sejo reiterar meu a.gradecimento
pela disponibilidade, / facilidades: e

boa acolhida de Vossa Excelência,
do Governo e do dileto povo brasi-

'

leiro, com meus votos renovados de
crescentes prosperidades e a certe
za das minhas preces, implorando
para a inteira nação assistência e

abundantes. favores de Deus onipo-
. tente". (G.P.)

Assim, agradecidos pelo sagrado
evento, imploramos a Deus, todo
Poderoso

-

que também, abençõe os

Missionários que aqui vieram e

tanto bem fizeram:

ENLACE:
BERNARDO-NE·UZA

Dia 19 pp., na Igreja Matriz
São Sebastião, se uniram pelos sa

grados laços do matr imônio, o jo
vem Bernardo Karvat, f'ilho de tr-a
dicional

.

família, com a senhorita
Neuza Mendes, ííilha do distinto
casal Nestor (senhora) Mendes.
Após as. cerimônias de praxe oos

convidados foram recepcionados na.

residência dos pais da noiva. A
coluna almej a perenes felicidades
ao jovem par.

SANTAS MISS'õES
R,ETORNAM DEIXANDO

GRA'ÇAS E AMOR

Os trabalhos desempenhados
pelas Santas Missões em Papandu-

. 'va 'foram sem dúvida alguma, algo
de grande valia espiritual e· social
para a comunidade toda. Suas

palestras, ensinamentos e, acima
de tudo.: a reativação da fé naque
les que dela estavam precisando,
da fé que "remove montanhas" to,

cou de perto no coração de todos.
F10i realmente uma luz que o Santo
Padre 'Papa João Poulo II nos en
viou espirtiualmente ao deixar o.

solo brasileiro com destino a Roma.

PASSARELA 'DA 'SOCIEDADE,
Dia 3 extreando idade .nova o

estimado cidadão, sr. NARCISO
GUEBERT. Na sua 'festiva data as

mais merecidas homenagens rece-
. berá . "'./

.

.

Dia quatro niver do jovem Irr
dustriário ADILSON, filho do casal
João (Edith) Schadeck, diretor do
grupo Schadeck , Jovem guarda em

ação. . I

Na mesma datá festejando ní
ver o sr , HAMILTON T. ALMET
DA,' func. municipal e encarregado
do Servico Militar .. Cumprimentos
estarão na pauta dó dia para o ani,
versaniante.

Dia 5 niver· da Srta. FATIMA
REGINA, filha do casal João (Leo
nor) Sonaglio. Muita alegria pon-

. tificando na festiva data da Fatima..
.

Dia seis, aniversariando a srta.

RITA, filha do casal, Adyr (Ju:rc�)
Ciola

.

residente em Mafra. Cum-
, -

prímentos em alta rotaçao na pon-
ta da linha.

Dia 6 data importante para...· a
.

família Malakovski, n;.a Joana est",:.
rá completando'mais um ano de VL

da. Cumprimentos e felicitações
em alto estilo circulando.

'

I. Dia oito niver da professora
LEATRICE, esposa do sr, Adilson
Smentcoski, funcionário munlcIpal,
Muitos serão os cumprimentos que
receberá das colegas e pessoas de
suas relações sociais.

.

Na mesma data niver do jovem ..

estudante JAMIL WILSON, filho
do casal Sgto. Jamil (Rosi) Carva
lho. Na alegria dos coleg'uinhas a

. �

festinha será comemorada pela JO-
vem-guarda.

._

, ,

o PAPA FALOU E. DISSE
O homem não vive só de pão.

Ele, também tem fome de verdade.
Ele tem fome de liberdade quando
são violados 'alguns dos seus direi-
tos fundamentais.

.

V·E·N.DE lIIiI - SE
Uma casa de' madeira em terreno de 800 m2 me

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

.

PALANQUES DE VARAL (FORNECEMOS COLOCADO)'�
ARTEFATOS'DE CONCRETO EM CiERAL - TELAS DE

v ARAME GALVANIZADO FABRICADO CONFORME PE

DIDO E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS COM PALAN

QUES E TABUAS :qE CONCRETO TIPO CERCAS INDUS

( TRIAIS COM CAlDA (FORNECEMOS MONTADA).,

Fábriea: Distrito de Marcílio Dias _ Canoinhas-SC.
Escritérío: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa

.

Postal, �41 _. Anexo Escr1it6rio Cide Contabilidade

Rua Emüio Scholtz, 239

. ,

Dia 12 do corrente a Comissão
da Igreja de Santo Antonio reali-,
zou no seu salão de festas um baile
social cujo lucrá seria revertido em

benefício da continuidade das
obras da Igreja e Salão de Festas.
Foi realmente uma noitada de mui
ta -alégria onde os que lá estiveram
se divertiram a vale'!'. O resultado
'liquido apurado foi de Cr$ 19.50'2,30,
cujo valor- será aplicado no anda
mento das obras que estão sendo
construídas. A comissão: pEmhórad'a·
��de�atod�� que,��w��_�__� � ------------�
ramo
.".. '

.� .

I "

,
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'

Será dia' 10, domingo próximo, a

\ instalações do JARDiM DE

Compareça

.

.' )

gr�ndiosa festa 'de inaug'uraç�o das novas

IN'FANel'A' SANTA 'TEREZINHA.

I ·
e veja ê obra que realizamo's .�Qm a colaboração da córnunidadé. I�------------ �__��h(�Mmm�-a�Dã.. =_- .. .._·..__EmM�. �mN__w��.,,_����:_----u+__.-� --__Ml!m__

, ...
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,

'-IND.' COM. OTTO FRIEDRICH SIA. - ICOFRI
'SA, sita a rua Princesa Izabel, 574 � Campo d'Água Verde,
necessita pára início imediato de um Auxiliar de Escritório
'com prática em" Dpto, Pessoal. Osinteressados deverão com

parecer aos escritórios da' empresa, no endereço acima, em

horário comercial, munidos de seus documentos.

, '

MI�IST'ERIO DO EXÉRCITO
,DI EXÉRCITO. 5.a KM/S.a DE

COMANDO �A 5.3 RMjf5.3 DE
.

'

'.! ,�. Aviso ,de Edital
Tomada' de 'Preços N.o 028-CRL-5-80.

,

"
.

Acham-se abertas até as 16:00 horas do dia 11 de ages
to de '1980, as' inscrições para alienação de erva-mate existente em

áreas sob á jurisdição da 5.a Região Militar, localizadas nos muni
eípíos de PAPANDUVA e TRÊS BARRAS. "

/

, LOCAIS PARA ;INSCRIÇAO E INFORMA'ÇÚES
I '

, '

1. COMISSAO REGIONAL DE LICITA:ÇAO DO COMANDO DA
5.a RM/DE - Av. 31 de Março, sI/rio _;_ Pinheirinho __.' CURI-
TIBA - Paraná.

'

2. 'CAMPO DE INSTRUÇÃO MARECHAL HERMES (Sedej vern
'TR�S BARRAS ':..1.' Santa Catarina.,

'

Horário: Das 08:30 às-11:30 ,e das 13:30 às 17;00' horas, exceto as
.

quarta-feiras à tarde.
- '{>: edital acha-se à disposição dos interessados nos locais aci-

.ma. ,I

A Comissão de Licitação observará, rigorosamente" os horá
I' rios para entrega, e abertura das propostas.r " I

ENTREGA DAS PROPOSTAS: Entre as 13:00 e 14:00
horas \dó dia 15 de agosto no CAMPO :DE INSTRUÇÃO MARE

,

CHAL H'ERMES (Três Barras -, Fone: 23-150 DJ:?D': 0476) '"
"ABERTURA DAS 'PROPOSTAS: A partir das 14:10 ho,

ra,s do dia 15 de agosto. ,

'

'

,
,

,Quartel em CURITIBA-PR, 22. de julho de, 1980.
WASHINGTON CUR! - Ten CeI

Presidente da Comissão de Licitação

, ' \

, ,

,

FOTOCOPIAS�

". ,.'

, .,.i

,
".'"

, ,

O Cartório do'Registro Civil de Nereida C. "Côrte, ins
talado no FOr,UlTI, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada FOTOCOPIADORA em 'operação no Brasil, a SECf{E.
TARY II.

.
\

.' '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 empr�sas"
\

��----=-=====================================��--=*

NO DEPARTAMENrrO DE VEíCULOS USADOS DE
l\UGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE 'VEíCULOS LTDA.,

VOC� ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca Ano

: �-.
•

I�

1 Opala coupê .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Opala coupê .. .. .. .. .. ..' ....

2 Co�cêl.,. '.. ," .. ;; " v • • • .,' • ;

2 'Brasilia .. .. .. .. .. .,

j

1973
1974
1977

.. 19>78

'.

,
...:'..

�
.

,,,,' .

:Concessionário General Motors do Brasil S. A.
Rua �ajor Vieira, 289 .:_ CANOINHAS -, S'tta. Gatarina

..
I" ':_ I; l:. ".

,� ..

Areia de, Cima neste município aos de 1955, filho de Vergilino BeCkêt
29 de setembro de 1961" filha de dos Santos' e' de 'dona Izídora "Ba:c';;,!
João Cizeski e de Augusta Jungles bara dos Santos." falecida. Ela do,

.

'Cizeski, falecido, \
'

. lar, nascida em Salseiro, Município:
de Canoinhas-Sfl, aos 30 de setem

E para que chegue ao conheci" bro de 19'57, filha de Alinor Souza
'mento de terceiros, mandei publicar Prestes e de dona Maria Eloide
.o presente Edital. Apresentaram os ,Prest,es.·

documentos exiqidos pelo Código 'Se alguém souber de ÇlI�u�m ,im� ,

Civil, art. 180. Se alguém tiver co- pedimento legal oponha-o na f�rma,'
nhecimento de algum impedimento da lei. '

legal, oponha-o, na forma da lei. 'Três Barras, 2.9 de julho ale

Canoinhas, 30 de julho de '1980. 19>80.

NEREIDA, C. CÔRTE
'Oficial do Registro Civil
CPF, 222 � 3'"15.879-04'

"

REGISTRO
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial de;

Registro Civil do 1 �o D,istrito de Co
noinhas. Santa Catprin6 ;, faz saber
que pretendem casar-se:

, ,

JOSÉ VILMAR NEtTZEL com
LEONITA, KUTAS, brasileiros, sol
teiros, domiciliados e 'residentes em

Serrito neste distrito; ele lavrador"
nascido em Parado neste distrito
aos 6 de agosto de 19'57, filho de
Eugênio Neitzel >e de Maria Mada
lena Neitzel; ela do lar, nascida em

Serr ito neste distrito aos 24 de no

vembro de 1961, filha de Pedro
'Kutas, falecido 'e de Olga Vater
Kutas.

LUIS EDUARDO DE CAMPOS
com LUCIA DE LOURDES BAR
BOSA, brasileiros, solteiros'' domi
ciliados e residentes neste municí
pio; ele operário, nascido em M�:::,;-,
cílio Dias aos 2 de agosto de 19'59,
filho de Eduardo Aldo de Campos
e de Evanira Jungles de Campos;
ela operária, nascida em Fluviópo.
Iis-Pr , aos 10 de maio de 1959, fi
lha de Eusebio Ferreira Barbosa e

de Rosa Teixeira Barbosa.

AMI�TO JOSiÉ MAXIMO RO:
DRIGUE:S com MARI LIDIA<lVIA
CRADO, brasileiros, solteiros, dOI

, míciliades e residentes neste muni.
'cípio: �le lavrador, nascido em La
geado Liso-Major' Vieira aos 2 de
julho de 1953, filho de Alberto Ma
ximo de Barros e de Otacilla Ro
drigues, dos Santos; ela do lar, nas
cida em Rio d'Areia deste municí,
pio aos 10 de novembro de, 1948,
filha de Antonio Machado, e de Se
bastiana Cardozo dos Santos.

'

ELOIR LEITE com MIGUELI
NA CIZESKI brasileiros, � solteiros,, �

domiciliados ,e residentes nesta ci-

dade; ele operário, nascido em Rio
de Areia neste município aos' 16 de
novembro' de 1960, filho de Licinio
Leite e de Florentina Jungles Lei
te; ela do lar, nascida 'em, Rio da

-

-;-- ç
CARTÓRIO PAULA S. CAR

VALHO -- 1.0 TABELION��TO

Edital de Notificação
de' Protestos

,

: Por não ter sido encontrados
,

pessoalmente nos endereços à mim
fornecidos, ou por se. recusar a to
mar 'ciência, faço saber, aos que, o
presente Edital virem OÜ dele tive
rem conhecimento de que deu en

trada neste Ofício para ser protes
tado contra o. responsável dentro do

prazo legal o Título com as seguin
tes características.

Duplicata n.Q 7,33, Valor: Cr$
3.515,00 (Três mil, quinhentOs., e

quinze cruzeiros) - Vencimento:
27-11-78 -' Emitida por Retífica do
Alto Ltda., contra ODENIL FER
RAES.

Canoinhas, 30 de julho de 19HO�

PAULA S. CARVAL.:HO
OFICIAL DE; PROTESTOS

CPF.. n.? 24,6975,329-53

CIVIL

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do
Registro Civil do Município, de Três
Borross- Comarca de Canoinhas-SC.,
faz saber que pretendem casar-se,'

�. .

.

CELSO DA SILVA CASTRO e
SUELY DE FATIMA SOARES, bra
sileiros, solteiros, ele servente, na
tural deste Estado, nascido em Far
tura, Município de Canoinhas; aos.
21 de janeiro de 1957, filho de Al
fredo Carlos de Castro e de dona
Cecilia da Silva Castro. Ela, do la:::'",
natural do Estado do Paraná, nas

cída em Palmas, aos 25 de outubro,
de 1962, filha de Alfredo Soares e

de dona Constantina Soares, faleci
da.

-

u, '7.:
.. "::,:,,

EDIT AIS�

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

'Oficial do, Registro Civil

LEOPOLDO' PEREIRA, Oficial 00

R�gist�o Civil de Bela Vista do To I ..

do .:.. Canoinhas - Santa Catarina,
faz sober que pretendem casar-se:

RILDO ' GONÇALVES DOS';
SANTOS com TEREZINHA, DE
JESUS GONÇAINES DOS SAN�"
TOS, brasileiros, solteiros, naturaís

.

deste E'stado, ele .agrícultor, nasci..
do 'em Colonia Ouro Verde" em 23"
de agosto de 1943, filho .de João ,

Gonçalves dos Santos, falecido '''�' '

Suzana de Lima, ela dó lar, nasci
da em Canoinhas em 30 de janeiro,'
de 1952, filha de Eduardo Gonçal-.
ves dos Santos e Benvinda

.

Alves
de Lima,' falecidos. ,,'

"

Apresentaram, os documentos',
exigidos' pelo Código Civil art. 180;
se' alguém souber de algum imped.- ,

mente legal, oponha-o na forma da
'Lei. f' ,

Bela Vista do Toldo, 28 'de ju
lho de 1980.

ELIZA PEREffiA
EScrevente JUrament'ada

r.;

ALCIDES DE LIMA', e ROSA
DE SOUZA, brasileiros, solteiros,
naturais deste. Estado de Santa Ca
tarina, ele operário, nascido em

Agua Verde; Município de Canoi
nhas, aos 22 de outubro de 19318i,
filho de Arlindo de Lima, falecido
e de dona Elvira de Augustinho,
falecida. EJa, do lar, nascida em

'

Rio, Bonito,' aos 31 de maio de
1929, filha de Agostínha Francisca
de Souza, falecida.

LUIZ CARLOS. MELO e MA
RIA FAT'IMA DIAS DE SOUZA,'
brasileiros; naturais deste Estado,
ele tratorista, nascido em Otacilio.
Gosta, aos 281 de outubro de 1957,
filho de Ari Melo, falecido e de do
na Maria Lopes. Ela do lar, nasci
da em Curitibanos, aos 20 de outu
bro de 19iQ6, filha de Ireno Dias de
Souza e de dona Maria Luiza de
Souza.

CELSO. SARAIVA 'e MAR.IA
, LINA MÓREIRA, brasileiros, natu
rais deste Estado, solteiros, . ele,
servente, nascido em Aquilis Sten
gel, distrito .de Porto União-Se, fi
lho de Daniel Saraiva, falecido e- de
dona Hercilia Saraiva. Ela do lar,
nascida em Felipe Sehmidt, Muni
cípio de Canoinhas, aos 23 de ju
nho de 1957, filha de João Moreira
e de dona Nair Massaneiro.

Sebastião Greín Costa, EscriVlo
'de Paz e Oficial do Registro (Jivil'
(lo Município de Major' Vieira, CO- '

.marca de, Canoinhas, Estado .de
Santa Catarina, na forma da lei;
Íaz saber que pretendem Casar: _' ,

'

WALFRIDO .GONÇALVES.e '"

ALZIRA MARTINS DE OLIVEr-
" ",

RA. '

Ele, natural deste Estado, nas- "',
cido neste município no dia 05, de,»
maio de 1944, operário, solteiro dôo:
miciliado e residente neste m\mic�\_'
pio, filho de Pedro Gonçalves, fa-

,

Iecido e Brasilia Batista da Silva,
falecida. Ela, 'natural deste Estado, .
nascida neste município no dia 25
de agosto de 1948, do lar, solteira,
domiciliada e residente neste muni
cípio, filha de Odorico Martins de
Oliveira e' Gertrudes de Oliveira,

.. falecida.

,

,

ALZIRO BECKER DOS SAN
TOS e TERE'ZINHA DE; JESUS
PRESTES; brasileiros, solteiros, na
turais deste Estado, ele. nascido em

Três Barras-Se, aos -05 de março

,
'Se alguém tiver conhecimento

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

'

Major Víeira, 19 de julho, 9-�/ ,.

1980,
, \

SEBASTIAO 'GREm COSTA', .
'

Oficial do Registro Civii-

2.0 OFíCIO DE NOTAS "

Edital de Notificação
de Protestos

t

Por não' ter sido encontrado no

endereço fornecido, ou por recusar

a tomar ciência, faço saber a que o

presente "EDITAL", virem ou de
le tiverem conhecimento .cue deu
entrada neste "OFÍCIO", para ser

protestado contra o responsável
dentro do prazo legal os, títulos

,

com as seguintes características:
,

1

, DP N.o 2/0001788, vencimento
10.06,80, no valor de Cr$ 4.179,07,
Emitida por S/A White Martins"
Contra: LAURO GILDO SORGINS
KI ..

DP N.o 3/0001788, vencimento
10.07.80, no valor de Cr$ 4.179',07,
Emitida por SIA White, Martins,
Contra: LAURO GILDO GORGINS
K1.

Canoinhas, 31 de julho de 19>80..

ALCIDíES SCHUMAC'HER'
OFICIAL MAIOR

., CPF 005 589> 6{)9-3�
..._...._--------_......._--

, ,\

DOCUMENT03,
EXTRAVIADOS

ORLANDO VIEIM, declara
para os devId9s fins que ex�raviou
éS seguintes documentos: Carteira,
de' Identidade, Titulo de Eleitor,,

Certidão de nascimento e Certifi
, �ado de Alistament�.

Os mesmos ficam. 's-e;nn' �e.:lto
por ter �u�o,.,�ae viM.

• o'

"

U Pap l"
presente

i

NO DIA DOS PAIS, D:Ê A ELE UMA FE:RRAM�NTA ELt_
TRICABLAC & DEGKER. SEU PAPAI VAI SE DJSTRAIR,
TRABALHA�, POLIR 'FURAR, PRATICAR SEU HOBBY'.·

, ,
, ..

Veja as ofertas:

eu

um

merece

originar'

FURADEIRA COM [KIT DE 1A

FURADEIRA COM KIT DE o/s

POLITRIZ - LIXADEIRA .

MULTIBANCADA . (.. .. ..

I, ,

Es,teFano Wrublevskl • &.' ',:
, "

Filhos Ltda. '

Cr$ 2.690;00
'

Cr$ . '3.490,00 '\.

Cr$ 2.8�O,09 ,

Cr$ , 2.190,00 v-...
.. ..

�,. 1.
�,� ':" ')

(.: \"r'1.: "

Rua VidaI "Ràm.ó's 28f � Canofuhas - se
,

' ,
, ",,'.. .

Divuigu�l.
'"

.. �:....
�: ,; '"

"Col�reio -"do, Norte ", '." ::i,.':

Leie! Assina·!

� I � • �

,! '.. �. �.' .,

'. ; ,)

,I



CORREIO DO NORTE 02 de agosto de 1980

Prefeitura Municipal de Canoinhas "

;. /

LEI N.o 1.554 PE 18/07/80

HOM.OLOGA DESPESAS DE 1979 EMPENHADAS NO EXERCí.
CIO DE 1980 A CONTA DE DESPESAS DE EXERC1CIOS

ANTERIORES:

Dr, Benedito Therêzio de Carvalho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faço
saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu ·san
eíono a seguinte

L E I :

Adigo 1.0 -. Ficam homologadas' as despesas de 1979

empenhadas no exercício- de 1980 a conta de despesas de exercícios
anteriores no montante de Cr$ 1.125.286,91 (um milhão cento e

vinte e cinco mil duzentos e oitenta e seis cruzeiros e noventa e
I '.

um centavos) como segue: '

\

Emp. N."-
0046 - Lauro Gonçalves e Cia. Ltda. .. Cr$
0047 - Alice S. Pereira .. .. .. .'. .. ..' �.' .. Cr$
0048 - Joaquim A. Pereira .. .. .. .. .. .. .. Cr$
0049 - Pavímentadóra Iratí Ltda. .

'

Cr$
,

0050 � Empresa Funerária Bom Jesus .. .. Cr$
0052 - Acumuladores' Biluca Ltda, .. .. Cr$
0058 - Frederico Sachweh e Filhos Ltda. .. Cr$
0059 - Gráfica Santa Cruz Ltda , .. .. .. .. I

•• Cr$
0060 - Gráfica Santa Cruz Ltda ... �. .. .. Cr$
0061 ..:.... Raphael Dionísio Pereira e Cia. .. .. Cr$
0062 - Vigilância Urbana ,C�$
0063 - Frederico Sachweh e Filhos Ltda. .. Cr$
0064 -, Vilmar Mendes .. .. .. .. .. .. .. Cr$
0065. - Alfredo Scholze S.A. .. .. .. Cr$
0061J - Lauro Gonçalves e Cia. Ltda. . .. '. Cr$

, 0070, - Mad. Posto Lider Ltda. .. .. .. .. Cr$
, 007r - Transp. Murara Ltda ... ", .. .. .. Cr$
0072 - J .-A. Rocha Ltda. .. .. .. .. .. Cr$
0074 - Luiz Carlos Brehmer .. .. .. .. Cr$
0075 - Manfredo Leitz .....•... : �. Cr$
0076, - Fricasa Frios Ltda . .. "," .. .. Cr$
007172 -- Emp , Indl .. Coml , Fuck S.A. .. Cr$
0078 - Frederico Sachweh e Filhos Ltda. Cr$
008(J,- Dams & Knop Ltda , .. .'. .. Cr$
0081'_. Emp. Indl. ComI. Fuck ,S.A. Cr$
008'2 - Jiuliani Kock .. .. o., •• •• �. • , Cr$
008�f- Vulcanízadora Mauá Ltda. ..

' Cr$
0084 - Paulo Celeví . o •• • o •• •• Cr$
008-;f - Correios e Telégrafos .. '.. Cr$
0086 - Copiadora' Ozapel Ltda. .. Cr$
0087 - Romeu Senfp .. .. .. .. .. Cr$
0088. - Estefano Krull

.
.. .. .. '. . Cr$

,

0089' - Luiz Olivito Sonja .. ."," . . Cr$
0090 - Mallon Cia. Ltda. '.. .. .. Cr$
0091 _. Basilio Humenhuk Cia. Ltda. Cr$
0092 --' Ivan Wichicoviski Cia. Ltda , ., e , Cr$
0094 � Mecânica Sardá Ltda.

\

.... �. .. .. Cr$
\0100 -- Alceu Thiem .. .. .. .. .. ., Cr$
9111, "'- Orestes Galastri .: ..' .. ..' . . Cr$
0108 - Entel Telecomunicações Ltda. Cr$
0114 - Gazeta de Canoinhas .. .. .. Cr$
01i5 - Imelda Wtzko ... , .. .. .. .. .. Cr$
0116 - Moinho Catarinense ..

'

.. .. Cr$
0118 - Orestes Galastri .. .. .. .. Cr$
0119 -:- Orestes Galastrí .. ", .. .. . .: Cr$
0120 :-' Pedro Tyszka . . Cr$
0121 � Pedro TySizka .. .. .. ., .. Cr$
0122 - Pedro 'ryszka .. .. .. .. .. Cr$
0123 - Pedro Tyszka .. .. .. .. o. .. Cr$
01?6 - Màcif� S. A. Material e Construção .. Cr$
013i -' 'ro.yota Sulpar Ltda\ .. .. .. .. .. .;, Cr$
0139 - Ari Tadeu Peron ..

'
., .. .. .. .. .. Cr$

0142 --- Reunidas SIA , Cr$
0144 - Cerâmica Marcílio 'Dias Cr$
0145 - Cerâmica Marcílio Dias .. .. ,. Cr$
014� - 'Cerâmica MarCílio Dias .. . '. .. Cr$
0147 - Cerâmica Marcílio Dias .. .. .. ..',. Cr$r

0148 --:A' Notícia S/A ... � .. ," '" \ .. Cr$
0149 - Irmãos Procopiak Ltda : Cr$'

" 015(): - Stratos' Materiaa de Expediente Ltda. Cr$
0153 ........ Leopoldo C. Kock .. .. .. .. .. .. .. Cr$
0155 -. li'mãos' Procopiak Ltda .. � ... '- .. Cr$
0156 _. Posto de Serviços Ro.sário Ltda. :. Cr$

,

0157. - "BernaÍ'diIilo Machado .. .. .. .. .. Cr$0158: --Atlas Cópco Equipamentos SIA Cr$
0�59 - MUller & Irmãos Ltda. • ..• > Cr$
0160 - Frigorífico Canoinhas .. .. .. .• Cr$
0161 - Marta P. Zattar .. .. �. .. .. .. .. .. Cr$
6166 - Kohlbéck eia. Ltda. .. .. .. .. .. Cr$

, 0179 --- Irmãos Procopiak Ltda, .. .. .. .. .. .. Cr$
, 0180' - �elesc SIA '.' .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$
0181. - Celesc SIA ," .

"
.. . � .. .. .. .. Cr$

0182 - Celesc S;A .. .. .. .. .. .; .. .. .. Cr$
0166 - A. Tokarski Cia. \Ltda .. , Cr$
0187 - A. Tokarski Cia. Ltda.

'

Cr$
0188)- A. Tokarski' Cia. Ltda. Cr$

,

0189 - A. 'T6karski Cia. Ltda.' .. . .. " .. Cr$'

11.969,10
,

1.030,00
1.556,00

64.000,00
900,00

4.325,00
3.885,00
3.100,00
4.900,00
11.600,00
13.292,00
5.500,00

.13.200,00
6.748,00
3.389,50

24�065,00
7.300,00
10.0.00,00
2.000,00
5.226,00
2.730,50

. 8.115,00
,

685,00
1.800,00

. 83.815,88
2.500,00
1. 590;00
1.040,5U
,1.400,60
2.300,00
1.000,00

150,0.0
,

, 39.000,00 ,

2 ..500,00
8.177,47
240,00

11.700,00
476,00

8.100,00
14.500.,00
1.800,00
2.000,00
2.337,75'
3.875,00
3.000,00
2.461,50
7.380,00
4.634,00
6.300,00
5.909,40

"

930,00,
161,00
125,0()

fi .400,Ou
9.420,00
10 ..�!)O,OO
9.750,00

,

� .000,00
, 3.446,00

481,00
, 2.401,30

125,00
365,00
840,00

10.080,96
14.059,50
2.38p,00
1.870,00
6.900,00
�.185,41
18.994,35
19 .,�85,72·
30.059,87
8.840,14
8.908,67
9:398,47
6.·�67;86

0190 - A. Tokarski Cia. Ltda. .. .. .. .. Cr$ 8.184:,46
0191 - Pavimentadora Irati Ltda I •• '.. •• .! Cr$ 33" BOO,OO

\
0201 -. Telesc S/A .. .. .. .. .. .. .. .. _. . Cr$ , 18.345,00
0202 -' rrélesc SIA ...

'

.... , ... ,' .. .. .. Cr$ 21. 007,00
0205 - Cerâmica Sta . Terezinha ,Colodel Ltda. Cr$ 4.500,00
.0206 - Cerâmica Sta. Terezinha ColodeI Ltda. Cr$ 8'.140,00
0211 -, Cerplana Ltdá.

,

'

.' Cr$ 24.041,88
0212 - Nodari S/A. '. .. .. .. .. .. .. Cr$.. 1.'320,00
\0217 - Eletro Comercial Corres Ltda. Cr$ 80.0.00,00
'0218 - Eletro Comercial Correa Ltda. .. Cr$ 85.000,00
0234 - Telesc S/A '.. Cr$ 21.317,00
0245 -' Postepar Concreto Paraná S/A Cr$ 70. OO(),OO
0258 - A Noticia S/A '. Cr$ 4.620,00
0259 _. A. Dias e Filhos Ltda , .. .. .. Cr$ 3.026,00
0260 - Jornal Barriga Verde Ltda. .. Cr$ 800,00
0261 - Comercial Pedrassani Ltda. .. .. Cr$ 820,40 Gabinete do Prefeito Muni,..,
0263 - Denelar Ltda. .. .. .. .. .. .. Cr$ 7.978182 cipal de Canoínhas, 21 de Julho

.

0264 - José Arendartchuk .... ," ..

'

. . Cr$,' 7.200',00 de 1980.
'

0299 - Com , Ind. Schadeck S/A ... , .. Cr$ 14.744,00 -

Dr. Benedito Therézio de
'0300 _ Farmácia Drogaria Vital.. .. .. Cr$ 259,00 Carvalho Netto
0311 _' Maria Dranka : , .. .. .. Cr$ 655,00 Prefeito Municipal
0313 - João Luiz Moreira .. .. ',' .. .. .. Cr$ 570,00
0317 - Antonio D. Filho .. .. .. .. .. Cr$ 90,00
129'7 -. Max Schumacher .. ..'.. ;. .. Cr$ 7.600,00
13.09 _ Kohlbeck Cia. Ltda. .. .. .. ç.r$' 8.381,00
1312 _ Coml , Paulo Adolar Wagner. . 'Cr$ 1.659,00 José Bonifácio' FUrtado
1319 - Kohlbeck Cia. Ltda , Cr$ 1.905,00, Coordenador Administrativo'.

1320 - Kohlbeck Cia. Ltda. .. .. Cr$ 5.410,00
1317.- Kohlbeck Cía , Ltda.. .. Cr$ 6.029,00
1493 - Ind. Mad. Zaniolo S/A ... v, Cr$ 6.39'0,00
1511 - Ind. Mad. Zaniolo S/A. . Cr$ 3.666,70
1561 - Kohlbeck Cia. Ltda. .. .. .. .. .. .. Cr$ 6.930,00
1604 - Kohlbeck Cia. Ltda. .. .. .. .. .. Cr$\ 5.750,00
2322 - Mayer & Filhos Ltda. Cr$ 6.846,30

1

2323 - Mayer & Filhos Ltda', Cr$ 6.781,60 CONCEDER LICENÇA __

2324 - Mayer & Filhos Ltda , Cr$ 6.740.,30, . De acordo com os artigos 14412325 - Mayer & Filhos Ltda .. , " . . ... 'Cr$ 6.786,80 '145 e 135 'da Lei N.ol.149. de
2326 - Mayer & Filhos Ltda.

"," Cr$ _ 4.203,60 25/0411974,
2327 - Mayer & Filhos Ltda. Cr$ 4.299,90, ------------

Total Cr$ 1.125.286,91
I '\

Artigo 2.° - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, 18 de julho de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal
'

Esta lei foi registrada e publicada no Departamento
Adminístrativo, na data supra.,

JOSÉ BONIFACIO FURTADO Coordenador Administrativo.

DECRETO N.o 67/80
. Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito MU8
nicipaI de Canoinhas:, Estado de Santa Ca�arina, no USo

de suas atribhlções e de acordo com o inciso II artigo 5.0
da Lei n.o 1.514 de outubro de 1979:

'

\

DECRETA:

l\rt. 1.° - Fica -aberto o crédito suplementar por con
ta do excesso de arrecadação verificado até o mês de março de·
1980 na importância de Cr$ 210.000.,00 (duzentos: e dez' mi� cru;'

zeiros), para suplementar a seguinte dotaç'ão orçamentária:
;

DEPARTAMENTO DE E.DUCAÇ,AO E CU�TURA
4.'0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1. O.O-Investimentos
4.1. 2.0 - Equipamentos: 'e Material Permanente
4.1.2 .1/063-A - AquisÍção de Veículos .. Cr$ 210.000.,00.

TOTAL .. .. .... .. .... Cr$ 210.000,00

,Art. 2.0 ...- Este Decreto entrará em vigo.r na, data de
sua p�blicação revogadas a,s d:i;spostções em contrári(}.

Canoinhas, 24 de julho de 1980
.. . ....

"

Dt. Benedito T" de Carvalho Netto - Preféito l\funicipal
I

Este Decreto foi registraQ_o e . publicado no Departa.
mento Administrativo, na data supra.

" "

,. .'

.

José' Bonifácio" Ftntado ..... Cpordenadol'-.Administ:ràtivo,

PORTARIA N.9 57/80
Dr. Benedito Therézio .de

Carvalho Netto, Prefeito Muni.
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no liso de suas

atribuições legais, resolve:
,_.

CONCEDER LICENÇA
A FUNCIONARIA'

Ana Novacoski dos Santos, '

professora contratada, (90) no

venta' .días de licença para tra
tamento de saúde" conforme re ..

querimento protocolado sob n.?
1479 datado de 21/7/80 e atesta..
do médico incluso no mesmo, a
partir de 21/7/80.

Esta Portaria foi registra
da e publicada no Departarnen
to Administrativo na' data: su
pra..

"PORTARIA N.o 58/80
Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto, Prefeito "Muni
cipal de Canoinhas, Estado .de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:
'

I - A Prof.a Elza Deller
Antonovicz, (6) seis meses de"
Licença prêmio, a contar de

'

11/06/80, confonmr, requerimen..
to-protocolado sob n.? 1510 data...

do de 25/�/80;
.

II - A Prata Cirlene Ma...

ria D. Knop, (16) dezesseis dias.
de licença para tratamento de
saúde em pessoa da família, de
.acordo atestado médico' incl{lso
no requerimento 'protocolado,
sob n.? 1511 datado de 25/07j80�
a partir do dia 7/7/80.

Gabinete do Prefeito MunL
cipal de Canoinhas, 25 de' julho
de 1980.

.

...

Dr. Benedito :Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito Muni-cipaí' ,

. Esta Portaria fo.i registra- /.

da e publicada no Departamen.-
to Administr:ativo na data su ..

pra.

/

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

DI,TAI:'
A Prefeitura Municipal de.

Canoinhas, Estado de Santa Ca.
tarina, solicita o compareci
mento do Senhor Sebastião Ros�

I

camp, Portador da C.T.P.S.,
n. 69. 763-série 233, no prazo de
72 horas para regularização de
sua situação funcio.nal ju:hto a

esta Prefeitura, sob pena de ca..
,

,',

racterização çle justa causa, se- :'

, gundo 'o artigo 482, letra I, da ::,

consolidação das 1eis do traba..
lho - CLT.

. !

Canoinhas, 30 de 'julho de
1980. "

'.'

Dr..Benedito TheréziC) de
Cariralh.o,Netto ';l

Prefeit M
.

'''81·
.--, .. ,

.. o lUllClp ' ...

.
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EXECUTE' COM RAPIDEZ E EFICACIA,SUA COLHEITA,
COM

NEW' HOLLA,ND
A AUTOMOTRIZ "NEW HOLLAND 4040" É O NOVO MO
DELO LANÇADO NO MERCADO BRASILEIRO. FORTE,
RESIST'ENTE, DURÁVEL, VERSÁTIL, MODERNA, PEH
FEITA. CONCEBIDA EM CADA DETALHE PARA AU_
MENTAR OS LUCROS DA COLHEITA; REDUziNDO, AO
M:�NIMO, AS PERDAS- DE GRÃOS, ELIMINANDO AS
QUEBRAS E ENVIANDO MAIS GRÃOS, E GRÃOS LIM-

POS, AO TANQUE GRANELEIRO.
,

UM ORGULHO DA· TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME
CÂNICA'DA "SPERRY NEW HOLLAND'.'. VOCÊ TAM.:

,

;BÉM VAI SE ORGULHAR DELA.
'

(

·ALIADO 'AO ESPE'fACULAR TRABALHO- DESTA
COLHEITADEIRA, USE O

(BI 2105

I' .-

In ciro ara 'OS municí; ius
I

•

ais
Florianópolis - Os municípios ca
tarinenses vão receber em 1980,
mais 410 milhões de cruzeiros
do Fundo de Participação dos

Munícípíos. Em vista disto, técni
cos da Sub-Chefia de Articula
ção com os Municípios; SUAMU,
do Gabinete de Planejamento e

Coodenação Geral, GAPLAN,
estão, desde o dia 1º de julho,
visitando as .assocíações de mu

nicípios, orientando os contado
res das Prefeituras para. a devi
da reforrnulação dos planos de
aplicação do Fundo de Partici
pação dos Municípios.

I.Segundo informação, da

I

FESTAS ,- ANIVERSA..

,

RIOS . E CASAMENTOS.

\

FAMOSO NA INDÚSTRIA E LAVOURA DE MÉDIO E
GRANDE PORTE, ESTE TRATOR ESTARÁ AO SEU LA

, DO, DA SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O ÚNICO TRA
"TOR BRASILEIRO COM CHASSI QUE ACEITA QUAL

I'

. QUER IMPLEMENTO FRONTAL SEM ADAPTAÇõES.

·SKOL
/

Cervejas e Refrigerantes
.

Revendedor autorizado "NEW HOLLAND" e "CBT"

para a região,

MAVEQUIP
i'

I'

Máquinas. 'Veículos e Equipamentos Ltda.
Vende-se
Dois Lotes próximo a Igre

ja do Perpétuo Socorro - Jar
dim da Esperança.

J'

, ótima localização. Preço a'
combinar.

Ver e tratar com Ludovico
.

ou Dica Bora, na Rua Getúlio
Vargas, 618 - Telefone 22-0935

Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Cemitério
Municipal)

.

. ,

T·eléfone (0477) 22-0261 - CEP 89460 .; CANOINHAS-SC

• I

••••• III ••••••••••• D ••• li •••••••••••••• ií ••• IITTTllill •••• ,.I •• '•••••••••• i ••• I.'.rfI.i'i.�i".i •• í.I.tt\ •••• rr.

�
r

• _

•

TudQ para o seu' lar

o SÇ)'M

." .

em ··movelS eletrodomésticos

conjuntos estofados. copas, dormitórios, para casal e infan

til. cozinhas americanas todeschini, televisão a. cores (sanio
I "

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

I

gÕ8S a' lenha e a gaz, refrigeradores. armários com piasf
,/ ,I •

.

-(simples e duplas),
,

bicicletas, enceradeiras.,' mãquinas de

costura e de levar.. colchões. violões, 'carrinhos . e berços,
relógios de p.ar·�de,· rádios. toca-fitas e uma

infinidade de artigos.

Crediario próprio e entrega na hora
, .

fiça-nos uma visita e compro,e nossos pre,o;s. e facilidades de �rgamento
RUA CAETANO COSTA, 49,5 - FONE 22-05� - eANorNHAS - SC.

•••• 'I" u,�•••••••• , y 'P" 1""".' 'P' 1'1' ,,JtA,, ••••• '.1""'" II' I'·" ".' ',1'" II ',II '.,. 1"" I" ., •••• " ••• , I" Dta

SUAMU, o Governo da União que significa. um aumento no

fêz uma reestimativa, quanto orçamento dos municípios na

aos repasses para os municípios ordem de 410 milhões de cruzei
de Santa Catarina do Fundo de ros, ainda para este exercício.

Participação dos Municípios. A Os técnicos da SUAMU e

estimativa, colocada em orça- GAPLAN, que estão visitando
menta pelas prefeituras, em ,as prefeituras,. também estão

1980, do FPM, era de 1 bilhão, orientando os contadores para
486 milhões e 991 mil cruzeiros. a elaboração do. relatório do

Agora, com a reestírnativa, o Plano de Aplicação para 1981,
valor passou para 1 bilhão, 896

.

cujos valores ainda não foram
milh ões e 860 mil cruzeiros, o estimados.'

. '

Status Cabeleireiros
MASCULINO E FEMININO' - MANIC'URE E PEDICÚ�
- 'ONDULAÇOES PERMANENTES, LAVAÇAO, BANHO

DE ÓLEO, CO;RTES D-E CABELO E BARBA, A C�GO DE
PROFISSIONAIS COMPETENTES

Aeeítamos com hora marcada, das 8 às 21 hOF-3S diariamen1e.

Rua Vidal Ramos, 705 (Em frents à Farmáeia A,llqge) ..
=

CARTóRIO DE REGISTRO DE IMóVEIS DA COMARCÀ· DE
CANOINHAS - ESTAD{) DE SANTA CATARINA.

Edital �de Loteamento
EULALIA GLABA KOHLBECK, Oficial dó Regístr«
de Imóveis da' Comarca de Canoinhas, Estado de Santa

. Catarina, na forma da Lei,

.

PROPRIETARIOS: VERONICA BERGMANN, VALDEMAR
BERGMANN E VILMA B. S.' DE OLI..
VElRA

rit I1 O
---

<
'RUA ·BASILIO HUMENHUK f'�

�
<

·0
lMÓVÊL .�

�
< p.,'
O
� .�-

<t!
RUA· OTTO FRIEDRICH

lX4
P
lX4

\ I

Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri-
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por WALDEMAR BERGMANN e sua mulher MARIA R. BERG

MANN,'EWALDO GLINSKI e sua mulher VERONICA B. GLINS
KI e ARI SIMõES DE OLIVEIRA e sua mulher VILMA SIMõES

, .
.

DE OLIVEIRA, foram depositados em seu Cartório, memorial de.s�.
critivo, planta e demais papéis e documentos relativos. ao "�O
./TEAMENTO NOVO HORIZONTE", situado nesta cidade, entre as

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

As impugnações daqueles que �e julgarem .prejudiea
dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta- I

das dentro do prazo de .quinze (15) dias, a contar da. data da ter
ceira. e última publicação do presente Edital. Findo o prazo. e não
havendo ímpugnaçãc .de terceiros ou deste Ofício, será procedido
o registro.

.

.

. O 'procesSlO encontra-se a disposição dos interessados,
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado .

nesta cidade de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, aos' vinte e

dois (22) dias do mês de julho de 1980.
f

.

\
. .

EULALIA GLABA KOHLBE�K - Oficial do Registro de. Imóveis
.

CPF n.? 249111199/34
.

-

AREA LOTEADA 9.680,00 Ma

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
\

. FUNCIONAMENTO
DEPENDE :TAMBÉM

I

DE· ···SUA'· PREFEITURA
)

A I

DE
.

"VOCE'"
LIXO, restos de materiais de construção, entulhos provenientes de demolição. terra.
de quintais particulares. os quais serão removidos as' custas dos inquilinos ou

proprietários» (Lei N,o 1453). \

«Não é considerado
árvores ou

J

galhos

r

, �- _._ ..

\
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Vende-se em Barra Velhavum pequeno supermercado com

bar anexo; ótimo faturamento inclusive fora de temporada. Está
Incluído no .negócio uma casa residencial ao lado, e um terreno nos

fundos. rua calçada, telefone, 50.m.etros do mar.

S e g D r a n � a Im ó'v e i
PRAÇA LAURO MULLER, 516 - FONE 22-0316

'CRECI 1231'- CRECI 1054

VENDE,
TERRENOS E CHACARAS

1 - Terreno de 'esquina sito a Rua Marechal Rondon (Alto das
Palmeiras) com 684 m2.

'

2 - Terreno de 2,5 alqueires próximo a substação .

3 - Chácara próximo de Alto das Palmeiras, com riacho. ótimo
para criação. A�'lea de 9. 000 in2.

,

4: - Chácara nós fundos do Cemitério Municipal com casa de ma-
\

deira , Área de 12.000 m2.
,5 - Terreno de 31.649 m2 situado no Bairro São Cristóvão, ótimo

para, lotear. ,

6 - Terreno de 702 m2 situado a Rua 12 de Setembro.
'1 .- Terreno para chácara no Salto d'Agua Verde. Área de 42. O{)O

m2, com riacho.
'

,

8 - 21 alqueires em Rio Claro, com erva-mate e madeírínha.
'9 - 21 alqueires em Barra Mansa. Contém riachos.
10 - 5 Lotes próximo a torre de televisão.
11 - ótima área para chácara próximo ao Colégio Santa Cruz,' COm

3 casas de madeira.
' ,

.�,�\ �5 alqueires em Paula Pereira, já aràdo com água.
CASAS

13 - Casa mista na Rua 12 de Setembro. Terreno 800 m2. Area
construída de 120 m2.

'

14 - Casa de madeira naRua Argentina. Terreno de 600 m2 .

Area construida 52 m2.
15 - Casa de alvenaria de 60 m2. Terreno de 210 m2. Área cen-

�al. ,

' ,

l� - Ponto comercial C'o}TI' moradia, situado na Av. Expedicionários..
17 -' Casa de madeira de 9'4 m2 .. Próxima do centro.

'

18 - Oasa de madeira de 48 m2. 'Situada no Campo da Agua Verde.
19 - Casa de madeira de 80 m2. Terreno de 902 m2. Próxima ao

centro,
2.0 - Casa de madeira de 84 m2. Terreno de 785 m2. Situada, no

Campo d'Água Verde ..
21 - Três pequenas casas de madeira num terreno de 1085 m2. Si

tuadas no Campo d'Água Verde.
22 - Casa de madeira de 49 m2. Terreno de 580 m2. Situado no

. Campo d'Água Verde. .

, às - Casa de madeira de 50 m2. Campo d'Água Verde.

D'I VERS O S

,

Prefeitura Munidpal de Canoinhas
I

Aviso de Licitacão
, �.,.

'

"
.-

,A Comissão de Licitação da Prefeitura 'Municipal. de
I

Canoínhas, leva ao conhecimento dos Interessados, : que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 043/80, para "Recuperação
de esteiras, roletés, rodas-guia, rodas-motrizes e sapatas, com for
.necímento de material; e mão-de-obra, de 01 (um) -Trator Fíat mo,

v delo AD-14", com prazo de entrega das propostas até àS,-10 (dez)
horas do dia12 (doze) de agosto do corrente ano (12.08.80). Có
pia do retendo Edital e maiores esclarecimentos; serão obtidos
junto 'a. citada Comissão.

.

( ,

I �.
'

"

'.
'

.

"

.

'."

Canoínhas, 30 de, julho de 1980. I,
, \

,

HUGO ANTONIO :PEIXOTO':__ Presidente da ComissãO'
______________, � � _____

Prefeitura·Municipàl de Canoinhas
.. .. �

. ,�

Avis'o de Licitacão
.,

A Comíssão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoínhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
abertaa Tomada de Preço - Edital n.? 044/80, para "Aquisição de'
01 (uma) Cabine, para ser montada em Chassis de Caminhão Che
vrolet ano 1968", com prazo de entrega das Propostas até às 10
(dez) horas -do dia 13' (treze) .de agosto do corrente ano (13.08.80).
Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos, s,erão obtidos
[unto a citada Comissão. .

Canoinhas, 30 de julho de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

!

, -'

FAÇA 'IOGA
UNIÃO COM -OS DE'MAIS SERES
UNIÃO CONTIGO MESMO
UNIÃO COM O �BSOLUTO

Nossa eternidade habita cada instahte bem vivido, pleno de
paz, saúde ,e afeto.
PROCURE-NOS

MARLI B. FUCK
ln,scrições à Rua Curitibanos, 835 - ou pelo fone 22�06Q9'

�m breve - U:tÍcio das .aulas.

II

Você
\ conhece"

!li
o

(continuação do número antertor)

OS DOZE, PASSOS
A todos os membros são fami-·

'

liares os chamados "Doze Passos",
que constituem a filosofia do A.A.

e, ao mesmo tempo; os meios de

'que ele se serve para aplicar, sua

terapêutica ao alcoólico que nutre

o desejo de deixar a bebida. Apre
sentando rapidamente, em síntese,
esses passos diríamos, que:
- Inicialmente, o alcoólico

tem que reconhecer que o álcool o

dominou; e que ele não tem mais

domínio sobre sua própria vida.

Em seguida (é o segundo pas
so) ele reconhece que um Poder

Superior (Deus como cada um o

concebe) é capaz de restituir-lhe °

equilíbrio; . decide, então entregar.
lhe sua vontade é sua vida ( é o

terceiro passo)
A esta altura, O alcoólico já dó

mina o álcool e vai, então, procurar
resolver os problemas, as neuroses

que .o levaram a refugir-se na be
bida.

zinho, então ele se sente humilha
do. A porta, então, está aberta pa
ra que ele reconheça a existência
de um Poder Superior que quer,

ajudá-lo' desde que ele queira ser

ajudado. Ê portanto, o
. desespero

que irá ajudar a combater o egoís,
mo, -fazendo o alcoólico ,tornar-se
humilde e levando-o a abrir-se para
Deus e para Ü'S outros que sofrem
do mesmo mal: Para o alcoólico, é
muito importante que a ajuda lhe
venha de outros' alcoólicos .. Ele

compreende 'que seu "caso" 'não é

anormal, que há outras pessoas co

mo ele: pois é assim que ele se con-

Â. Â.?
sidera dentro dê seu doloroso '

egoísmo: uma pessoa díterente,
anormal. Ele compreende também

_

que, se outros conseguiram, ele
também conseguirá dominar o- ál,
cool ,

Grande é a união existente en-..

tre os Alcoólicos Anônimos. To-,
dos sabem, por experiência próprís,
o quanto é terrível o alcoolísmo.
De' um lado, a necessidade dê 11-.:
vrar-se desta neurose para poderem
viver felizes, e, por outro lado; o,
amor de Deus e aos semelhantes Oíf
mantém unidos.

(continua no próximo núnier&)
\

PreF�i ure Municipal-
,

;-

) São os passos, seguintes.
E uma verdadeira auto-psiquia

tria: o indivíduo faz um inventá
rio moral, reconhecendo as próprias
falhas, prontificar-se a deixar que
o Poder Superior corrij a seus de
feitos de caráter e pede-lhe quê. O

ajude a corrígír os erros que prati
cou'. Importantes são a .oração e a

meditação, em que o alcoólico pede
a Deus que o faça conhecer- Sua
Vontade em relação a si mesmo, e,

que lhe dê força para realizar esta
vontade. Finalmente, o alcoólico
irá por em prática estes princípios
em todos os seus 'negócios e pro
curará: transmitir- esta mensagem a

outros alcoólicos.

Mas é preciso salientar, que O

A . A. não é uma Associação reli

giosa. Dela participam católicos,
protestantes, judeus, ateus. O '

A.A. não impõe aos membros uma

determinada concepção de Deus. O

que é preciso é que cada membro
acredite em um Poder Superior que
o ajudará \a vencer a doença, pois
el�, por si só, não conseguirá de
tê-Ia. Em geral, o alcoólico é um

indivíduo' desesperado, que -não. crê
em Deus. É ,que, certamente, du
rante anos, ele ,pediu a Deus que. o

libertasse do alcoolismo e isto não
aconteceu ..

" Então, para elê, 'Deus
não existe. Mas, se alguém está fa
lhando, não ,é Deus, e sim ele,

I

Deus não é seu empregado ele é
que deve ser servidor de Deus.

Todo alcoólico é um ser extre
mamente egoísta: tudo e todos exis
tem para servi-lo, inclusive Deus.

\

Ora, quando 'ele se desespera,
.

quando se convence que o álcool o

domina 'e de que ele nada pode so-
.

------�-----------------------

Oracãoao Divino
Espírito Santo

Espírito Santo, Tu que me es-:
clareees em tudo, que ilumina to
dos os meus caminhos para qu� eu

1'-lünja meu ideal, Tu que me dás o

Do;m Divino de perdoar e esquecer
G mau que me 'fazem; que em todos
os instantes de minha vida está co

migo, quero neste curto diálogo
'rjgradecerte por tudo e c'onfirmar
uma vez mais que não quero sepa·
rar-me de' Ti. !

Por maior que seja a ilusão ma

t�rial, não será' o mínimo da vonta- ,

de que sinto, de um dia estar conti
go 'e todos os meus irmãos, na gló
ria perpétua.

Agradeço-te uma vez' mais ...
A pessoa deverá fazer' esta

('Iração três dias seguidos sem fazer
o pedido. Dentró de três dias será
a1cançada a graça, por mais difícil
'que seja. .

pUblicada por ter rec�bido uma,
€;l'aça

'

, E'.,M ... ,

,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tornada de Pre-ço - Edital n.? 042:/80" para "Aquisição
de 01 (um Guindaste' Hidráulico, tipo, Munck ou Similar, com: ca

pacidade máxima de até 4�000 (quatro mil) Kilos para adaptar em
Caminhão Chevrolet motor Mercedes, acompanhado de diversos
emplementos", com prazo de entrega das propostas até às 10 (dez)
horas do dia 11 ,(onze) de agosto do corrente ano (1L08.80) . Có
pia do referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos [un;
to a citada Comissão.

,
,

\

Canoinhas, 29 de julho de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

•

I icitação

PreFeitura·Mun. de (ancinhas

, PU8LICIDADIE, É UM I�VES'TIMENTO SADIO E
, RENTAVEL. '

.

I
.

\
SE vot'� AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORRENTES.

,

FAÇA UMA EXPERIÊNCIA. - �NUNCIE NA' RADIO
SANTA CATARINA. 'PROFISSIONAIS REALMENTE CA
PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEU

,

INVESTIMENTO. '

,E 18'1;0, VAI LHE ,PROPORCIONAR !WUITAS ALEGRIAS ...

,

E MUITOS LUCROS TAMBÉM.

DECRETO N.o 68/80
Dr. Benedito 'I'herézio de

Carvalho Netto, -Prefeito 'Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina,' no uso de suas
atribuições legais e, de confor
nri.dade com QS artigos' n.os 107
inciso III e 108 Inciso' I, item a,
da Lei n,? 1.149 de 25/04/1974, e
o artigo 1.° parágrafo único, in-.
ciso I, da. Lei n,? 1.546 de
10/06/1980,

DECRETA:'

Artigo 1.'0 - Fica o :funcio
nário IVlLASIO COE�:aO, ti
tular do cargo de provimento
efetivo de 'Oficial Tributário,
aposentado 'a partir, de 28/0.7/
1980, 'em decorrência do reque
rimento protocolado sob n.?

r

1294 datado de 24/06/1980.
I

Artigo 2.° - As vantagens
financeiras serão devidas com

base no Cargo em Comissão de,
Coordenador de Tributos, Pa-
drão C. C .14.

I

Artigo 3.° Este Decreto
entrará em vigor na data de

y sua "publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni

. -eipal de Canoínhas, em 28 de

julho de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
, CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

\

Este Decreto foi registrado
e publicado. no Departamento
Administrativo,

.

na data supra.
JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

\

DECRETO N.o 69/80
Dr. Benedito Therézio· dAt'

.Carvalho Netto, Prefeito M�.
eipal de .Canoinhas, 'Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais
.

DECRETA:

Artigo 1.0 - Fica homolo
gado. o termo de 'avaliação ela...

borado pela Comissão çonstituI...
da pela Portaria n.? 46/8.0' d.

,

27/06/80, referente a área de'
52.000,00 m2 de propriedade dó
Sr. Evaldo Gonchorovski, Imó
vel' situado na localidade de
Parado, neste MUnicípio.

,
" Artigo 2.° _. Este Decreto

entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as .dís
posições em contrário. ..

Gabinete do Prefeito Muni..

cipal de Canoinhas, 29 de julho
de 198Q.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NE,TTO
Prefeito Municipal\

Este Decreto foi registrado .

e publicado no Departamento
,Administrativo, na data supr�.
,JOSÉ BONIFACIO FURTADO,·
Coordenador Administrativo
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Rua Getúlio Vargas, 527 _.:: Fone: 22-0971
r , ," I '

FARMACIA ,DE. PLAN,r;FAO:· De' 'sábado' (02) a sexta-feira

(08) VITAL _ Rua Paula Pe

reira, 542 _. Fone 22-.0040
. .

j� "�:f' �".\. I,·i'
,',

'f "";:

",mnxtos DE PLANTA0: Em: casos de extrema .urgêncía -
"

Fone 22-0033

RADIO rl\.·TRULHA: Fone: 190' .

j
I. ���

, \
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PRON'TO SOCORRO: Fone: 19'2
PLANTA0 CELESC: Fone: 196

l' '"' ,
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ESTAÇAO RODOVI�IA: Fone: 22-01WJ

RADIO SAN�A CATARINft.: Divulgações das ()8:00 às 12:00

,", ,

, , horas' e das 14:00 às 18:00 ho
"

ras. Aos/sábados até às 16:00

horas.
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",C90perativa· . Agro - Pecuária
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"

A\/ISO

.de

A COOPERATIVA' AGRO;"PECUARIA D� CANOI-
NHA-S LTDA" avisa os seus Cooperados, e 'demais agricultores da
cl'e�ã.o "d� que já está aceitando pedido de Sementes de: Feijão,
.;;�oz, .Mílho, e Soj a, e comunica' os' preços de Fertilizantes, que
'são os mais baratos da 'região, .

�. ,
.

"FóRMULA PREÇO
,;5-.20-1.0' , . " FEIJAO Cr$ 697,00 p/saco" ,

'/1,5,..30"'10:, • , , , .. MILHO Cr$ 912,00 p/saco
·'4"33..12 .; " ., ..

z

.', SOJA .. '. ,. Cr$ 978,00 p/saco
"i!�3�10 . � ',' " ',' " ARROZ .. .. ., .. Cr$ 926,00. p/saco
.. V,ll:ÉI� ses C/5o. KGS ..

'

,. .. ,,' .... :. �" ., .. Cr$ 926,00 p/saco

, <

..�... l "
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I. ,CanoIDh_?SJ 0.9 de julho de 1980,
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* Dia trinta (30) próximo passado
Zé Markiv, completou idade nova.

Tudo de bom à você.

* André e Andréa participando
conosco dos acontecimentos da-

1

qui. Isto é bom. J,
* Mais uma gincana movímentan
I do o nosso domingo. Desta vez é'
com a presença de. motoqueiros .

. Sempre assim.
I

\ r

n .....

Acon ece
* "Em meio a escuridão da noite,
há sempre estrelas para quem

tem olhos para olhar o céu. Em
meio a um campo devastado, have
rá sempre uma flor para quem sabe
olhar" .

A V 1'5 O

·(asas

* Hoje a noite no Clube acontece

rá uma. boate que 'é promoção do
LEO. Marquem presença,
* E o almoço do Pinho só deu legal.
Foi muito bem organizado 'e trou

xe para cá muitos que mataram

saudades, entre eles Bié, Dirceu,
Carmem Malu, Lúcia e EvL

:te Quem recebe os cumprimentos
pelo seu aniversário no dia 4 de

.

agosto próximo é o Cláudio D. Fe
licidades.

\

* Michel P. passou conosco o final
da semana passada, revendo seus

. Nós abaixo assinado, SE
BASTIÃO GREIN COSTA e·

OrAVIO GREIN COSTA, avi
samos a quem interessar possa,
que está expressamente proibi
da a entrada de pessoas estra-

_

nhas em nossas terras, situadas
em Rio Vermelho e Campina
Rio Verm ho no município de
Major Vieira.

Esta proibição é feita tendo
em vista a roubo de gado e ínva,

. são de terras' qUe estão aconte
cendo nesta localidade. Por ou
tro lado informamos que as' au
toridades já estão cientificadas
e que não assumimos qualquer
responsabilidade por problemas
que venham '3. acontecer, a

quem não obedecer ao presente
aviso .

Major Vieira, 25 de julho
de 1980.

Sebastião .Greín Costa
Otavio Greín Costa

.: I

.<,
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UtslGER & C!IA. LTOA.
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. ,1 'AS éasAS PERNA�BUCAN./\S, COMUNICAM SUA DIS
. TINTA CLIENTELA, QUE AGORA, ESTA ATENDENDO

.:...... ' PROVISORIAMENTE A RUA VIDAL RAMOS, 494 \
1

(PRAÇA LAURO MÜLLER) .

EXPORTAÇÃO
TELEF�NES: Escritório 23 ..1770 - Loja 23-2014

Distribuidores ,Exclusivos da Linha

Completa dos Motores« \VEG»
,

Esquadrias de 'ferro e
.'"

'de vidros, c.am equipe de
tentes para sua

urna variadíssima secção

profissionais cornpe
colocação.

Waldernar ,Knüppel

Rua' Des, Costa Carvalho, 41 e 44;· - UNIAO DA VITóRIA - PR.

j .','

,

.C·OMÉRCIO-
-

,

,

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

'"
;. .1''., .'" ",', "

'
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, '

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:
I

'

Responsabilidade: J. e C .

• • •

inúmeros amigos que aqui ficaram.
Volt'e sempre.

* Shiminho e Pedro passando al

guns dias no Mato Grosso e nós
.

com saudades deles.

* Georgia T., menina bonita que é

sempre destaque a onde se en

contra.

* MelissaS. aproveitou suas férias
em Canoinhas, e ele sempre de
olho nela. É isso.

:!c. Doca e Sílvio, parzinho que se

fez presente em nossa cidade na

seman� passada.
:!c Altamiro e Newton apareceram
no sábado passado e deixaram a

todos contentes com isso.

* Isabela Murara passeando agora
'de carteira na mão e sempre con-
."

,

quistando olhares.

* Paulinho M. e' Stela H., um no-

vo par que está aí irradiando sim

patia.
* Patrice de Carvalho recebeu.muí
tos cumprimentos no dia 31 p.p ..

pela passagem de seu aniversário..
.

.

p:a:rabéns.
* Careca, muito querido e um,

grande amigo. Continue assim.

* Gaspar, rodando muito só em sua.

moto'. Muita mina querendo pre.
encher esta solidão.
* Fim de férias. .. fim de dívertí-
mentos.: .. e a saudades de Ul'.t).

mês que passou e deixou marcada
muitas coísas.: Todos voitam ao es-

tudo, tudo volta a rotina e resta •
esperança de um breve reencontro.

* "Cada fracasso ensina ao no..
. mem algo de que necessita apr-e.Jlj-
der"�

Dr. Sérgio T. Langer
Cirurgião- Dentista

Raios X'

Rua Paula Pereira, 799 - Fone 22-0588-
....

"

DR. ZENO AMARAL FILHO
'.'. ,I'

- CIRURGIÃO DENTISTA -

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

(próximo à Igrej a Matriz) - F0I?-e 22-0960

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

Dra. ·Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -.

_ CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatrla -

, ,

HORA MARCADA _. Pça. Lauro Müller 494 - Fone 22-0461
. ,

FIAJ ·

•

O carro mais OA • do Brasil.ecencmrcc
I FUCK
Concessionária Autortsada

Fuck Automóveis Ltda.
RUA CAETANO COSTA, ,2211 - FONE 2.2-OOM

CARROS NOVOS E USADOS,

;'. I

(- ·10 de agosto
/

Presentes que
-

agradam
• r
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(d coluna' de Rubens Ribeiro da SiLI'a, mantida

em homenagem à sua mem6ria.)
\ ',f

Responsâoel: GLdlJCO J. BUENO

I'releito Iherézio
.

cUlpre promlssa
, Em contactos anteriores com o

senhor prefeito Therézio Netto,
,

a
.

I reportagem 'do Correio do
Norte recebeu do mesmo, a pro
messa de maiores facilidades de
tr�balho, .no que �ange ao aces

SO às informações. relativas à
sua

'

gestão.
'

.,.,f ,
•

,. •. " I

.E agora, ao ensejo de nova en

trevista, constatamos com satís- '

, fação, que providências foram

efetivadas, 'no' sentido de que'
fôssemos dotados de elementos
objetivos para' que possamos
melhor divulgar os feitos admi

nistrativos do Executivo Muni

cípal.
Não que anteriormente Iôsse
mos mal atendidos, em absoluto,

Apenas, face ao acúmulo de tra
balho que o absorve, o senhor

prefeito realmente nãd tinha

condições de fornecer à nossa

reportagem, os elementos ne

cessários à. uma perfeita e cri-
,teriosa divulgação,

Agradecemos as providências
tornadas .. e ratificamos a :nossa

disposição em, informar sempre,
ob,�çtivando semear a verdade.

Assim é que, hoje tornamos pú
blica a divulgação do Boletim
Informativo N.O 01/80. da Admi
nistração Municipal:

BDrelim�lnformalivo N.O 01/80
da a�ministracão, MuniCipal

.

Iherézio/ fábio
"

1.0. Chega ao final a constru ...

ção da Ponte sobre o Rio,
Paciência, na localidade de Pa
ciência dos Neves, deverá nesta

semana ser concretado o piso e

os guarda-corpo. Esta ponte foi
eonstruída com recursos da Se

.eretaria dos Transportes e

Obras e da Prefeitura extensão
/

. , '

23 m.

1.1. Em fase finai também a

construção' de Escola, Iso.
lada Municipal de Rio Bonito,
toda em alvenaria, as all.las ra

partiT de agosto serão já no no

YO prédio.
1.2. Terminada à Quadra Poli-

valente da E.B . Manoel
da Silva Quadros n� localida
de de- Marcílio-:Qias .

1 .3. Em fase final a cbnstru-'

ção da Quadra Poli-va
lente de Bela-Vist'a do Toldo.

1.�. Iniciada a construção, da
. '

Quadra Poli-valênte. do
Núcleo Habitacional B. T. Car_
'valho Junior, nO .Bairro Indus
trial n.o 1 Cohab/SC, - Canoi�
�.

'

1.5. As águas Pluviais da Ave
I nJda dos Expedicionários

. ·estlo sendo canalizadas em todq
sua. extensão" pela Prefeitura

para possi,:bilitai o asfaltament'o
da mesma.

partir das
- \

10:00 'hOrdS,

1.5. Continua o Calçamento a

paralelepípedos da Rua
Almeida Cardoso - trecho en

tre a Barão, do Rio Branco. e_ a
Rua Peru, depois será calçado a

mesma rua no trecho compreen
dídõ entre 'a Barão e a Dr. Ma
lucelli.

1 .6. Continua o Calçamento a

Lajotas da Rua Barão do

Rio Branco, trecho entre as

Ruas Paul Harris e Irmã Felíci
�as.

1.7. Continua o Calçamento a
"

lajotas .da área externa da
Nova Estação Rodoviária, numa
extensão de mais de 4.000 me

tros quadrados.
1.8. Também' o calçamento

com pedras irregulares na

Rua Mal. Floriano,' entre as

Ruas Major Vieira e Duque de
Caxias.

'

1 .9. Mais um quarteirão con

cluido na Rua Felipe S9h-,
mídt em asfalto. )

1 , 10. Iniciada a eletrificação
Rural da localidade' de

Lajeado-Distrito de Felipe Sch
midt, obra executada pela Pre

feitura, comunidade e Celesc,
, toda a mão de obra é da Prefeí-
tura.

Canoinhas, 31 de julho de
1980.

Therézio.e Fábio

Como se pode depreender, a ad-.
ministração do prefeito Theré
zio Netto 'tem indubitavelmente,
muito a apresentar; fruto do di
namismo do mesmo, muito bem

coadjuvado-por uma equipe que
trabalha harmoniosamente e

bem estruturada.

Se amanhã ou depois constatar-
r'

mos uma eventual falha a ser

apontada, nós o faremos - já
com a antecipada certeza de

que encontraremos a melhor
acolhida por parte de nosso jo
vem e dinâmico prefeito ..

Ano XXXIV

N.Q 1582

02-0'8-80

f
I

'r or a rede ,

�

est I
II

tervai

transport gratuito
" .

-
,

"

Com o novo decreto, já 'chamado de "pó-de-estrada:',: o 'I'ov�
dá �go�a mais um passo> para atender socialmente os professores púbJL.
cos estaduais, que terão gratuidade no .transporte rp·doviário mt�rmunÍQ�
paI:\ e aos alunos, que gozarão de um desconte de 54) por cento nas.�

.

.

' i

FLORIANóPOLIS (SCS:lSIICN)
- O Governador do Estado assinou
decreto terça-feira. no Palácio Cruz
e Souza, concedendo gratuidade no

transporte' rodoviário intermunici
pal a todos os professores públicos
estaduais, e um desconto de 50 por
cento para os alunos matriculados
.no primeiro, segundo e terceiro
graus de todas as instituições de en:

sino do Estado. O professor esta':

.

dual terá direitoa passagens gra
tuitas no trajeto casa-escola, me
diante a apresentação do cartão de

isenção, expedido pela transporta
dora. O decreto também estabelece
multas correspondentes a 10 por
cento sobre o valor de referência às
empresas que não cumprirem as

normas fixadas no documento.

Afinal, uma imprensa interes':'
sada no desenvolvimento do

munlClplO, sempre terá uma

contribuição a .oferecer - mes

mo no sentido de uma crítica
construtiva.

Reunidas promete
/

providências
Par·ece qUe a finalidade a que
DOS propusemos, fói integral
mente atingida. Quando aponta.
mos anteriormente ( as gritantes
e inqüesHonáveis falhas 'no qu.e
con,cerne ao não cump·rimento
de determina,dos horários dos
coletivos da REUNIDAS SIA. •.
TRANSPORTES COLETIVOS,
o fizemos CC'in a convicção Ide
que exp·rimíamos a verdade e

c-�m o propósito de prestarmos
um serviço ao público. - Aliás,
não vamos jamais abdicar dessa
'prerrogativa.

r

E, constatamos com uma grande
satisfação profisional, que mes

mo a imprensa do inferior, tem
o seu 'peso no contexto reívindi, �4JmI.I!ó��l'IfIlII""lllIlft ••• .1ií

catório da comunidade. Não es-

grimimos 'a nossa pena com ou

tro objetivo, que não seja servir.
Bramimo-Ia com um fervor des,
temido e sempre estribados no'

melhor propósito. Ao depois da.
quele enunciado fomos alvo de
várias manifestações de apreço
e incentivo por parte dos usuá
rios dessa empresa.

Obviamente, isto nós motiva a

prosseguir em Dosa jornada e,
enaltece o nosso trabalho.

�as, ,a par deste aspecto, assi
nalamos hoje,' unia alegria simi

lar, senão maior. - 'Recebemos
a visita de três Diretores da

, Reunidas que se deslocaram até
a nossa cidade, depois de Ierem
o nosso semanário.

Na oportunidade,' ratificamos
.na íntegra o que escrevemos e

acrescentamos' ainda outras re

clamações" e reivindicações.
A'mim, me pareceram ' pessoas
finas), "tratáveis e ;teoricamente
sensibilizadas com as mesmas.

Na prática, esperamos que as

'promessas feitas no sentido de
sanar as irregularidades aponta
das, sejam realmente levadas à
efeito.

Sabemos perfeitamente qUe a

Reunidas por longo' tempo en

frentou com bravura as dificul
dades que o trecho Canoinhas a

Mafra oferecia.

E ainda sofre as agruras advin

das das péssima condições de
tráfego de Porto União à Canoi
nhas.·

Mas, convenhamos, os usuários
também sofreram e vale acres

centar: pagando caro, 4} preço
das suas passagens, coadjuvados
pelo deseonforto,

Hoje, graças à Deus e ao gover,
no do Estado, do Município e da
União, Canoinhas está ligada à

Mafra, Curitiba, FlorianópoHs e

outras localidades por asfalto.

A boa gente da Reunidas - .Di
.

reteres e funcionários não mais
enfrentam os problennas de ou

trora ..

Julgamos que o inomento das

justas reivindicações é agora.
" \

Portanto, assinalamos com pra-
zer a p,resença dos senhores Di
retores da empresa em nossa

Redação e' nos confessamos já
gratificados em I constatarmos

qUe não 'bradamos ao saborr dos
,ventos..

.

Pelo contrário: nosso pequeno
semanário - mensage·iro da
verdade' e dos justos re·clanl0s '

da nossa gente, encontrou a reg

ceptividade esperada.

Nosso prop6sito, foi �ustamente
este"

Despe·rtar .a sensibilid.ade ,da

emp'resa, na p.es.\Soa de seus Di

retores; aos qua,is agrad,ecemos
de públi.co; -a atenção que nos

dispensaram.
Atendam-nos é podem contar
conosco sempre que se fizer D.e·
eessálio. '

o DE,CRETO

De acordo com o decreto, para
a obtenção do cartão de isenção, ó
professor da' rede estadual terá que
rapresentar à transportadora sua

carteira de identidade profissional e
offcio do supervisor local de ensi
no, indicando o local da residência
do professor e a escola onde lecio
na. O cartão 'de isenção terá vali
dade para cada semestre letivo, po-'
dendo, no entanto, ser revalidado, é
deverá ser. expedido no prazo má
ximo de cinco dias, contados a par -

'

tir da apresentação dos documen
tos exigidos. O fornecimento do
novo" cartão será feito mediante a

devolução do anterior, e o decreto
faculta a transportadora . quanto à

ufilização do sistema de bloco de

passes
I mensal mas mantém a

obrigatoriedade do cartão de isen
.ção •

!\LUNOS
\

O desconto de 50 por, cento aos

alunos matriculados no primeix:o,
,segundo e terceiro gl'aus, ben.eflci:'l
rá apenas os estudantes que utili
zarri transporte intermunicipal no

trajeto casa-escola e vice-versa,
mediante a utilização de blocos de

p8;ssagens.. Para a sua aquisição
junto à empresa transportadora, o

aluno deverá apres.entar sua cru"_'
teira escolar, ou então· p. c'ertidão
de nascimento e o atestado forneci- .

da pelo, estabelecimento de ensino,
indicando o local da escola, resid�n
cia do aluno e curso em que está

matriculadq.

Todavia, para as aquisições
posteriores de blocos de pass1es, o

aluno deverá apresentar o comp::.·o
vante de pagamento da mensalida
de devida à, escola e, sle for gratui
ta, apenas o at'estado ou prova de
freqüência, Já a transportadora
dev�rá; num prazo máximo de c�n
co dias, c'cmtq_d'os a partir da en:'
trega dos documentos exigidos, for
nece:t os passes que especificarão a

linha a que se destinam e a seção
correspondente, quando for o caso.

O bloco de passes poderá, a crité-'
rio"'da transportadora, ser substitUÍ.
do pelo cartão de passe, desde que
a sua utilização possa ser estatisti..
camente controlada.

I I I

O decreto' dá um p:ràzo m1ni�
de 15 dias, para que a, transporta- "l
dora adapte seu sistema adminís- I
trativo visando o atendimento aQJ
alunos e professores atingidos Pe�
documento, enquanto que a Empre-
sa Catarinense de Transportes Te.r- .

minais - Encater deverá estabele,
cer o modelo de cartão de l�nção
do bloco, de passes e do catlã�
passe.

As multas por -ínfração .àa nQJt...
mas estabelecidas pelo, .decreto .se,..
rão equivalentes a 10 por' cento dOI
valores de referência e-' poderão _
aplicadas _ às empresas nos seguin«
tes casos:: não proporcionar o trans-:
porte gratuito. ao· professor .>i esta.

dual; retardar, a -concessão dos be
nefícios estabelecidos; ,tr.arisportátl

�

professores sem o cartão d.�. ísen
ção; não proporcionar O desconte
de 50 por cento no preço' da passa
gem aos alunos do primeiro, seguh..

do e terceiro graus; cobrar do pro
fessor público estadual ou dos alu,
nos importâncias n40 autorizadas ,.
mecanismos .de registro dos bene
fícios concedidos implantados :2-e
forma .defíciente, '

.
"

_ )

I
,

MELHORES CONDiÇõES AO

MAGISTÉRIO

o governador Jorge Bornhau..

sen afirmou" após 'a assinatura de
decreto, que .em 1978-, "quando pes
quisamos as condições" do ensino'
catarinense, foram colhidas através
de grupos die trabalho, várias .su
gestões para _ poder, de forma díre
ta e indireta, melhorar

'

as condi,
ções do Magistério catarínense . ',' "J
entre as sugestões apresentadas,
uma delas apo1,ltav<l. a gratuidad$
nas passagens' aos profe�sores QU4!
tivessem que se deslocar para. pp
der 1ecionar. A proposta foi apr.Q.-'
vaéfa, assim como üutras, que estão
em v�gor, como é o 'caso do "'p6-·(ie..
giz". No entanto - acrescentou,
'�existia na Assembléia :I,.egislativ�
um projetcrde-lei que tentava re

gularizar as ações entre o poÇl�
públiC'o e as transportadoras.;' mas
foi retirado. Começamos, então,. :q ,

elaborar um novo projeto-de-llei,'
que ,felizmente fOi aceito pela$
t r a n sportadoras. concessiünárias,

Quando o "projeto já estava ",deli
neado, começamos a con\l1ers'ar co;m
os responsáveis pelo ,setor privadO
para que ac'eitassem a nossa Suges.
tão mostrando o cunho social da'

medida, pois' seriam beneficiados
os alunos e prü:f!essores no seu ár,..
duo trabalho de ensinar e também
de aprender, o, que foi prontamente
aceita. Por isso, com esse ato, Q

Governo dá mais um passo para
atender socialm:ente os que real-
mente mais necessitam: os proteso,
sore� e aÍunos", �centuou ']3ornhau ..

·sen. Presentes à solenidade de as..
"

çinatura do decreto,
. secretários de '

.&;:tado, deputta�os, reptrteg'entJan.tea
das empresas transportadoras-, além
de vários professores da rede ,esta-
dual de ensino.

povo

,mwsicas de. novelas, para

na Rádio Santa Catarina

-

fazer o seu domingo mais 'feli�:'1

o som integrado na vi.da 'de um

T E l E TEM.� ...

•


