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O IOmle I e
CANOINHAS (CN) - Es,

,tá sendo realizada hójf em todo
o Brasil, a 'segunda etapa da
campanha 'de vacinação em

massa contra a paralisia infan
til. Em Canoinhas, Major Viei
ra e Três Barras, o esquema é

<,
, o mesmo que foi utilizado na

primeira etapa realizada no dia
14- de junho último, apenas com

algumas alterações, entre elas,
a redução de alguns postos! nos
bairros e 1).0 inferior considera-
dos improdutivos. Para aten

der os três municípios, o Centro

dei Saúde de Canoínhas pOSSUI
17.500 doses.

A exemplo' do que ocorreu

no dia 14 de junho, os postos de

gasolina estão autorizados a pro
ver a venda do produto das 6 às
19 horas, como medida de apoio
às numerosas equipes mobihza-

\
'

"

das na campanha e que utili-
zam veículos particulares e ,ofi�
CIaIS.

vacinação mais próximo' de sua

casa até às 17 horas de hoje.
Todas as crianças de até 4 anos

.de idade deverão receber a se

gunda dose da vacina, qUe é gra
tuita e não provoca nenhuma

reação no organismo. -

A .paralisia infantil é uma

doença gravíssima que o seu

tratamento é muito difícil. Des,

sa maneira, o melhor é EVITAR
a doença através da vacinação,
que é uma GOTINIjA NA BO-

CA. '\

Segunda etapa da Campanha' «I Crianoa
8 o leM» ,aumenta número' de prêmios

CANOINHAS (CN) _' A
única bomba de álcool autoriza
da pelo Conselho Nacional do
Petróleo (CNP) par:a funcionar
em Canoinhas, foi instalada na

semana passada. Está localiza
da no Posto Ipiranga, na Rua
Coronel Albuquerque, e seu

tanque tem capacidade para 15
mil litros.

EVITE A PARALISIA
,

INFANTIL

Leve seu filho ao posto de

ii CANOINHAS (CN) -- O
Exator Estadual de Canoinhas,
Adilson Fontana informou que
a segunda etapa da Campanha
"A CRIANÇA E O" ICM", vai
distribuir, a partir desta sema

na, uma avalanche de Albuns,
Figurinhas e Prêmios.

Em ,sua primeira fase, de

março a julho, a campanha dis
tribuiu em ,tOldo o Estado, 604
mil álbuns, 25.890.069 envelo

pes contendo seis figurinhas ca

da e 23. 193 prêmios assim dís
tribuidos: 2.997 jogos de dama
e moinho, 9.985 bolas, 3.999 bo

necas, 1.995 mini-boxes, 1.998

[ogos de toalhas de mesa e ba
nho, 153 bicicletas e 67 televiso
res .

No entanto, o proprietário
do posto, João Vicente de Sou

za, informou à reportagem que'
ainda não tem data certa 'para
a sua inauguração, eis' que o

CNP ainda não decidiu quando
dará início definitivo ao pro
grama do álcool para os postos
do interior do Estado.

Planalto Norte, r

caixas de Batal -
CANOINHAS (CN) - A

Companhia Integrada de Desen,
volvimento Agrícola dé Santa
Catarina (CIDASC), através de
seu escritórão com sede em Ca

'noinhas, distribuiu nota à im-

'( prensa, fornecendo dados refe
rentes à produção de semente
certificada no Planalto Norte do
Estado.

'

As estatísticas mais sígnifi,
eatívas são da Batata-Semente
Certífíeada, qUe na safra ,1979/

•

Z
,.l

80, ,2.a época, teve uma área to
tal plantada de 976,71 hectares,

,

com o emprego de 81.359 cai-,
xas, que produziram, 326.645

caixas, proporcionando uma mé
dia .de 385,44 caixas de batata-
'semente por hectare.

j

A estimativa deste produto
para a safra 1980/81, 1.a época,
cujo plantio começou este mê e

vai até õ final de setembro, ê o

plantio de 894,22 hectares, para
uma produção estimada em 375

Segundo informações das
concessionárias da cidade, so

mente 15 veículos à álcool estão
circulando até o momento, sen
do 12 da marca Volkswagen e 3
Fiat.' As revendedoras Ford e

Chevrolet ainda não venderam
nenhuma unidade e só em se

tembro é qUe farão a entrega \

dos veículos encomendados.

Enquanto a bomba não en-
I ,

.,

tra em funcionamento, os vei-

culos vendidos pela Volkswa
gen, estão abastecendo na pró
pria agência, que possui estoque
suficiente para atender seus

clientes. Pôr outro lado, a Pre
feitura de Três Barras, que ad

quiriu um Fiat, está comprando
álcool de Curitíba •

mil caixas. Estes números estão
sendo conseguidos por 32 produ,
tores dos municípios de Canoi

nhas, Três Barras, Major Vieira,
Papanduva, Itaiópolis, Monte

,

Castelo e Irineópolís.

2.a ETAPA

Os prêmios para essa se

gunda etapa, que iniciou nesta

segunda-feira, serão distribuídos
2 mil mini-boxes, 101 mil "esto

jos escolares completos, 500 es

tojos de pintura aquarela, 500
estojos de pincéis hidrográficos,
11. 800 livros de autores catari

nenses, 50 televisores, 200 bici
cletas, 10 mil bolas, 4 mil bane ...

cas e 40 mil camisetas, com dís-
ticos da campanha.

",

Cada série de 100 mfl ,ál-
'buns resultará -em prêmios que
somaram 850 mil cruzeiros.
"Os números falam do sucesso

da Campanha, cujo responsável
é o povo catarinense pela sua

colaboração expontânea".
,

Para 'a safra 80j81 a Cidasc
está, prevendo o plantio nesta
mesma região, de 476 hectares
de semente fiscalizada de trigo,
765 hectares de semente fiscali
zada de cevada e 30 hectares de ,

semente fiscalizada de alho.
..."...",.............. tn:m -'I M'íI'ic�lI1B4tzam'fY__""""" ""''''''' _
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CANOINHAS (CN)
.Confirmando o dinamismo de

SU� administração municipal, o

Prefeito'Benedito Therézio de
, Carvalho Netto, desenvolveu na

semana passada, intensa progra,
mação reivindicatória junto a

diversos órgãos do Governo Es-
,

tadual ,

Já no início da semana, o

chefe do Executivo Municipal
esteve na cidade de Corupá, pro
videnciando a compra de mudas
de plantas ornamentais para se

rem colocadas na área da nova

Estação Rodoviária, bem como

nas demais ruas da cidade.

No dia seguinte, estevo no

Gabinete do Planejamento, on

de manteve contato com o Dr.
Lauro Salvador, Artículador
para Assuntos Municipais, -no

•

I
sentido de tratar do Plano Dire
tor da cidade, que será executa
do por aquela Secretaria em'
convênio com a Prefeitura. O

Plano, terá início nos próximos.
dias e o convênio está orçado em

Cr$ 535 mil. Na mesma ocasião,
Therézio manteve audiência
com o Chefe de Gabinete da Se
cretaria de Transportes, devido
a ausência do Titular da Pasta,
Esperidião Amin Helou Fílho.

No gabinete do Executor
do FEAR,' Dr. Ricardo Saporiti,
o Prefeito tratou de assuntos
relacionados com a Patrulha
Mecanizada, ocasião em

__gue
pediu a prorrogação dó prazo
de permanência da mesma no

município, em virtude das últi
mas chuvas. Na mesma reparti
ção, Therézio �omunicou que -já

foi concluída a concretagem da

ponte sobre o Rio Paciência e

já está estudando um novo con

vênio para a construção de mais
uma ponte.

No dia 6, Q Prefeito esteve
na Secretaria de Indústria e

Comércio, setear que organiza o

"Seminário Cidades Irmãs", pa
ra inscrever o rnunicípio de Ca,
noinhas, que, participará com o

Prefeito, Vice-Prefeito e Presi
dente da Câmara de ' Vereado
res . No mesmo dia, esteve na
Secretaria do Bem Estar Social
e contactou com o titular, Egí
dio Martorano Neto, pleiteando
a construção de mais 100 casas

populares, bem como, a inclusão
do município do programa
"PROMOR:AR". Além disso,
ainda tratou da programação da

construção de um Centro do
Bem Estar do Menor, no Bairro

Campo D'Agua Verde, cujo ter
reno a Prefeitura j á colocou à
disposição. Como último ítem
de sua visita a esta Secretaria,
providenciou a liberação de
óculos para pessoas 'carentes e

ainda uma cadeira de rodas.

Na Secretaria de Educa
ção, Therézio fOI recebido pelo
assessor especial do Secretário,
Professor Jorge Coelho, com

quem deliberou sobre a verba
para a construção da Escola Es'"
tadual do Bairro Agua Verde,
cujo convênio já assinado, na

ordem, de Cr$ 520 mil. Também
nesta Secretaria o Prefeito deu

, ,

contas do atual estado. do pré
dio da Escola Estadual do Baír
ro Nossa Senhora Aparecida 'e

I '

«

pediu a inclusão no próximo
programa de construção de ESr- I

'Icolas, confirmando que a muni

cipalidade aceitará o convênio:"
Também tratou da liberação ,�e
verbas do Programa "PROMU
NICÍPIO", em favor das escolas
Municipais, Castelo Branco e

Alto da _Tijuca.

Cumprindo a sua última
etapa de visitas, Therézio esteve
no Departamento Autônomo de
Saúde Pública ,(DASP), e com

o seu titular, Dr. Osvaldo Vito
rino de Oliveira, tratou sobre o

Posto 'de Saúde de Marcílío
Dias, no sentido de colocar um
médico para o atendimento do
mesmo. O assunto, está �endo
resolvido hoje aqui em Canoí ...
nhas pelo 'próprio Diretor.
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Nós abaixo assinado, SE.
BASTIÃO GREIN COSTA e

OTAVIO GREIN COSTA� avi
samos a quem interessar possa,
que está expressamente .proibi
da a entrada

I

de' pessoas estra
nhas em nossas terras, situadas
em Rio Vermelho e Campina
Rio Vermelho no município de
Majar Vieira.

Esta proibição é feita tendo
em vista a roubo de gado e inva...

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 a acontecer, a

quem não obedecer ao presente
QVISO.

Major Vieíre, � 'd. julho
de 1980.

Sebastião G,rein Costa
Otavio Grein Costa

Churrascaria
Pampas

o VERDADEIRO CHU�
RASCO A MODA
"GAÚCHA" .

Final dai Caetano Coe,t,.
ct BR-280.

I

Mam:o lAtiz 1üchéleski

nedotas
•

- Esse armário é pesado demais
para que o senhor o carregue sozi
nho! Não tem um ajudante? , '

- Tenho, sim; mas está dentro do
armário, segurando os cabides.

Prodigalidade
Nada possuo, mas tenho muitas

dívidas. O resto deixo para os po
bres.

(Do testamento de Rabelais)
Cantigas bem humoradas

Não cobiçes a mulher
do próximo, nunca mais!
Especialmente se O próximo
está próximo demais.
Menina, era nos garotos ,

que pensava a 'qualquer hora,
Mulher, aquilo passou:

I
_ Só pensa em homens, agora.
(1)0 livro "Cantigas d'Eno Theodo..

ro")

De mãe pára filha:
Há dois tipos de homens: os

que anmoram e depois não casam,
e os que casam e depois namoram. ,

(de Leon Eliachar)

Anúncio (verídico) I '

De uma companhia de turismo
"Conheça o mundo antes que aCâ....
be".

.".,

Cirurgiao Dentista
Raios X

Rua' Paula Pereira, 799 - Fone 22-0588
r� ttWf 'I iH rãíies..."..

.

Aqui ê diferente ...
Mulher japonesa anda sempre

atrás do marido: é tradicão. Mulher
brasileira também anda

�

atrás, mas
é desconfiança.

Maneiras de dizer
Feliz como gato de pastelaria.

-

Pescadores
Uma das desgraças do pescador

é sempre deixar fugir o maior pei
xe que já viu, a outra e não ter

braços bastante longos para mos

trar-nos o tamanho do tal.

Sobre a mulher:
A mulher sabe que sempre que

existe a outra e ambas desconfiam
de algumas.

Há dois tipos de 'esposas: a que
arruma a casa e a que se arruma.

No cabeleireiro a mulher gasta
a sua paciência, e em casa, a do
marido.

'

Pára-choques de caminhlo

(Colaboração de Antonio Soares d'9J
Santos)

.

"Vitamina de chofer é sorriso 'di
mulher" .

"Só com um transplante terás 'n).N
coracão"

�
.

,

"Mexa com todas as mulheres, m�
conserve a sua direita".

Dona Maria ensinava sua t.illra
recém-casada a tirar manchas da�
roupas:
- Minha filha, não precisa

usar nada dessas químicas! Faça
como eu: deixe as roupas no sereno
por uma noite que as manchas de-

, sapareceml
No outro dia:
- Desapareceram as manc�:

minha filha?
- Sim. .. e as roupa:e tambénl;,

mamãe ...

No Tribunal::
O Juiz:
-, Meus senhores, agora t),:réu

vai contar, em minúcias corno rea-.
lizou o' roubo na mansão do 'comen
dador Fulano:

O réu: -, O senhor pode até me

condenar, mas minha profissão eu
não ensinar prá ninguém, não! ,

Extraído do Almanaque Jtenas,.,
'

eím, ano 1978, 1976.
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- C.IMENTELA -

TELAS DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
, ,

I

ALAMBRADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.

FABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COMPRIMEN·

TO E COM ARAME DE TODAS AS BITOLAS .

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL

Fábrica: Distrito de Marcílío Dias - 'Canoínhas-Sõ ,

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

�---=- """ ,""",,,_- 1Ii:::;::;. ."
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Cabeleireiros
-

\
-

MASCULINO E FEMININO - MANICURE E PEDICURB

I '- ONDULA�X)ES 'PERMANENTES, LAVAÇAO, BANHO

� DE ÓLEO, CORTES DE CABELO E BARBA, A CARGO DE',

PROFISSIONAIS COMPETÉNTES

Aceitamos 'eom hora marcada, das 8 às 21 horas di�riam,eJ1te. ,

Rua Vidal Ramos, 705 (Em frente à Farmáeía Allage) .

1:-="====================..,.,."-...."",;-,;,,,,;,.,"
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para o' seu lar

eletrodomésticos
I .

conjuntos' estofados, copas, dormitórios para casal e infan-

til, cozinhas americanas fodeschini, televisão, a cores (sanio
sharp, philips), televisão preto e branco (philips, philco) fo

gões 'a lenha e a gaz,

(simples e duplas), enceradeiras, máquinas
violões, carrinhos e berços,

toca-fitas e uma r

FACA-YOG
, '

,

Enquanto buscares as diferenças, teu progresso
:não vale meia rúpia; mas quando perceberes as semelhan
ças, terás iniciado a caminhada.

/

armários 'com
.

pias
de

,

FOTOCOPIAS�

;

PROCURE-NOS

MARLI B. FUCK
(Inscrições pelo fone 22-0609 ou pessoalmente à Rua Curítí..
banos, 835) -locaI da prática Rua Frei Menandro Kamps, 736

(fundos)

._. . ." .

FIAT · O

eccnômico do
, I

FORAM VENDIDOS NO BRASIL 350.000 FUCI<

. ',,".';. ,

•

carro mais

Brasit
aODO
Aut_a.a

Concessionária Autorizada

Fuck. Automóveis ,Ltda.
RUA CAETANO COSTA; 2211 - FONE 22-(}OÜ''7

OFICINA ESPECIALI��ADA - Balanceamento eletrônico de Rodas
Regulagem Elet:t;ônica de Motores

�udo
em

, .

moveis e

refrigeradores,
bicicletas,

costura e da levar. colchões,

relógios de parede, rádios,
infinidade, de artigos.

Crediario próprio e entrega' na hora

Faça-nos uma visita e, comprove nossos pre,os e facilidades de pagamento
,

RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC. I

.

Vlube dos Reis.u o melhor da música, nas maiores

interpretações' de seus ídolos preferidos.
, rn

domingo, às 11 horas,' na

S'ANTA CATARINA.

RADIO

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis ..

ticada FOTOCOPIADORA em operação no 'Brasil a SECRE ..

TARY II.
'

Faz cópias símples 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 Canoínhas, a confecção' de circulares para empresas,
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LUCIa' COLOMBO

Enfeitando a coluna" hoje, este broto da
nova geração, Cecilia Ignes Bolivar de São

,

Clemente, filha do casal Geraldo Bruhn (Maria
Regina Bolivar) de São Clemente. A ela, ante
cipo os parabéns pelo seu aniversário que será
festejado nesta segunda-feira. I

'

-

, I

'" "

/

Parabéns CECILIA

CENTRO CrVICO
A FUNPLOC criou recentemente para seus

,

cur�os de 2.° grau, o Centro Cívico Escolar,' o qual
recebeu o nome do Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira,
que foi Prefeito de Canoinhas de 1926 a 1930. Homem
de grande espírito humanitário, prestou grandes ser
viços à população canoinhense , Durante longo tem
po, ex�rceu sua função de médico na Lumber Ralway

,

Co., no então distrito de Três Barras. O 'primeiro _

,I

Presidente eleito do Centro Cívico foi José Adir Pa-
'

- ,

dilha, do segundo ano do Curso Técnico em Secreta-
riado. Como primeira atividade o Centro Cívico pres
tou homenagens ao 'dia dos pais, com uma Missa no

dia 9 último na Igreja Matriz Cristo Rei. No rua 12,
em comemoração, ao dia do esudante, realizou -se no
salão nobre da Funploc, uma palestra em audio-cas
sete, proferida pelo conferencista católico Neymar de
Barros.

,

Pingo, ,de Gente
CONHEÇA OS ÚLTIMOS LANÇAMENTOS DA

"MODA 1UO�' QUE ,TROUXEMOS PARA VO

ct E SUA FAM1LIA.

Rua Vidal Ramo, 921 _' -Fone 2�Ol43.
/ I

/

F'ESTIVAL DO /VINHO
Da minha terra-natal, Videira, estou receben

do da Prefeitura Municipal, a programação do "V
Festival Estadual do Vinho", a realizar-se naquela
cidade nos dias 30 e 31 deste mês. A Comissão -Orga
nizadora, promete uma festa superior as 'dos anos an

teriores, estando programados: baile, desfiles, con

cursos, shows e farta distribuição gratuita de vinhos
produzidos na região. Durante o baile, no sábado,
acontecerá a eleição da "Rainha do Vinho de 1980",

I com candidatas de quase todas as cantinas e municí
pios do Vale do Rio do Peixe.

'

RETORNANDO
Após um giro de um mês pelos! Estados Unidos,

retornou a Canoinhas o casal, Dr.': Vasco Magalhães
(Tércia) Telles. Foram seus anfitriões naquele país,
o ,Dr. Francisco Zimmermann e esposa, que lá resi
dem a três anos em cursos de especialização.

DONA ESMERALDA
'Convalecendo de delicada cirurgia, @ID Curiti

ba, a sra, Esm€Talda Buchmann, dedicada Superviso,
ra Local de Educação, esposa do presado amigo LUiz

;Bu�,all}� .
"

. '

7, DE SETEMBRO
Objetivando preparar-se a' contento, para -as

festividades da semana. da Pátria, a Funploc contra
tou por Intermédio do Comandante do 3Y BPM" Co
ronel Dinôh Côrte, o Cabo Adir dos Santos, do Desta
camento de Lages, para selecionar e treinar os ele
mentos que comporão a fanfarra do Estabel�cimento.
Diversos instrumentos de percussão foram adquiridos
esta semana em Curitiba, para melhor aparelhar o

conjunto.

PASSEIO CICLlsTICO
Numa promoção do MOBRAL, Prefeitura

Municipal de Canoinhas e SESI,' será realizado no

próximo domingo um passeio ciclístico, do qual pode
rão participar pessoas de qualquer idade. A concen

tração e a saída dos ciclistas será na Praça Lauro
Müller, defronte à S�O. O patrocínio do Passeio Ci
clístico é da MONARK, qUe doará uma bicicleta nova

para sorteio entre O�I participantes, além de outros

prêmios. Para participar, basta comparecer às 8 ho
ras no local designado e sair pedalando.

DEBUTANTES/80
Estamos próximos do grande evento que 6

Clube Canoinhense patrocinará aos seus associados,
porquanto o dia 6 de setembro chega mais cedo do
que se espera; e as debutantes 80 se aprimoram nos

seus trajes, levando a beleza e o encantamento para o

salão que será ricamente ornamentado para a festa
máxima de nossa .sociedade. Como patronesse, a Sra.
CYNTHIA BASTOS 'KAMMRADT, muito dará dé si
para as primorosas debutantes, para ver os sorrisos
brilharem na noite branca de Setembro. A orques
tra "Je Reviens" trará o som melodioso escolhido pe
las meninas moças, em trilha sonora para aquela so

lenidade. E, para completar o 'quadro, o apresentador
IPAULO FIGUEIREDO, participará do baile, não só
para a apresentação da? meninas moças, mas para
dar-lhes o destaque que realmente merecem, pois'
despontam para uma vida -plena de felicidades, dei-,
xando, o baile, como marco de 'uma saudade dura-
doura.

'

«MARIA MINHOCA»
Num patrocínio do Serviço Nacional de Tea-

,tro, MEC, DAC, FUNARTE,- Fundação Catarinense
de Cultura e Prefeitura Municipal de Canoinhas, o

Conselho Municipal de Cultura, promoverá dia 26 a

apresentação da peça iniantil "MARIA MINHOCA",
de autoria de Maria Clara Machado. A peça será en

cenada em dois horários às 10 e às 15 horas na Socie
dade Beneficente Operária, através da E-quipe Vira
Lata. do Teatro "Carlos Gomes" de Blumenau, sob a

direção de Carlos Jardim.

VESTIBULAR
A jovem canoínhense, Patricia Greipel, filha do

Dr. Leones Greipel, foi aprovada no vestibular de
Engenharia Civil na cidade de Joínville. Daqui se

gue o nosso abraço à Patricia em nome de seus ami
gos.

DEIXANDO CANOIN�;AS
Com um concorrido jantar no Clube Canoi

nhense na segunda-feira, a Ordem dos Advogados do
Brasil, Secção de Canoinhas, homenageou o juiz Orly

� de Ataíde Rodrigues. Motivo, sua transferência pa
ra a cidade de Mafra, onde assumirá na comarca local.

DOIS ANIVERSARiaS
Quem completou idade nova no dia 11, foi a

srta. Maria Mayer, que recebeu felicitações de amí- ,

gos e familiares. Hoje, quem comemora a data nata
lícia. é a vovó de Regina, Dona Maria Mayer, com

pletando 81 anos. As aniversariantes, as homenagens
da coluna de hoje com muitas flores.

Bar 8 Restaurante' Pinguim
I

Cardápi,o À LA CARTE -- espeto ,corrid.o
- lanches - sorvetes da casa - Aceitaroos en·

comendas de churrasco de gado - earneiro -
loitão, e galinhas assadas. Preparamos festas de
an'ive:rsá,l'ios e easameatos, ete.:

Rua Paula Pereira, 430 (ao lade do Correio)

16 de agosto de 1980,

iver

na

Quem recebeu homenagens pela data na,
talícia transcorrida dia 12, foi a Dona Petronila
Goby Dittrich. Ela completou seus 87 anos em

perfeita saúde - e a exemplo dos anos anteriores,
recebeu os cumprimentos do seu grande circulo
de amizades e familiares. Do colunista, seguem
os parabéns à Dona Petronila com votos de mui
tas felicidades.

-=

,

POÉTICA CANOINHEN'SE
o Conselho Municipal de Cultura, lançou ests

semana' o "II Concurso Poética Canoinhense" e Prê
mio Emílio Gothardt Wendt , O objetivo é o reconhe
cimento dos valores sociais, paisagísticos e econômi
cos do município de Canoinhas. Na sua primeira edí,
.ção, o concurso, teve como vencedores, Irineu Sido- '

rak,
.

Evita Wagner e Maria Goretti Dambroski, res
pectivamente, 1.°,2.° e 3.° lugares. (Veja regulamen
to na 8.a página) ..

ANIVERsARiaS
HOJE� Osmar SzencgzuJk, D.a Evelina, esposa do Pas

tor Guenther Rueekert, Jaeííene de Fátima
Szcz:ygiel e Rosane, filha do casal Miguel
(Lidia) Bunka.

'

,

AMANlIÃ: Mfredo Grosskopf, Luiz Gustavo iPrübe,
Isae Edir Melo, Alinor Milbratz!. GáldisI' '

Maria 'I'heodorovíts e Arlindo Cordeiro.
DIA 18: Iríneu Froehner, D.a Dívaír, esposa de Max'

Wachtel Filho; Marcos Antonio' Artner
, ,

Ana Maria Trapp � D.a Ingrfd, esposa de
Rubens Zacko.

DIA 19: D.a Norma, esposa de Darcy Wiese; Silva:da.
vío de Almeida M;edeiros, residente em

Curitiba; Eliane Zipperer, esposa de Luiz
Miguel Novo, residente em São Paulo.

DIA 20: D.a Nazíra, esposa de João Seleme e D."
Luíza, esposa de Gebrae1rEI :Kouba" restden,
te em Três Barras.

DIA 21: Marilene Partala e Isolde, esposa de Jovt-.
,',

no Roesler.
DIA 22: D.a Carmen, esposa de Valdir Seleme,

, AOS ANIVERSARIANTES, OS PARABÉN�
. DESTE COLU�IS'I'l\, COM VOTOS b'E MUITAS
FELICIDADES.

Augusto
Máximo o

Operário
Padrão de

Canoinhas

o Sr. Augusto Máximo, elei-
I to o "Operário Padrão" de Canoinhas, nasceu em 5 de ja
neiro de 19391 é casado e pai de seis filhos. É funcionário
do Frígorífíco Canoinhas S.A. (FRIÇASA), desde 1974,
onde exerceu as seguintes funções: Encarregado da Salga
e posteriormente, Encarregado Geral da Fábrica-o, cargo que
exer,ce até hoje com muito zelo e dedicação.'

Augusto Máximo, pelas excelentes qualidades pro
fissionais, foi escolhido o "Operário Padrão" de Canoinhas
de 1980, concorrendo com mais 11 candidatos, e, conse

.qüentemente é o representante da cidade no Concurso Es
tadual que será realizado na Capital do Estado em setem-
bro vindouro.

.

A Dir-etoria da empresa, demonstrando seu orgulho
pela- escolha de seu funcionário, emitiu a seguinte opinião
sobre o Sr. Augusto: "dentro da Organização onde traba
lha, ele desfruta de um bom conceito da Diretoria bem co

mo entre seus companheiros de trabalho. No bairro onde
reside, é muito estimado '€ possue grande circulo de amiza-

'

de. 'É uma pessoa prestativa e sempre pronto a dar
lIlua colaboração a quem necessite".

",
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DECRETO N.o 70/80

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

nicipal de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições e de acorde com o inciso II Artigo 5.°
da Lei n,? 1.514 de 15 de outubro de 19'79:

D E.C R E TA:

Art. 1.° - Fica aberto o crédito suplementar por conta
do excesso de arrecadação verificado até o mês de junho de 1980
na importâncía de Cr$ 100. 000,00 (cem mil cruzeiros), para suple-:
mentar a seguinte dotação orçamentária:

.

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

4 ..0.0.0 - DESPESAS DE GAPITAL
4.1.0.0 _' Investimentos.
4.1.1. O - Obras e Instalações ,

4,.1.1.1/097A - Construção terminal Rodoviário .. Cr$ 10.0.000,00,

,

T,OTAL GERAL . .- ,'Cr$ 100.000,00
, Art. 2.°, _ Este Decreto entrará em vigor na data de

sua publicação revogadas as disposições em contrário.
'

Canoinhas, 06 de agosto de 1980.

Dr. BENEDITO T. DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado no Departamen- '

to Administrativo, na data supra.

JOSÉ BONIFAcIO FURTADO
Coordenador Administrativo

, DECRETO N.IG 71/80
, ,

Dr. Benedito Therézia de Carvalho Netto, Prefeito Mu

nici]?an de Canoinhas, Estado de Santa Catarlna, no uSQ
de suas atribuições e de 'acorde (Com o inciso II \Artigo 5.o

da Lei n,? 1.514 de 15 de outubro de 1�79:

DECRETA:

. Art. 1.Q _' Fica aberto o crédito suplementar por con-
, ta do ex?esso <\e a:-recadação voríficado 'até o mês de junho de
1980 na ímportância de Cr$ 500.000,0-0 (quinhentos mil cruzeiros»
para suplementar a seguinte dotação. orçamentária: '

, DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
�:.O.O.O - DESPESAS CORRENTES
8:2o:0.ü _ Transferências Correntes
;L 2 . 5 . O _. Transferências a Pessoas
:_-: .2. 5 . 3/025 - Salário. ,:Família .. .. ..... Cr$ 500.000,00

'

TOTAL " Cr$ 500.000,00
\

�
.

Art. 2.'0 - Este Decreto entrará em vigor
I

ria data de
sua publicação revogadas as disposições em contrário.

'

Canoinhas, 06 de agosto de 1980.

Di.' BE,NEDITO Tr DE CARVALHO NETTO
,

Prefeito Municipal
Este Decreto' foi registrado e publicado no Departamen

to Administrativo, na data supra.
,

I

JpSÉ BONIFACIO FURTA.lDO
Coordenador Administrativo

DECRETO N.? 12/80

Dr. Benedito Thel''ézi� de Carvalho Netto, Prefeito Muw

nicipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso

d.e suas atribuições e de acordo com o inciso II Artigo 5.°
da Lei n,? 1.514 de 15 de outubro de 1919:

DECRETA:

, Art. 1.0 - Fica aberto o crédito suplementar por conta
do excesso de arrecadação verificado até o mês de 'junho do cor-

•

I e
•

I

rente na importância de CIj$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzei
ros) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:

, I

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRA'ÇAO
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES )

3.1. O . O -'Despesas de Custeio
3 . 1. 3 . O - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1. 3.1/022 _, Outros Servo e Encargos .. .. .. Cr$ 100.000,00

DEPARTAMENTO DE EOUCA;ÇAO E CULTURA
,

,.

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1. O. O -, Investimentos
4.1.2. O -- Equipamentos e Material Permanente

4.1.2 .1/063A _' Equip e Mat Permanente .. ., Cr$ 400.000,00
" .

DEPARTAMENTO DE SAÚDE E SANEAMENTO
, I

3.0.'0.0 - DESPESAS CORRENTES
3. 1. O • O - Despesas de Custeio ,

3 . 1. 3 . O - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1. 3.1/069 - Outros Servo e Encargos .. ., .. Cr$ 100.000,00

DEPARTAMENTO MUN. D'E ESTR. DE RODAGEM
I

, 4.0�0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.1. O . O - Investimentos
4.1.1.O-Obras e Instalações'
4.1.1.1/097A - Construção Terminal Rodoviário Cr$ / 400.000,00

, TOTAL GERAL ..... ,' .... Cr$ 1.000.000,00
Art. 2.° - Este Decreto entrará em' vigor na data de

sua publicação revogadas as disposições em contrário.
,

. (

Canoinhas, 06 de agosto de 1980.

Dr. BENEDITO T. DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

I
,

. Este Decreto for registrado e publicado no Departamen-
to Administrativo, na data supra.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

DECRETO N.o 74/80

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Mu.

nieipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso

de suas atrlhmções e de acordo com o inciso II Artigo 5,.0
da Lei n,? 1.514 de 15 de outubro de 1979:

DECRE',TA:

Art. 1.0 - Fica aberto o crédito suplementar por con
ta do excesso de arrecadação verificado até o. mês de junho do cor

rente, na importância de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzei
ros) para suplementar a seguinte dotação orçamentária:

DEPARTAMENTO MUN. DE ESTR. 'DE,RODAGEl\If,'
4.0.0.0 -. DESPESAS DE CAPITAL,
4.1. O . O - Investimentos
4.1.1.O-Obras, e Instalações
4 .1.1.1/097-A - Constr. Terminal Rodoviário Cr$ 1.000.000,00

\

TOTAL '

, Cr$ 1.000.000,00
Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigOr na data de

sua publicação revogadas as. disposições em contrário.

Canoínhas, 11 de agosto de 1980.

Dr. BENEDITO T. DE CARVALHO NETTO
Prefeito Mu!licipal

Este Decreto tO} registrado e'publicado no Departamen
to Administrativo, na data supra.

J

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

°WWi

Foram emitidas Notific ções
Suplementares 'para contribuin
tes - pessoas jurídicas - que te
nham imposto de renda e PIS
suplementar a pagar .relativa
mente ao exercício de 1979
(ano-base de 1978).

'

Os contribuintes estão réce-

bendo as Notificações, acompa
nhadas de «Demonstrativo de
Lançamento .Suplernentar» e

DAHF relativos ao IRPJ e PTS.

O vencimento do débito ocor

re no dia 29 08.80, estando nele
contida a multa de 30% e cor

reção monetária. A uotífícação

, I

U I
que eventualmente for entregue
após o vencimento, deve sofrer
correção c m novos indices.

O pagamento até o vencímen
to pode ser feito com redução
de 50% da 'multa.

cáso o contribuinte discorde
da exigência quando esta decor-

! ,

.rer do preechímento incorreto'
da declaração de rendimentos
(erro de fato), poderá pleitear o
cancelamento do lançamento,
através de instrumento próprio
- SOLICITAÇÃO DE RETIFI

CAÇÃO DE LANÇAMENTO
SUPLEMENTAR - SRJ,..,S.

,

16 de agosto de 1980

as
DECRETO N.o 75/80

APROVA SUBDIVISÃO DE
UMA AREA DE TERRAS, ,

Dr. Benedito 'I'herêzio de

Carvalho Netto, Prefeito Muni

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

atribuições legais, e de confor ..

midade com a Lei n," 830 de

04/06/68,
D E C R E T'A

,
I'

Art. 1.0 - Fica aprovada a

Subdivisão de um terreno urba..
no com a área de 108. QOO,OO mã,
constituído do lote 202, carta de
aforamento ·234 1€ registro muni
cípal n.? 220, procedido pelo Sr.
Estefano Wrublevskí, ficando
assim distribuído: a. área n,? 01

. com 95. 455,OOm2, a' área ,n.o 02
com 2.925,00 m2 e a área n.? 03
com 10.520,00 m2, tudo em con

formidade com o despacho do
Sr. Engenheiro da Prefeitura
Municipal, exarado no requeri-

, '

mento protocolado sob n.? 1578
datado de 04/08/1980 e' nas res

pectivas plantas; imóvel situado
a rua Princesa Izabel, no Bairro

,

Campo d'Agua Verde, nesta cí-'
dade:·

Art. 2.° -- Este Decreto .en...

trará em. vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, em 12 de
agosto de 1980.

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

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.
JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

PORTARIA N.Q 62/80

Dr. É;'enedito 'I'herézlo de"
Carvalho Netto, Prefeito Muni-

.

cipal de Canoínhas.. Estado de "

Santa Catarina, no, 'Q,SO de suas '

atríbuiçõe, Iegais 'e·
.

de
'

confor-
'

midade com o art. 70 da Lei
,

'

Complementar n.? 5 de, 26/11/
uns, resolve:

•
1

,

NOMEAR COMISSÃO
SINDICANTE

Constituída dos 'servidores
Srs. José Bonifácio Furtado,
Sérgio Jarschel e Osmar Sab-'
bagh, sob a presidência do pri
meiro, procederem a uma Sin
dicância com base' no requeri
mento protocolado sob n.? 1540,
datado de, 29/07/80, no qual o
Sr. Andre de Almeida, requer

'

indenização por danos causados
em seu veículo Pick-up Willys,
ano 1976, ocasionado por UIU
veículo de propriedade desta
Prefeitura Municipal, - no pra..
zo de (3) três dias.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoínhas, em 11 de
agosto de 1980).

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
...

CARVALHO NE,TTO
"

Prefeito Munícípal
:

Esta Portaria foi regísrada
e publicada no Departamento
Admínístratívo, na data supra. ,

JOS�,BONIFACIO FURTADO
'

Coordenador Administrativo ;1'\ :; •

Qg
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Noite de sábado, fria, céu cheio de estrelas, sem ninguém
a caminhar nas .ruas, cada um procurando o calor de seu lar. A fa
mília reunida; uns lendo, outros assistindo televisão, outros ainda,
conversando sobre diversos assuntos, tanto da atualidade como re
cordando coisas passadas, algumas alegr-es, outras tristes'· que nem.
o tempo consegue superar à lembrança. Desse conjunto de fatores
também nos veio à mente, a oportunidade de aproveitar o moment�
que era de calma e sossego, e procurar um cantinho qualquer da
sala aconchegante, resgatarmos um pedaço de papel, e começarmos
a fazer alguns rabiscos., Caneta vai, caneta vem, e assim, aos pou
cos formamos um conteúdo que chegamos a ler e reler diversas ve

zes, para Vier se de fato, estávamos com um assunto qtíe pudesse
ser publicado., ou se devíamos apenas guardar no fundo do baú das'
recordações, para nós mesmos. \

No entanto, com surpresa, havíamos escrito um bilhete,
para uma pessoa que reside fora de nossa cidade, mais que se con
sidera canoinhense de coração, pois quando surge uma ocasião está
aportando' em nossa terra, procurando seus parentes e amigos que
não são, poucos 'e aqui residem.

Sim, mesmo morando em outra localidade, não deixa de
querer bem nossa terrinha, sendo assinante deste semanário, aliás,
já teve alguns artigos também, publicados neste conceituado jornal,
ficando desta forma sabendo de tudo o que ocorre aqui, tanto na so...

ciedade. como no ramo político, apesar dó mesmo ser apolítico .

Amigo de Canoinhas, sabedor de sua história, talvez me

lhor dó que muito canoinhense de nascimento" um saudosista dos
bons tempos que viveu ou passou neste torrão, contando-nos coisas
pitorescas da Capital da Erva Mate, inclusive citando datas e lo
cais. Sua memória é prodigiosa, não esquecendo nada. Nem que
seja uma vez por ano vem rever a terrinha, tomar o chimarrão tra
dicional, não cansando de passear a. pé por nossas ruas" buscando
recordações e também o reencontro com seus velhos amigos.

,

(
r

Sempre se preocupa com nossas coisas; tanto .que foi um
batalhador junto as autoridades competentes de nossa cidade para
a restauração, no Cemitério Municipal, do túmulo onde se encontra
os restos mortais do bravo Major Vieira. Depois de muita luta, viu
'seus esforços coroado dei êxito, pois teve a sorte de constatai' in loco, '

que seu pedido não foi em vão, pois o Sr. Prefeito Municipal, aten
'deu a sua súplica e realizou o seu sonho.

A pessoa a quem estamos endereçando este bilhete é Ser
ventuário da Justiça aposentado, já escreveu sua auto-biografia, inti.,
'tulada "Meu Retrato e Seus Anexos", de cuja obra recebemos um

exemplar com dedicatória e que guardamos com maior carinho jun
to aquilo que nos é caro.

Tão empolgados estávamos com o bilhete, que quase íamos
esquecendo de colocar o' endereço, pois sem o nome do mesmo e
nem a cidade, jamais o carteiro poderia fazer a entrega. 'Pois bem,
aí vai: Para Sr. Dinarte P. Araújo - Apucarana - Paraná.

Canoinhas, agosto de 1980.

I
·1
,
,

IH,

, .

IVANITA SCHIVINSKI

FRANCISCO KRISAN

VERE,ADOR,ES SE. REUNEM
E,M SEU NOVO RE,CINTO

A Câmara de Vereadores reu
niu-se em seu novo recinto pela
primeira vez no último dia 8 de
agosto, ocasião em que o Prefeito
Claudio Gadotti fez a entrega sole
ne do recinto aos senhores vereado
res.

Estavam presentes na referida
sessão o Presidente do. PDS, Sr .

Pedro Veiga Sobrinho, o secretário
do PDS, s'r. Arnaldo Pereira dos
Santos, funcionários, autoridades e

demais pessoas convidadas.
.

I

Na ocasião o Sr. Claudio, Ga
dotti (Prefeito Municipal),' usou da
palavra para fazer a entrega sole
ne do novo recinto à Câmara de Ve.
readores, parabenizando a presidên
cia pela decoração das dependên
cias e pelo dinamismo com que
vem conduzindo o poder legislati
vo de Major Vieira. Finalmente
usou da palavra o vereador e P�L'e
sidente da Câmara, Sr. Adir Fran
cisco Veiga, o qual em poucas pa
lavras dirigiu-se ao Sr. Prefeito
Municipal, fazendo

.

um agradeci
mento em nome do Poder Legisla
tivo, pelas excelentes dependências
colocadas a sua disposição, tornan
do-se um ambiente dos. melhores
da região; Após os trabalhos nor

mais referente a sessão, os vereado
res ofereceram um coquetel a to
dos os presentes.

A coluna parabeniza o Legisla
tivo Municipal por tão belo recinto
ora inaugurado, e coloca-se a dis
posição do mesmo para a divulga.
ção de assuntos que mereçam des
taque nesta coluna.

EMPR,ESA SCaAOE,CK
E,M MAJOR VIEIRA

A empresa Schadeck, da cidade
de Canoinhas, pretende instalar em

Major Vieira, uma agência de pe
ças e oficina para atender ao gran
de número de tratores existentes
em nosso município. Para isso ad
quiriu uma área 'de terras. no cen

tro da cidade para a instalação da
mesma. Os lotes adquiridos situam
se a TUa Luiz Davet, ao lado da ca- .

sa comercial do Sr. Marcelino Ru
thes. É mais um empreendimento
que trará muita mão de obra a nos

sa gl�nte.

NOTAS DIVE,RSAS

A Agência dO' Posto Avançado
do Banco do Brasil está fazendo
grandes financiamentos aos agri
cultores que prometem aumentar
suas lavouras este ano.

Vende-se
Dois Lotes próximo a Igre

j a do Perpétuo Socorro - Jar

dírn da Esperança .

ótima localização. Preço a

combinar.

Ver e tratar com Ludovico
ou Díco Bora, na Rua Getúlio
Vargas, 618 - Telefone 22-0935

/
---r=== . �-- ..�-=:z

"

. � ....

�.�.��:::�:ç����i,���:i:" i;��'� :,;;;:;;;:::;;::;;r;'iii'ii";�;;nr��;;;=;r.a;n;;=p;;,::w::�;r:;r;:ii'"'iF:;;=;;r:;ainl"l;c1i"lMo;"lV"ln�si'\1f'l;...�;:;;:;=TftTI
Agora em promoção especial: .1,LAJOTAS COLONIAIS Cf 20'% DE DESCONTO.

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

_,

FORRO DURATEX EM CHAPAS DE 1,78 'M2 DE Cr$ 205,00 :PO�
Cr$ 165,00 A PE,ÇA.

Basilio Humenhuk Comércio
Veículos Ltda.de

Revendedor !,ORDJ
.-

32 ANOS
Fazemos sempre � melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
1 Veraneio super luxo - verde 1974
1 Landau - prateado . .. .. .. .. .. .. '.. .. 1976
1 Chevette S.L - marron .. .. .. .. .. .. .. 1977

Adquira seu veículo com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

,

melhores preços da região.
Visite-nos ·sem compromisso, em nossa loja à

I Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024 I
_!itMGR§líi*,�ffit't.0íikM ;;rZ·jlj!;fi,JwSWt;;t'fltm\!W!if1Ii$MtJfRiiM9i�ffiRW&�i!W8Át;t.1;\tJ,t;4

FUCK

, .

leiaS
I

a Dr
I' •

lelra
Dia 16 de agosto é o dia da va

cinação contra a POLIOMEL,ITE.
Levem seus filhos para receberem
a 2.a dose da vacina, nos postos de
atendimento de nosso município,
que serão os mesmos locais do dia
14 de junho último.

O Prefeito Municipal recebeu
telegrama do deputado Moacir Ber
toli, informando que o governador
aprovou a concessão de urna verba
de Cr$ 40'0.0.00,00, ao nosso municí
pio, através do Secretário do Pla-
nejamento.

.

O Prefeito Claudio Gadotti e

os demais da região da AMVAC es

tiveram reunidos neste final de se

mana, ém Blumenau participando
de um encontro de prefeitos muni
cipais,

o Reéensiamento Demográfico sen
do que em nosso município irão tra
balhar 12 pessoas, sendo 1 coorde
nador, 1 auxiliar de coleta e 10 re

censeadores .

Os recenseadores receberão
. treinamento e material de coleta
nos dias 18 e 19 de agosto. Para
coordenar o censo 80 em Major
Vieira assumiu o Sr. Vilson Grane
man Costa, pessoa que. já por vá
rias veZ'2S trabalhou nesse setor, e

para auxiliar foi contratado o [o
vem Vilmar Mille '

ANIVERSAR.IOS

'Comemoraram aniversário dia
11 o Prefeito Municipal, Sr. Clau
dio Gadotti; a sra. Suzana Borges,
esposa do 8".:..'. Victor Borges e o ío
vem Osmar Muchalosk.i, residente
nesta cidade.

Dia 13 extreiou idade nova e

r-ecebeu os parabéns de vizinhos e

familiares, dona Ondina, esposa do
sr. Antonio Bona, funcionário do
BESC local.

No dia 15 estará comemorando
idade nova o sr. Osmar Ruthes ..

Dia 16, data· natalícia das' se
nhoritas Roselis Davet, filha do
casal Guido (Lídia) Davet e Ana
Adanczeski, residente em Lagoa do '

Sul.

A coluna cumprimenta os ani
versariantes; desejando inúmeras
felicidades.

CENSO 80 COMEIÇA DIA

l.� DE SETEMBRO

Terá início no dia 1.0 de setern

bro em todo o território brasileiro

PAUSA PARA RIR

Os dois maiores do mundo se

encontraram e um logo foi falando:
- Pois é, fizeram umas escavações
em meu país e encontraram fios
com milhares de anos, o que prova
que meus antepassados inventaram
o telégrafo sem fio.

-- Ora, isso não é nada, disse o

outro. Nas últimas explorações que
fizeram em meu país não encontra
ram fio nenhum, o que prova que
os antigos habitantes de meu país
já conheciam o telégrafo sem fiO.

xxx

Um casal estava discutindo. A
mulher certa altura, vira-se e diz
ao marido: - Não sei onde estava
com a cabeça quando resolvi casar
contigo. Ao que o marido respon
deu: - OTa, no meu ombro ué ...

xxx

Numa, aula de História, a pro
fessora pergunta: - Quem é que
sabe quando começou a guerra dos
cem anos? Ninguém levantou o bra-

. ço, e a' professora já se preparava
para dar uma bronca; quando ouviu
uma vozinha lá no fundo da sala:

- Eu sei quando terminou, "Fes
sara". E quando foi? -Cem, anos

depois ...

aesc· uer va Drizar D

na busca de soluções nos proble
mas existentes..como por êxem
pIo a falta de 'estímulos aos. agri
cultores.

Dizendo que a defesa e re

presentação do homem- do cam

po, bem como a sua valorização,
serão a tônica do

�

trabalho da

administração da Federação da

Agricultura do Estado �e San
ta Catarina, o presidente do Ór
gão Eng." Ivo Tadeu Bianchini,
reuniu toda sua diretoria para
traçar o Plano de Ação da ad
ministração.

Entende Bianchini que pre
cisa ser promovido. um maior
entrosamento entre os agricul
tores do Estado, através dos
seus Sindicatos Rurais com a

Federação. Durante a reunião,
ficou evidenciada a necessida
de de se dar maior apoio às jus
tas aspirações da classe rural,
utilizando-se os canais. viáveis,

RECURSOS HUMANOS
\'

Após a reunião, foi realiza,
da, na sede da FAESC, a assina
tura de um protocolo de inten

ções com' o Delegado Regional
de Aprendizagem Rural, Gil
berto Amorim Souto, objetivan
do formar mão-de-obra qualífi
cada para o setor Rural �

O aprendizado rural dará
condições para que os médios e

pequenos produtores possam au

mentar sua produtividade,' de
acordo com novas técnicas com

patíveis às peculiaridades de ca,

da região.

NO 'UEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
l\'HGUEL PROCOPíAK COMERCIO DE V'EíCULOS LTDA.,

VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Ano

19'75
,1975
19'78
19mil

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEI(UlOS LT�Â,
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina
__---_ 1�#HQI1'wmaJ§wwma�@sr·*�1mFJiDS...j1'!e.,fÇmmmm=ô "

.
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Marca

1 Brasília
1 Variant ....
1 Pick-Up Chevrolet
2 'Brasilia .. . .' ..
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NEREIDA C. CORTE, Oficial de.
, Registro Civil do 1.0 Distrito de Co
noinhos. Santa Catarina faz saber

, que pretendem casar-se:

GERALDO ADAMCHÉSKI com
JURACI IACHITZKI, brasileiros,
solteiros; ele lavrador, nascido em

',município de Major Vieira nesta
comarca ,aos 27 de julho de 1956,
residente no Município de Major
Vieira, .filho de Elias Adamchéski,
falecido e de Edvirges Adamchéski;
ela do lar, nascida no município de
Major Vieira nesta comarca aos 1.0
,de' agosto de 1960, residente nesta
cidade, filha de Fermino Iachitzki
e de Vitória Iachitzki.

ALAIRTON ANTONIO MA
RON com ORrETE' BARRANKIE�
VICZ, brasileiros, solteiros; ele co

, merciário, nascido em Canoinhas
aos 9 de, janeiro de 1961, domiciliá

,

.do e residente em Major Vieira, fi
I lho de Antonio MaronBecil e de
Maria de Jesus Becil; ela estudan-:
te, nascida em- Agudos, município
de Major Vieira nesta comarca aos

1.0 de janeiro' de 1963., domiciliada
nesta Cidade, filha de 'I'eodoro Bar
rankievicz e' de Rosalina Ruthes
'Barrankü�vicz.

JOÃO ADERBAL RODRIGUES
com MARIA TEREZINHA SOKA

, CHESKJ, brasileiros, solteiros, do
..miciliados e residentes nesta cida
de; �le motorista, nascido em Cur i.
tibanos-SC. aos 17 de setembro de
1952, filho de Honeval Rodrigues e

de Ibrandina Knol Rodrigues; ela,
balconista. nascida em Rio dos Po
ços neste-distrito aos 31 de julho de

. 1961,. filha' de Emílio Sokacheski 'e
.de Julia da Maia Sokacheski.

PAULO NOBUYOSHI MA
RUYAMA com VALDIRLENE JU
MERCI 'PALADINO, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele motorista, . nasci
do em Cambará-Paraná aos 25 de
janeiro de 1953, filho de Shiguetoce
Maruyama e de Yuaco Sacamoto;
ela estudante, nascida em Rio do
Sul-SC aos 9 de maio de 1963, filha
de Valdir José Paladino e de Ju
merci Pereira Paladino.

E para que chegue ao conheci
mento de terceiros, mandei publicar

ti
o presente Edital. Apresentaram os

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

I

Nome: � o. - - - . - __ ,_ - - - - __ o. - - - - - - . - - -_. __ �... _. __ - . ._ - . . _. ,

Data do Nascimento : . . __ . �� . j -

• • ,_

Norne do Pai : , . .. ._. __ .. _. . . .... _, ._ . .

Nome da Mãe: __ . .. ._ _._._ _._. __ .. _ ..�__'. .. __
'

__ . "
'

Esposo (a) : .. _ "' _ ;oI � .;. .. __ - "" "' _ __ __ .J. _ _. •

Endereço : .. _._._._ � ._ _,0#_. __ .•_._ ....•..••••• _ ••• '•. " _',-:>__ ••••�_ _•••••• _ __ ;.

Cidade: __ . ' "_',__ :
__

'

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

Estado: .. ---- -- .. ""' _ -_ __ --
' .. _ _ -' '" � ..

Nome: _ _ __ '" .. _ ..--- .. _ - .. __ - - _ __ .. _ _ .. _ _ A...... .

Data' do Nascimento : .. _ ... __ ._. __ ._...._. __ ._� __ ._ ...._,_.. .. __ � __h_. •••• _. _,

N IoP
"

ome ao aI. _ ._ __ __ __ _ .. _ _.__ . __ ._. - _- _. __ . ,

Nome da Mãe: __�."_._._, __ . __ . __ - . - - -- -. __ -- .. _ .. -------- .. __ . . '

E1,SPOSO (a) .' .............. _ -_ - -- -- _ .. ----- _ .. - - - "' .. OO'-_" __ _ _ .. oo '" - .) __ __ __ ..

Estado : ......................... _ _ _ O' .. __
- __ - _ _ ,. - - ..

(P9r gentileza, preencher à máquina ou em letra de forma)

OBSERVA'ÇõES: . __ _.�_ . _... _ .. __ ""_" ' __�"""A'

........................ - .. ---_ _ - .. -- ----_ .. _- - �_ _ _ ,.;_ _ .. _--_ _ _._ _ .. _ -. ,-- _ '

PUBLICIDADE; É UM INVESTIMENTO SADIO tE
RENTAVEL.

SE VOC1t AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORRENTES.

FAÇA. UMA EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA' RADIO
SANTA CATARINA. PROFISS:n:ONAIS REALIVIENTE CA··
PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEU

, 'INVESTIMEN'E'O. . \,
,

'

,
, I

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS,.,
E MUITOS LUCROS TAMBÉM.

nhecimento de algum impedimento
legal, oponha-o na formo da' lei.

I

Canoínhas, 13 de agosto de 1980.

NEREIDA C. CORTE
Oficie] do Registro Civil

CPF, 222.315.879-04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do
Registro Civil de Bela Vista do Tol
do - Canoinhas - Santa Catarina,'
faz saber que pretendem casar-se:.

WILSON JOSÉ KRAUSS com

ALICE BABIRETZKI, brasileiros'
solteiros, naturais deste Estado el�
agricultor, nascido em São S�bas
tião dos Ferreiras em Ü'8 de junho
de, 1958 filho de Ouvidio Krauss. e
Irene SchuIka Krauss, ela do lar,
nascida em São Sebastião dos Fer
reiras em 1.0 de abril de 1958, filha
de Carlos Babiretzki e EJfrida Bo
reck Babiretzki ,

Sebastião Greín Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
elo Município de Major Vieira, Co

.

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

LEONOH HODRIGUES, e FLO·
RIANA BELITZKI. Ele, natural
deste Estado, nascido neste municí
cípio, no dia 09 de janeiro de 1942,
lavrador, solteiro, domiciliado e re

sidente neste município, filho - de
Ibraim Rodrigues e Elizia Carlos
Rodrigues. Ela, natural deste Es
tado, nascida neste município, no

dia 13 de janeiro de 19'55, do lar,
solteira, domiciliada e residente
neste município, �ilha de Cezarío
Belrtzkí e Ana Firakoski Belitzki,

PAULO COLAÇO com SOFIA
KOGG, brasileiros, solteiros, natu
rais deste Estado, ele agricultor,
nascido em Colónia Ouro Verde em

21 de janeiro de 1959, filho de João
Maria Colaco e Matildes Vieira Co
laço, ela doIar nascida em Colonia
Ouro Verde em 1.0 de dezembro
de 196], filha de Pedro Kogg e An
tonia Kogg.

I ,

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 1805
se alguém souber de algum impedi
monto legal, oponha-o na forma da
Lei.

Bela Vista do Toldo, 12 de
agosto de 1980.

ELIZA, PEREIRA
Escrevente Juramentada

mrLÇ

,

Se alguém tiver conhecimento
de existir algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito.

Major Vieira, 07 de agosto de
1980.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

a teme to

aluga-se
Aluga-se 1 apartamento contendo

3 quartos, sala, .banheiro, cozinha e

área de serviço. O referido situa
se à Rua Felipe Schmidt, esquina,
com Rua Curitibanos (próximo a

Igreja Matriz) no Conjunto resi-

A dencial Ouro Verde. Os interessa
dos deverão tratar pelo fone 22-0047
com Valdir, em horário comercial.

3 �

o Presidente da Associaçào
\

de Pais e Professores, (APP),
da Escola � s t a d u a I JOSÉ

GROSSKOPF, em nome da Co

missão, vem de público agrade
cer a preciosa colaboração do
BANCO DO BRASIL, que doou
380 cadernos para os alunos ca

rentes do Estabeleciinento.

'MIGUEL PERCIAK
Presidente da APP

a Fina iamento
• da( oeo

r
.�

Ba a -Semente
o governador Jorge Bornhau

sen autorizou a Secretaria da
. Fazenda a conceder garantia
através de ações de proprieda
de do Estado de Santa Catari
na,

.

relativamente à operação
de crédito entre o Estado e o

Banco Regional de Desenvolvi
mento do Extremo Sul - BRDE'
na condição de agente financei
ro da Financiadora --de Estudos
e projetos - FINEP, destinada
'a financiar o projeto de implan-r

tação do novo sistema de con-
I

'

.

trole e de' qualidade da produ-
ção de batata-semente, da Se...

cretaria da Agricultura e do A...

bastecímento.
\'

O montante da garantia 'é d.
Cr$ 27.121.900,00 e para· sua
prestação a Coordenção de A.d.
mistração Financeira Contabílí... ,

dade e Auditoria -CAFCA- ofer..
tará ao BRDE ações da Compa
nhia Catarinense de Armaze ...

namentos «COCAR», 'consta'nte.'
do Ativo Permanente do Esta.,..
do

e

inbas

Estamos atualizando o CADASTRO SOCIAL de
: , nosso' semanário. Divulgaremos com prazer e sem pagamen
to, a data de seu aniversário, de sua esposa, de seus filhos,

; enfim, de todos .os seus familiares. Pedimos que preencha
com clareza todos os ítens constantes no(s) CUPON (s) abai,

XO, para podermos redigir detalhadamente os nomes e datas.
Recorte e remeta-nos o (s), cupon (s) preenchido'(s) , para o

JORNAL CORREIO DO NORTE - Caixa Postal' 2-D - CA
DASTRO SOCIAL - CEP 89460 - Canoínhas-SC, ou' pes
soalmente na IMPRESSORA OURO VERDE, à Rua Paula
Pereira n.? 765.

, Endereço: . .. _ .. _ .. . _._ .... .. _ .. -.--- --- - -- -- -- .. - .--- -- -- - - -- -- - - - - -- - -- -.- ---- -
,

Cidade: . ._.;- __ . .. -- - ... _._ -- .---- __ o -.--- - - •••••• - •• - - - - - - - - --.- -. - -- ---, •

�
---------------------------------=---------------=-----------

�----------'--------------------------�,�>-�==--------------�---

IVO FüRST com FRANCISCA
LEONI ADAMSK� brasileiros, sol
teiros, domiciliados e residentes
neste município; ele lavrador, nas

cido em Salseira neste 'município
aos 22 de junho de 1959" filho de
Engelberto Fürst e de Benvinda
Ferreira, falecidos; ela do lar, nas

cida em Palmital neste município
aos 4 de maio de 1952, filha de An
dré Adamski, falecido e de Maria
Adamski .

CELSO WZOREK, com LUCI
TER.E:ZINHA NUNES, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
em Curitiba-Pro e neste distrito; ele
técnico eletrônico, nascido em Rio
d'Areia de Baixo neste município
aos 12 de agosto de 1950, filho -de
João Wzorek '2 de Julia Prussak
Wzorek;

I

ela do lar, nascida em Rio
Pretinho neste município aos 28 de
agosto de 1956., filha de Osvaldo
Nunes' e de Edite Nunes.

SEMANA UE CANOINHAS
•

Terça-feira, a 12 do corrente, desenvolveu-se, na residên
cia da DM. NÉZIA EVANGELISTA VARGAS, uma reunião de ser

viço com as DD.MM. com vistas a participação do Líons Clube,
nas festividades decorrentes da Semana de Canoinhas em comemo

ração ao seu aniversário. Ficou certo que o Lions Clube desenvol
verá seu trabalho na organização do baile de encerramento e elei
ção da rainha da cidade para o período '80/81. Foram organizadas
as equipes de trabalho, que cuidando, em atender a cada setor, já
se acham a campo para se desimcumbirem da missão confiada. 'Fi
zeram parte da reunião; além da DM. NÉZIA E. VARGAS, mais a

DM. PAULA S. CARVALHO; MARLENE TEIXE,IRA; DIRCE
MALLON; ZOÉ WAL.KYRIj). N. SELENrE; BERNADETÉ BAUER;
BERNADETE DAVET; JUCY T. R. SELEME; ZENIR FURTADO;
SONIA MEDEIROS; MARIA DE LOURDES V. FURTADO e.HE
LENA SIMõES. Por convite especial estiveram presentes às deli
berações as LEOS CLUBE: VALDEREZ TA'BALliPA; VIVIANE
JENSURA e LORENA MIKUS. Mais uma vez o Lions Clube de
Canoinhas, está a postos para participar dos eventos da cidade.

"

CL. JOAO L,UCIO DA COSTA - GOVERNADOR

Nossa agenda está repleta neste início de Gestão VARGAS.
É que 'no dia 23 do corrente, teremos a presença, em caráter oficial,
do CL, Governador João Lucio da Costa e sua DM. Será, na ver

dade um dia em 'que nossos propósitos leonisticos serão renovados,
através da palavra amiga e sincera do nosso Governador Distrital.
O CL. JOÃO DE SOUZA VARGASr, está convocando Ü'S componen
tes da Diretoria e bem assim os membros do clube, para a reunião
que terá com o ,;,isitante, para logo após;" em.Jantar festivo,' dizer
lhe o quanto lhe estaremos gratos com sua presença. Nestes 20 anos

de atividades leonísticas, quase,' senão todos os Governadores, fo�
ram unânimes em afirmar a desenvoltura de nosso clube, frente aos

problemas comunitários e Els soluções apresentadas. ,

LEO CLUBE PARTICIPA

O LEO CLUBE DE CANOINHAS, está empenhado na!

campanhas que estamos procedendo. Em conversação com á PreSi�
dente Leo WALDEREZ T'ABALIPA, disse-nos ela da satisfação em

perfilar com o Lions, nas comemorações da Semana de Canoinhas,
onde _ terão um desempenho muito importante. Para a campanha
'da APAE, já se prontificaram a formar as bases da comunicação "

[unto a classe empresarial. Além destas campanhas, terão força
."

atuante na campanha do Decalque e na do Pedágio que estão sen-

do esquematizadas especialmente para nossa Juventud� Leo. os
nossos parabéns para a gente jovem de nosso clube.

VACINA'ÇAO ANTI-POLiO.

Desde /0 início da campanha da vacinação anti-pólio, e

Lions Clube de Canoinhas, se movimentou, com franco apoio às au

toridades sanitárias à tão nobre causa. Sucesso absoluto em Canoi
nhas que obteve lugar de destaque no seio da 'família catarinense,
pela forma adotada, sendo de notar o número de vacinações alcan
çadas. Enaltecemos o trabalho incansável do médico, Dr. MARIO
MUSSI, coordenador para a região, o qual tem recebido manifesta
ções de gratidão e apreço pelo exemplo dignif'icante com que Sê

portou em todos os .atos necessários ao desenvolvimentoda vacinação.
Ê de se notar, igualmente, que as equipes formadas, pediram ao

mesmo "esculápio" a manutenção das mesmas equipes ou seja, os
.

mesmos elementos:, para "a gota que falta", no que foram atendidos.
Dr. Mário, por certo não se arrependerá, pois lhe daremos q satis
fação de um dever cumprido. A propósito, Lions outorgará diploma
aos participantes da campanha de erradicação da polio em Canoí
nhas. Lions está presente nas grandes causas da comunidade ca

noinhense.

nM. CYNTHIA BASTOS KAMMRAQT -
A PATRONESSE

Para o baHe de debutantes: deste ano,
I
as mesmas escolhe..

ram à DM. - Cynthia B. Kammradt, domadora de nosso CL. Edir·
Kammradt. Queremos registrar tal acontecimento, eis que também
no setm' social, Lions participa da vida canoinhense .. Estamos cer

tÜ's que a DM. Cynthia, ficou deveras, emocionada com a escolha,
sendo como é, pessoa capaz, desenvolta para desempenhar as lides
de Patronesse das Debutantes 80 do Clube Canoinhense.

NOSSOS ANIVERSARIANTES

No corrente mês.. temos os seguintes aniversários a r®s
trar: No dia 06 a DM. LIA VIE.RTEL TREML festejou mais um

ano de vida; no dja 20' se:rá a vez da DM. NÉZIA EVANGE.LISTA
VARGAS, que neste ano representa a Presidência; nO' dia 24 será
o aniversárib da DM. BERNADE.TE DAVET; e já no dia 25 festa...
jaremos o aniversário da DM DORACI CRISOSTOMO SELEME.
Finalizando o mês-; no dia 30, estaremos abi-açand'o dois eompanhei.
ros, ou seja CL. ADILSON MEDE,IROS e o CL. EMILIANO ABRÁD
SELEME FILHO. A todos os nossos aniversariantes, d6!ejamoS $1-
cesso absoluto na. vida e 05 parabéns de toda a.. turma.

(

,
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SERViÇO
Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMACIA DE PLANTA0: De sábado (16) a sexta-feira

(22) ALLAGE - Rua Vidal

Ramos, 694 - Fone 22-0416.

MltDICOS DE PLANTA0: Em casos de extrema urgência -
Fone 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190
.

PRONTO SOCORRO: Fone: la

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: �2-0179

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

horas e das 14:{)0 às 18:'00 ho-
.\ :lU. Aos sábados até às 16:00

hor&l.

1.10 Encontro Sócio-Econômico São
Paulo/Santa Catarina, uma' promo
ção dos Governos de São Paulo { e

Santa Cataria. Nosso .munícípio
também participou do evento, sen

do representado pelo casal Dr.
Alinor (sra. Inez) Eufrasío. pessoas
gabaritadas para a função indica
da pelo sr. Prefeito Municipal, sr.
.Nataniel Resende Ribas. Papandu
va se irmanou com os municípios
paulistas de: Pariquerá-Açu, Patro-

, cínio Paulista e Paulicéía, confor
me Regulamento do programa
"MUNICíPIOS' IRMÃOS". Dados es

tatfuticos e ilustrativos foram apre
sentados no certame pelos represen
tantes de nossa Comuna que estão
irmanados pelo único desejo de

progresso e paz na arrancada da

grandeza nacional.

CLT SERA IfIWPARCIAL
r

r

- - --

I

. Esmeraldino �1. dlmeida

GOVERNADOR DO DIST.Rfl'O

'1-10 DIA 22 EM PAPANnUVA

o
\
Governador do Distrito L-ln,

CL João Lúcio da Costa, do Lions
Clube de Jaraguá do Sul (CEN
TRO), estará visitando dia 24 o

Lions Clube de Papanduva. O ro
teiro do Governador, em visitas aos

.clubes de sua jurisdição tev,e início
dia 23 do mês de julho no municí
pio de Luiz Alves e está com en

cerramento previsto para o dia 25
no município de Gaspar. Já no dia
26 será iniciada a reunião do CNG
na cidade do Rio de Janeiro, que
se prolongará até O dia 31-08-80.
Reina grande entusiasmo nos CL e

DM do nosso Líons Clube com a vi
sita do nosso Governador do Dis
trito L-IO.

Vem aí uma inovação na CLT.
Multa para os sindicatos que tive
vem suas greves consideradas ile

gais. No caso de greve legal, os

patrões é que serão multados. Es

tá tudo nas mãos do Ministro Muri
lo Macedo. I

DESPACHANTE JUNTO

A, DEL,EGACIA',
De conformidade com Ofício

n,? IR/597/80, assinado pelo major
Humberto Verani Depizzolatti,
RespjplDivisão de Trânsito, de 05

de agosto de 1980, foi credenciado

....-r

,Drl. Zoé Walkyria H'atividade Selame
· - CIRURGIA, DENTISTA -
- Cle 005589159jDEP ,._

Clínica dentária de senhoras e crianças �

- Especialização em Odontopedíatría
HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22�0461

- &

"'

CONVENÇÕES DO PDS
,

CONVocADAS POR
J. SARNEY'

O' presidente .do PDS, senador
José Sarney, convocou para o dia
cinco de outubro as convenções mu

nicipais -do partido, que fixarão o
,

número de membros dos diretórios
municipais. As convenções regio
nais serão no dia 26 de outubro e a

nãcional no dia 30 de novembro.
Segundo .Sarney, antes do próximo
recesso ' parlamentar o PDS estará
em condições de requere!' seu re

gistro definitivo. As convenções
municipais do PDS significarão o

primeiro passo do partido no senti
do de consolidar sua estrutura par

. tidária . (G . P . )

ESTRANHA FORJÇA OU
SINAL DOS TEMPOS'

Uma estranha força magnética
que atrai automóveis, e os desloca
de 10 a 15 metros em 'terreno plano,
estâ assustando a população de
Maldonado, 137 km ao Leste 'de
Montévideo (Uruguai), anunciou
ontem o jornal "EI Pais". O matu
tino publica fotografias de carros

<em movimento e depoimentos de
testemunhas sobre o fenômeno,
que se registra atualmente numa

entrada vicinal,· das redondezas de
.

Punta Del Este, no lugar conheci
do por Punta Ballena. (G . P . )

1.° ENCON'.fRO S\óCIO
E'CONOM1CO SAO PAULOI
SANTA CATARINA

Como já é do conhecimento pú
blico, do dia 12 a 15 do corrente foi
realizado em Balneárro Camboriú, o

,� ===========R=-�========__==�_i,�._,===O="_=U==========

DR. ZEN,Q AMARAL FILHO
...;.. CIR'URGIAO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro � esquina com tra

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) = Fone 22..0960

Serviço Nacional
Comercial

"Empreg

para exercer as funções de. Despa
chante junto a Delegacia local em.

assuntos atinentes. a este órgão, o

Sr. Adalberto Wiliczinski .

PASSARELA DA SOCIEUADE

Dia 19 'estréia idade nova D.a.
�A COSTA 'BRANDES, virtuosa
esposa do Dr. Hans Fritz Brands.

Dia 20 aniversariando ° presta
tivo cidadão sr. MIGUEL MA
THIOSKI.

Dia 21 niver das srtas. LUCIA
I Nl, filha do casal, Sgto. Jamil' (R�
si) Carvalho e MATILDE GREF·
FIN.

I

Dia 22, data importante para
toda a comunidade, quando o Pe ,

ANTONIO CINTHO estará estrean
do idade nova. Nosso bondoso Pá
roco por certo oe merecidamente se- '

rá alvo de grandes demonstrações
de carinho. ,

Na mesma data aniversariandO
ainda a srta. JYfARILENE" filha dr)

casal, sr. Aloisio (Maria) Partala e

o sr. ARISTIDtO GRUBER.

A coluna se associa as. maníres
tacões de amizade, almejando .... aos

aniversariantes muitas felicidades
no dia festivo e outras muitas para,
sempre.

PENSAMENTO DO DIA

Aquele que toem _
caridade no

coração tem sempre qualquer coi
sa para' dar. (St.o Agostinho)

., MAURO LUIZ KIÇHELESKI, rapaz paraplégico,
oferece seus préstlmos para firma estabelecida em qualquer
ramo de atividade. O mesmo tem o curso completo em Se

cretariado, boa redação e datilografia, tendo' Inclusive artigos'
escritos nos jornais "Correio' do Norte" e "Barriga Verde".

r

Aceita submeter-Sê a testes de aptidão.

de 'Aprendizagem
- SENAC

O,SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM CO ..

MERCIAL - SENAC, com a colaboração do Rotary Clube e Asso

cíacâo Comercial e Industrial, realizará I inúmeros cursos para for

mação 'profissional nas mais diversas áreas do comércio.

O prímeíro curso - BALCONISTA DE LOJA _' terá

início em 01.09.80. As matrículas poderão ser feitas na Associação
Comercial no horário de expediente.

.

CONDIÇõES �O (rUR,SO

a) número de vagas, 25

b) pré-requisito mínimo, 17 anos e 8.a série;

c) carteira profissional ou outro documento de identidade;

d) taxa de inscrição: .Cr$ 50,00 para quem trabalha e Cr$ 100,00 .

para os candidatos a emprego.
,

ESTÁ ADMITINDO NOVOS EM.e'REGADOS PA

nA o SETOR DE SERRARIA.

OS INTERESSADOS DEVER.ÃO COl\'IPARECER
\

AO ESCRIT!ÓRIO DA EMPRESA SITO NO BAIRRO IND'US-
,

TR.IAL N.o 2 - AGUA VERDE - CANOINHAS-SC, -MUNI-
DOS 'DE DOCUMENTOS.

a

carro doso

tempos. ,

,

Tratar diretamente na Rua Pastor Goorg Wegex
.

n.o 746, ou marcar entrevistas através do fone 22�0379.

I.,

,

e do
À..
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•
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fazer o domingo
redo ·na

mais, feli2!

vida de um

seu

o som inte

T E l E TEM .'\ \. . . músicas de, novelas, para'

partir das 10:00 horas, nl Rádio' Santa Catarina

,:t
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----) Maria Lúcia Schuster

NOVA COMISSAO DO MOBRAL
, "

Foi eleita recentemente nesta cidade, a nova Co
missão Municipal dó MOBRAL; que ficou assim constituída:
Presidente, Izonete Beninca; Vice-Presidente, Ivonete Ben

dlin; Secretária Executiva, Maria Favarin; ENSUG e ES
CULT, Vilma A. Knall; Encarregada Área de Ação Comuni

tária, EMPAC, Leda F. Franco; Encarregada de Apoio e In

formaçâo _ ERAPE _ Marcia Chamee, Encarregada de' Edu-
-

cação Sanitária - ENPES _' Sueli Knoll Waísmann; Encar
regada da Área Financeira �- ERAPE _ Osmar Antonio.

Hoepers; Encarregada da Área Pedagógica - EPEDE _' 10'
landa Jandira Schapiewski e Encarregada da Área de Mobi
Iização, Odete Ferraz Guimarães.

NASCIMENTO

Nasceu no dia 11 último, O' belo garoto, que napia
batismal receberá O' nome de Thíago. Ele, é filho do feliz ca

.sal, Antónia Bernadete e Adalberto. Bertolino Crestani. Pa
rabéns ao radiante casal e felicidades ao bebê.

ANIVERSARIOS

Completam idade nova hoje, Luiz Eloi Cordeiro e
'

Luiz Carlos Pazdíora . Para comemorar, eles organizaram
uma bonita festa, a ter lugar na Sociedade Recreativa Cultu
ral de Irineópolis, IO'gO' mais às, 21 horas.

BAILE NA CULTURAL

A Sociedade de Iríneópolis estará reunida hoje às
'22h30 na Sociedade Recreativa' Cultural, para uma grande

,

noitada. A parte musical do baile, estará a cargo do conjunto
musical "Os Sonatas" de SãO' Bento do Sul:

NIVER
, C:;ün1pletou mais um ano de vida na quinta-feira,
última, O' garoto Oscar Frederico Grossl filho do casal Oscar k
Eugenio e .Walfrida ,Grüssl. Os nossos cumprimentos ao jo
vem aniversariante.

Prefeitura Mun, de Canoinhas
DECRETO N.o 76,/80

APROVA SUBDIVISÃO DE
UMA AREA DE TEiRRAS

, ,

400,00 m2, em conformidade
com o despacho do sr. Enge
nheíro desta municipalidade
exarado nO' requerimento preto
colado sob n.? 1638 datado de
12/8/80 e nas/ respectivas plan
tas.

Artigo 2.'0 -' Este Decreto
entrará em vigor na data de
sua

I

publicação, ,revügadas as

disposições 'em contrário.
- Gabinete 'do Prefeito Mu

nicipal de Canoinhas, em, 14 de

agosto de 1980.

n-, BENEDITO THERÉZIO DE
CARV ,LHO NE,TTO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento'
Administrativo, na data supra.
JOSÉ BONIFÁCIO FURTADO
Coordenador Administrativo

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

atribuições legais, e de confor
midade com a Lei n.1O 830 de
04/06/68,

'

DECRETA

Artigo 1.'0 - Fica aprovada
a Subdivisão procedida pü� Te
rezinha 'I'ischler Krauss, de um

terreno urbano com a área de
800,00 m2 da quadra n.? 108 do
Loteamento de Herdeiros de
Deodato A. de Lima,' lote N.?
04, no Bairro Alto das Palmei
ras, ficando assim distribuído:
ficando 'O' Iote n.? 04 com 400,00
m2 e o lote n.? 28 também. com

Proibição

)

Colégio
\

RELAÇAO DAS ALUNAS CONTEMPLADAS
COM BOJi.JSAS DoE ESTUDO, CONCEDIDAS PELO'
GOVERNO ESTADUAL, _.f\TRAVÉS DA SECRE,TA
RIA DA E:DUCAÇÃO (UNAS) ,NUM TOTAL DE: Cr$
224.770,0.0 (DUZENTOS. E, VINTE E QUATRO MIL,
SETECENTOS E SETEN'TA CRUZEIROS)

\
-

lS80 - "COL:ÉGIO SAGRADO CORAÇAO DE JESUS"

01) Adria Friedrich "
.. Cr$ � .100,00

(2) Ana Cremildes Fazda . .. .. .. Cr$ 7.280,00
(3) Car.la Valéria Neves Per,eira

r
.. Cr$ 7.280',00-

04) Elalne Wetzel .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 4.550,00'
(5) Eunice «orrêa de Souza .. ',. Cr$ 9.100',00
06) ltani de Fátima Silveira .. .. .. .. Cr$ 9.100,00
(7) Iria Lenartovicz , :. Cr$ '9 .100,00
t)g) Josete Mara França . .. .. :. Cr$ 7,.280',00
(0) Katia Izídio do Nascimento. . Cr$ 4.550,00
10) Lauricilda Madel .. .. .. .. C:r$ 9' .100,00

,
•

f

11) LaurecI TremeI Scholtz .. .. Cr$ 5.460',00
12) Lucimar Marko .. .. .., .. .. Cr$ 4'.5501,00
1�) Maria do Rossio G. de Lima Cr$ 7.280,00
14) Marilin Bechel .. .. .. .. .. Cr$ '7.280,00
15) Marilda Gnreti Reichardt .. Cr$ 5.460,00 '

16) Marilza de Fátima Alves .. Cr$ 4.55'0,00
17) Regina Celia Gallotti .. .. '.. Cr$ 3.640,00
18) Rosi Aparecida Pontarolo .. .. .. Cr$ 4.550.,00
19) Rita de Cássia Antonovicz .. .. .. Cr$ 5.460,00

-

ar çao

I Congresso Sul-Brasileiro' de . Recursos Humanos
" I...

'

IV Seminário Ibero-Americano "de Admin. de Pessoal
\,

o Instituto Paranaens., de

Administração de Pessoal
IPAPe, Associação Brasileira de

"Administraçáo de Pessoal
ABAPe nacional e seccionais
SC /RS e Federação Nacional de

Administração de Pessoal

FIDAP, estarão promovendo, O'

{'I.0 Congresso Sul Brasileiro. de /
Recursos Humanos", juntamen
te, com O' :'IV.'O Seminário IBE
RO' Americano de Administra
ção de Pessoal".

Concurso ,de
Fiscal de Tributos

Fed�rais
\

De acordo com á nota dis
tribuicla pela Receita Federal
em Joinville, a primeira prO'va
do Concurso para FISCAL DE
TRIBUTOS \FEDERAIS, refe
rentes à matéria de DIREITO
TRIBUTÁRIO, deverá ter lugar
no dia,24 de agosto corrente, do
mingo, com inicio às, nove (9;00)
horas da manhã, nk Universida
de Federal de Santa Catarina
para o.s candidatos inscritos nes- ,

te Estado.

GERSON JOs.É VOJCIE
CHOVS'KI comunica que está
terminantemente proibida a en,

trada em seus terrenos situados
em Alto Canoinhas ,

Os infratores serão punidos

�e acordo,cóm a lei.

I
TERRENO
NA PRAIA
Vende-se um terreno : na

Praia da Enseada, com 250 m2,
documentação 1QO'%, .a 10à me

tros 'do mar. ótima Iocalizacâo ,
. � - ,:,

Tratar nesta Redação.

de ,Jesus

20) Rita de Cássia Stocker Cr$ 9.100,00
21) Rosana Aparecida Gonçalves Cr$ 9,100,00
22) 'Rosária de Fátima Costa' .. Cr$ 9.1010,0.0
23) Sandra Regina Linzmayer .. .. Cr$ 9.1.00,00'
24) S.iomara Apare�'ida Kicheleski Cr$ 9.100,00
25) Zi�a Oleskovicz.... .. .. .. . ,Cr$ 9,1000,00
26)' Eunice Gapski .. ..

I
•. .. '.. Cr$ 5.460',00,

27) Elenice Terezinha WittÜch .. .. .. Cr$ 3.640',00
'

28) Maria Alice Koge ", .. .. .. .. .. Cr$ 3.640,00'
29) Ma:risa Bernadete Eskudlark Cr$ 3.640,00
30) Agn,es Gúretti Markf) .. .. .. .. Cr$ L8tW,00

:p) :óa�r Cor�êa de Mello .. .. .. .. .. Cr$' 1.820.,00
32) Elhs Re!gma Roeder .. .. ., .. Cr$ 1.820,00
33) E.lzi Maria Vaz "," Cr$'1.820,OO
34) Ereny 4e Fátima Meister .. .. Cr$ 1,820),00
35) Ivete de Fátima Artner .. .. .. Gr$ 1.820:;00'
36) \ Jucélia de Lima .. .. .. ..' .. .. .. Cr$ 1.820,00
37) Maria Lindadr Sucharé;l . ,... _ ',', .. Cr$ J .,820�OO
'38)' Marise de Paula e Silva .. .. Cr$ 1.820<,0.0
,39) Maristela Santos de Lima .. .. .. Gr$ 1.820',00
40) Marli S,ebastiana Brueski .. �. Cr$ 1.8020',00
41) OTiete Bar:rankievicz .. .. .. .. .. Cr$ 1.8,201;0'0
42) Rosa Buend .. .. .. .. .. .. Cr$ 1.82'0,00

,

43) Ros.ilene Noernberg .. .. .. Cl'$ 1. 820,00

44) Miriam 'de Lourdes dos S. Lima Cr$ 1. 820,00
45) Zenilda Alberti . .. .. .. .. Cr$ 1.820,00

\
oi

•• :

O tema principal, OS DE
SAFIOS DOS PROFISSIONAIS,
DE RECURSOS HUMANO'S
NA DÉCADA DE 80, desdobra
se em outros interessantes, as

suntos, tais como:

, _ Desafios das Relacões
Trabalhistas na Década de 80

!

=: Negociação coletiva na

América Latina
'

� Desenvolvimento de Re
cursos Humanos na Agro Indús
tria.

Conferencistas 'de renome

internacional corno Jaime Ler
ner _ Prefeito de Curitiba, fa
Iando sobre "Perspectivas de
Integração do Trabalhador no

meio Urbano e Providência ex-

ternas 'à empresa",' deputado
Carlos Alberto Chiarelli na pa
lestra inicial falará da legisla..

'

, '

cão do Trabalho no' Brasil -
DesaÚüs da Década de 80, e ou
tros nomes destacados na área

,

de Recursos Humanos, tais como

-Almir Pazzíanotto, Benjamim
Monteiro, Drausio 'Rangel, já
.contírmaram suas presenç�'.

O referido evento, será rea

lizado em' Curitiba, no período
de 01 a 03/10/80, no Palácio
Castello Branco.

Informações pelos telefones:
(041 ) 223-7422 - Curitiba ,

(011 ) 826-9489 _ São Paulo
(0474) 222-40bo _ Joinville

(0512) 24-5252 - Porto Alegre,

I Concurso
Can ínhense

Poética
1980-

(

•

P,rêmio Emílio
Gothardt Wendt

Regulamento,
oi -:- CADA CONCORR.ENTE PODE,RA PARTICIPAR COM 'ATÉ

02 ORIGINAIS, DATILOGRAFADOS EM E:SPAÇO 02, EM
'\

03 VIAS, COM PSEUDôNIMO.

02 ,_ PODE.RÃO CONCORRER, TODOS OS CANOINHENSES RE-
r

-

SIDE.:NTES OU N.ÃO NO MUNICíPIO.

03 _ OS ORIGINAIS, SOMENTE EM POESIA, DEVERÃO' SER
,

,

ALUSIVOS A CANOINHAS, QUAISQUER QUE SEJAM' SEUS

ASPEC'rOS.

04 _ AS 0'3 VIAS DE CADA ORIGINAL DEVERÃO SER REME
TíDAS AO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA, RUA

, .' ,
.

JOSE BOITEUX, 13f6 -_- ,eAIXA POSTAL, 10 '_ 8:9460 - CA-

NOINHAS-SC, 'ACOMPANHADAS DE ENVELOPE LACRA

DO, CONT�NDO A IDENTIFICAÇÃO. DO PSEUDôNIMO,
CONTENDQ A IDENTIFICAÇÃO D'Ü PSEUDôNIMO, NOME'·'
NOME' E ENDE.REÇO COMPLETOS, IDADE E LOCAL DE
ESTUDO OU TR,ABALHO.

05 - OS ORIGINAIS DEVERÃO. SER �NTREGUES \ENTRE 04 DE
AGo.STO A 15 DE SETE,MBRO.

'

06 _ OS CLASSIFICADOS NOS TRÊS PRIMEIRÓS LUGARES'
.

,. , . . ,- - .

�

RECEBERÃO, RESPECTIVAMENTE, Cr$ 04.000,00; Cr$
03,000,00 S Cr$ 0.2.'0.00,00, ENTREGUES DURANTE A SEMA
NA DA CULTURA, NO MÊS'DE NOVEMBRO. o. PRIMEIRO.

-

COLOCADO TAMBÉM RECEBERA o. PRÊMIO. EMíLIO. GO-
,

THARD WENDT.
-

"

, I

,/

, ,

06 B - MAIORES INFORMAÇÕES PODEMO SER OBTIDAS NA
CASA DA CULTURA. \

' I

=======================.========�=.====._.•--=--=====---_.----�,_.a---

Dra. Heloisa S. ;Bertoncini
ClRURGlÃaDENTISTA

CRO 1091

C�>nsultóriü: Rua Major Vieira, 505 -, 1.0 andar

(ao ladO'�do Edifício Mussi)
Fone 2<2-0439

"GARDEl� IA
Somente este mês, Calças de - Veludo.

tamanhos 44 a 48 com 50'/&- de ,desconto
-rraballíamos com Cartão «ELO.

,-,

'.Rua Paula �ereir'a (Pr�ça Osvaldo, de e>liv-eira)

_, • _ ,._ " .·�r '..::,"
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EXECUTE COM RAPIDEZ E EFICACIA SUA COLHEITA,
COM

NEW HOLLAND
A'AUTOMO'rRIZ "NEW HOLLAND 4040" É O NOVO MO�
DELO LANÇADO .NO MERCADO BRASILEIRO. FORTE,
RESISTENTE, DURAVEL, VERSATIL, MODElRNA, PER..
FEITA. CONCEBIDA EM CADA DETALHE PARA AU_
MENTAR OS LUCROS DA COLHEITA, REDUZINDO, AO
M:íNIMÇ>, AS PERDAS DE GRÃOS, ELIMINANDO AS

j
QUEBRAS E ENVIANDO MAIS GRÃOS, E GRÃOS LIM

,POS, AO TANQUE GRANELEIRO.

tJ::M ORGULHO DA TÉCNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME ..

CANICA DA "SPERRY NEW HOLLAND". VOCÊ TAMi
BÉM VAI SE ORGULHAR DELA,.

r

"

I
f

ALIADO AO ESPETACULAR TRABALHO DESU
,I COLHEITADEIRA, USE O

2105)
, 1.\

CBT

,

a a coo
A General Motors do Brasil

acaba de receber da Secretaria de

'J'ecnologia Industrial, em Brasília,
o certificado de' homologação do

motor Chevette a álcool, de 4 ci-
/ lindros e 1,4 litros, testado e apro

vado pelo Centro Tecnol6gico da

Aeronáutica, em São José dos Cam
poso

A GMB já iniciou a produção
de 50 unidades mensais do novo

motor, destinado às quatro versões
do modelo Chevette. A partir de

setembro, O motor Chevette a ál

cool, entrará em produção normal,
integrando

-

a linha de veículos Che

vrolet para 1981.

Desde 1976 que a GMB vem

realizando estudos no sentido de
converter os seus motores ao uso

d.o novo combustível, em condi

ções satisfatórias de desempenho,
consumo e durabilidade. Desde en

tão, foram realizadas mais de 6.000
horas de testes em dinamômetros 'e

cerca de 300.0.00 Km de avaliação
em estradas, paralelamente às pes
quisas no Laboratór-io de Materiais,
.corn o objetivo de superar a corro

são surgida, nó sistema de combus
tível e dos componentes internos
do motor provocada pelo álcool.

Estes testes indicaram a neces

sidáde de promoverem-se as se-

FAMOSO 'NA INDÚSTRIA E LAVOURA DE M�DIO E
GRANBEIPORTE, ESTE,TRArrOR ESTAM AO SEU LA,.."

DO, DA'SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O ÚNICO TRA-
TOR BRASILEIRO COM CHASSI QVE ACEITA QUAL

� QUER IMPLEMENTO FRONTAL SEM, ADAPTAÇõES.

Revendedora autorizada "NEW HOLLAND" e "CBT"

para a regíão,

FESTAS ANlVERSA-

MAVEQUIP
Vei'(u,los Equipament'ose

RIOS· E CASAMENTOS.

S,KOL

,

Rua Duque de Caxias s/n - (Próxísao a{:) Cemitél'it;)
Municipal)

-Telefone (014"77) 22...Q26i - CEP 89460 - CANOlNHAS-BC

Cervej as e Refrígerantes

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

"BRINQUEDOS
'PARA O NATAL

Compre-os agora
suavemente até

e

o

pague
Natal

Alfaiataria Gaúcha Lida.
, AVISO;
A firma ALFAIATARIA GAÚ·

CHA LTDA, avisa ao Sr. CAR·
LOS ALBERTO SCHISLOVICZ,
portador da Carteira Profissionaf
n.o 5908,0 Série 562, a apresentar
se na seção pessoal da firma, no

prazo de a (três) dia? a contar da
publicação deste, a fim de regula
rizar sua situação tnabalhista.

O não comparecimento implica
orá na rescisão do contrato por
abandono de serviço, nos termos
do artigo 482, da CV"!.

asa
�___''' mm_

INDÚSTRIA - 'COMÉRCIO -

,

'lJNGER & C!IA. LTDA.
.

-

"

EXPO'RTAÇÃO
TELEFeNES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

�
\

Esquadrias de ferro e uma variadíssima secção

de 'vidros, com equipe de profissionais compe

tentes para sua colocação."
Rúa Des. Costa Carvalho, 41 e 44_ - UNIAO DA VIT,óRIA - PR.

Distribuidores Exclusivos'

Completa dos Motores

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

da Linha

«\VEG»

,
I" Waldernar Knüppel

,

Rua Maj9r. Viei::_a, 360 - Fone �0477), 22-0386 - CANOINHAS _' Santa Catarina

,

ar com tomada de ar quente e siste

ma de partida a frio com gasolina e

acionado eletricamente.

guintes modificações para atender

aos objetivos estabelecidos de de..

sempenha, durabilidade e eficiên

cia: elevação da taxa de compres

são, com uso de novos pistões; as

sento de válvulas do cabeçote en

durecido por tratamento térmico;
coletor de admissão pré-aquecido;
carburador com calibração especí
fica para O álcool e com proteção
anti-corrosiva: tanque de combus

tível em (material resistente ao ál

cool; distribuidor recalibrado; no-

vo filtro de combustível; filtro de

,A exemplo do que ocorreu com

o modelo Opala equipado com mo

tor a álcool, o tanque de'combustí

vel, anteriormente revestido, com

liga de chumbo e estanho, recebeu
uma camada de cobre e outra de

estanho, depositadas eletronica

mente, solucionando-se, dessa ma

neira, o principal problema de cor-

rosão.
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Prefeitura ,M une de Três Barras

Llcltacêc
.,

II

I
..

acao
..

Aviso de
,

A Prefeitura Municipal de Três Barras-Sõ., leva ao co

nhecimento dos interessados, que se acha aberta Licitação referen
te a Tomada de Preços, destinada a escolha da melhor p!,oposta
para a edificação de 259,12 m/2 complementares de �m pr:dIo �s
colar (Escola Básica Frei Menandro

..
Kamps) , no Bairro Sao Crís

tóvão - Três Barras-Sfl. O prazo para entrega d$ls propostas se

encerrará as 1400 horas do dia 22 (vinte e dois)' de agosto' do cor-
, ,

rente ano. Cópia do Edital e informações detalhadas poderão ser

obtidas com o Diretor de Administração na Prefetura Municipal
de Três Barras, de 2.a a 6.a feira, no horário normal de expediente.

Três Barras (SC), 01 de agosto de 1980.

JOSÉ SAWINSKI _',Diretor de Administração

Prefeitura Mun. de Três Barras

Aviso' de •

A Prefeitura,Municipal de Três Barras-SC., leva ao co

nhecimento dos interessados, que se acha aberta Licitação refe
rente' a Tomada de Preços - destinada' à escolha da melhor pro
posta para a edificação de um prédio escolar com área total de
151,83 m/2., na localidade de São João dos Cavalheiros, - Três
Barras-SC. (EE.RiR. Francisco Rocha). O prazo para entrega das
propostas se encerrará as 14,00 (quatorze) horas do dia 20 (vinte)
de agosto do corrente ano. Cópia do Edital e informações detalha,
das poderão ser obtidas com o Diretor de Administração na Pre
feitura Municipal de Três Barras, de 2.a a 6.a feira, no horário
normal de expediente. ;; , i�: l' :'�

! ':,

Três Barras (SC), 'OI de agosto de 1980. ,
.. -f,Y:

JOSÉ SAWINS'K,I - Diretor de Administração
<,'

, .
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Comparação gera
protestos

Na terça-feira última, dia 12,
foi aprovada em discussão úni
ca, pela Câmara Municipal de
,Vereadores de Canoinhas, l\IIO
ÇAO DE P;ROTESTO - que
foi enviada ao J orna O Estado
de São Paulo.

Requereu-a, o vereador Edmun
do Bíttencourt, sendo a mesma

assinada por cinco componentes'
da bancada do PDS e aprovada
em discussão única.

o 'fato, teve origem em uma

pesquisa de, oplnlao pública
I

que, segundo aquele jornal" foi
realizada pelo Instituto I Gallup
e que teria apontado o. governa_
dor de Santa Catarina, Jorge
Konder Bornhausen, como de
tentor do segundo lugar entre
os piores, governadores de Esta
do no país.

Corno se sabe, Maluf é 'apontado
quase que diariamente por

,

aquele notável órgão de impren
sa, como corrupto, relápso e co

participante de inúmeras falca
truas.

,Enfim, não é o típico exemplo
de "flor/que se cheire".

Daí, a revolta do povo catari
nense; aqui em Canoinhas tra
duzida em primeira ,instâpcia
pela referida MOÇÃO DE PRO�
TESTO encaminhada pela nossa
eolenda Câmara 'de Vereadores.

, Efetivamente, comparar e até
mesmo nivelar nosso governa
dor por baíxo de Maluf, ,é dar
uma bofetada na cara de todos
os catarinenses, notadamente
na classe política.'

\ '

É, realmente, o fim da picada!
Claro, pelo envolvimento que o

governador de São Paulo pare
ce, ter com fatos e 'coisas alta
mente desabonadoras e pela in
qüestíonável impopularidade
q':le desfruta em seu Estado.'

Concordo: não é tipicamente
uma figura que se possa seguir
como exemplo. Mas, que deve
�e:r inteligente, isto o creio - e

poderoso também.

Afinal, um sujeito que chega a

ganhar "de presente" um Esta
do como São Paulo "o pulmão
d B '1"

,

o rasi ,não pode ser, burro,
convenhamos .

Mas, o fato é que a comparação
e o alinhamento do -nome de
.Jorge como o segundo pior go
vernador - segundo a tal pesqui
sa que teria sido efetuada, índig,
nou 'ao maioria dos catarinenses. \

S6 que na dita MOÇÃO, Ed
mundo num assomo de entusias
mo, no afã de erguer-se em de
lesa de Jorge {no que foi corre
tamente seguido pela maioria
dos componentes do PDS) me
pareceu um tanto ingênuo em

suas assertivas inseridas naque
le documento. '

Ao mencionar 'que o nosso Esta
do' está com 80% de seu territó
rio ligado por asfalto, por exem
plo, está garbosamente entran
do no reino das divagações.

E se "O Estadão" manda um re

pórter checar e o desmente de
público? '

Em tempo de guerra, não se dá
armas de graça ao inimigo.
Concluindo, como protesto po
'lítico, a MOÇÃO é perfeitamen
te válida e nós a ratificamos.

Realmente, em termos de hon
radez administrativa, não admi- '

timos por Ibope algum, seja (

nosso governador situado na

mesma escala de Maluf.

Trânsito e Televisão ...
Problemas insolúveis
em Canoin�as?

Muita tinta já se gastou' versan
do sobre os mesmos problemas. '

Outras cidades de porte similar
ao nosso, já os resolveram

Ou tentaram, conseguindo ré
sultados positivos.
Como guerreiro cansado e o que
é muito pior, desanimado mes

mo, por vezes tenho vontade de
"depor as .armas" .

,

Não mais escrever enfocando
estes doi'S temas.

Mas, os amigos, muitas pessoas
que c9nfiam em nossa imprensa;
que julgam que a gente tem o,

apoio' das' autoridades, até mes
mo algum prestígiamento, nos

procuram com as reclamações,
os pedidos de sempre: "Coloque'
no jornal ou na rádio, que o

,trânsito em Canoinhas é uma

'balbúrdia onde 'prevalecem as

irregularidades consentidas; 'que"
o sistema de captação de sinais
de TV é uma vergonha e a Pre
feitura .nâo toma as providên
cias definitivas!"

Sim, tudo isto é uma dolorosa
constatação, uma indesmentivel
verdade.

E, o papel' da imprensa, mesmo
ao peso de muita 'incompreen
são e

I

sacrifícios pessoais, é
apontar as falhas e pedir provi-
dências. I

'

Isto, j á o fizemos �uitas vezes,
em vão.

Gostaríamos que 'os outros dois
jornais, nossos confrades, em

prestassem à nós seus esforços,
no mesmo sentido. '

Vamos unir nossas forças.
De nossa parte, o "Correio do
Norte" vai até à capital do Es
tado, à capital do país e outros
centros. de expressão.

Algum órgão de fiscalização'
maior, talvez nos ajude pressio
nando nossas autoridades.

Afinal, a voz do povo vale so
mente à boca das urnas?

E mesmo assim, encontra-se fe
chada há muito tempo, impedi
da de expressar sua vontade.

'

Com relação à TV -por exemplo:
Jaraguá doSul dispendeu apre
ciável soma de recursos e resol- ,

veu definitivamente o problema
da captação de sinais',' estando
hoje enquadrada dentro da le
gislação.

\

Rio Negrinho díspendeu um

milhão e quinhentos mil cruzei
ros e o povo se encontra feliz
da vida assistindo com perfeição
à sua programação preferida.

São Bento do Sul - também no
I ' ,

.tocante ao problema de TV já
brindou sua gente com uma ex

.celents imagem.

.Porque em Canoinhas, as coisas
não Se resolvem?

Porque, também, o trânsito con

tinua desordenado?

São perguntas que a boa gente
canoinhense já se cansou de fa-
zer por nosso intermédio.

'

Ainda' acreditamos podermos
sensibilizar nossas autoridades.

Canoinhas está progredindo -

temos que acompanhar essa ca

minhada.

Quando Canoinhas será
uma cidade limpa?

Infelizmente, este é um fato ir
refutável: Canoinhas é uma ci
dade ,suj a . Nosso. povo precisa
se auto-educar, seguir o exem

plo de outras cidades do nosso

porte. ,

\

É uma vergonha a desconside-
ração e a falta de colaboração
para com a nossa Prefeitura.

I
Estabelecimentos comerciais si-
tuados no centro da c'ídade cos-,

,

tumam deitar toda a sujeira até
mesmo espalhada no meio I fio
das calçadas. E que ninguém
venha a dizer qUe o serviço de
coleta de lixo da Prefeitura é
deficiente.

E falta de colaboráção e higiene
mesmo.

Entulhos, restos de construção e

tudo o que for inservível é sim-
,

plesmente jogado à rua.

E nem mesmo firmas construto
ras (com ressalva àquelas, que
,primam pela organização e pe-
1,0 respeito às normas de postu
ra) escapam do maJho.'

A Prefeitura deve exigir, por
exemplo, que as calçadas de
passeio, quando .arrebentadas
por ocasião de uma edificação
qualquer, sejam integralmente
restauradas. '

E, os "Sugismundos" sejam au
tuados pela fiscalização e cha
mados às falas.

Afinal, a Prefeitura tem por
obrigação (e por isto cobra no

talão de imposto) apenas a co

leta do lixo domiciliar; ou sej a,
aquele que é devidamente colo-
cado no tambor ou caixa-lixeira

, ,

propna.
, I

Resíduos pesados e entulhos ou,

tros jogados no meio fio, obvia
mente não são encargos afetos
à mesma.

Se a coisa não melhorar, tere
mos que promover um estágio
para muita gente digamos, em

Blumenau, São Bento do Sul,
. , '

para se ver .o que e realmente
uma cidade limpa ....... Vamos to
dos, seguir os bons exemplos.

(

Ano XXXIV
N.o 1584
16-08-80

A produção brasileira de petróleo, somada à de gás na

tural equivalente em petróleo e ao álcool que é destinado, ao con

sumo, como combustível, já respondem, hoje, por cerca de 25% das
necessidades nacionais de petróleo. São 2'60 mil barris/dia de pro
dutos brasileiros que proporcionam uma economia diárja de divisas
da ordem de oitocentos mil dólares por dia.

,

\

Estes números serão ainda maiores até o final dó ano,
quando' já terão entrado em produção novos poços de petróleo au

mentando a produção nacional, dos 20'0 mil barris atuais" para
quantidades talvez superiores à previsão de 217 mil barris. É que
novas reservas estão sendo descobertas. e a cada dia os técnicos da
Petrobrás, que exercitam constantemente o seu poder criativo, de
senvolvem novos projetos para antecipação da produção. Como se

sabe, entre a revelação de petróleo em uma nova jazida submarina
e a montagem de toda a infraestrutura convencional de extração
há uma demora forçada pelas limdtações tecnológicas; de cinco ou

mais anos, dependendo das condições locais.

Em terra, o tempo é bastante menor porém as. melhores
,

'

descobertas de petróleo no Brasil estão localizadas na plataforma
continental Esta realidade vem comprovar' a expectativa dos ex-"
ploracionistas da Petrobrás e de alguns consultores internacionais
de grande renome que sempre previram para o nosso País maiores
perspectivas petrolíferas na parte submersa de nossas bacias se
dimentares.

Este fato, porém em momento algum evitou que a Com
'panhia continuasse seu esforço terrestre, tanto assim que, estamos
com 3� sondas espalhadas pela Bahia, Sergipe, Alagoas, Maranhão,
Amazonas e Rio Grande do Norte � com outras dez equipes reali
zando levantamentos geológicos (sísmica) em áreas terrestres al-

.

, '

g�ma� antes conside�adas de exploração quase impossível pe�j-��.l�;�
mitações da tecnologia mas que hoje, com novas conquistas cientí-

, ficas, voltam' a constituir objeto de pesquisa. Estas, equipes estão
em plena floresta do Alto e Médio Amazonas, Acre e Roraima em
Mato Grosso do Sul, na Bahia e no Espírito Santo. As dificuldades
geológicas não permitem dizer, se o Brasll será ou nã�, um grande
produtor de petróleo, mas o homem da Petrobrás 'está, neste -:. mo'-'
mnto, como sempre, procurando esta resposta, dia e noite. '- ,

PRODUÇAO DE PE,TRlóLEÜ
(

I'

.. -

�, ..

I',

A produção br-asileira de petróleo em 'junho registrou a

média diária de/197. 286 barris" revelando um crescimento de 19%
em comparação com o mesmo mês do ano passado .' Já na prímeíra ,

t
;

quinzena de julho o volume médio elevou-se para cerca de 200 mil ' �

barris, Considerando os volumes de gás. natural equivalentes a pe-
tróleo, fornecidos pela Petrobrás, a produção nacional de hídrocar-

,
�

bonetos elevou-se para cerca de 222.000 barr ia/dia, em junho.

No primeiro semestre foram produzidos 188.973 barris
diários de petróleo com aumento de 15% sobre a média' diária da

\

mesmo período de 1979.

A área de maior produção na plataforma continental ',é o
, litoral fluminense, de onde foram extraídos, em junho, 38. 821 bar
ris de petróleo diários ou 1. 164.651 durante o mês, através de sís-.

..

ternas de antecipação da produção, indicando uma elevação de 180%
sobre o mesmo mês do ano passado.

AGORA VOCE CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE'�

É A SUA RADIO SANTA CATARINA, SEMPR�
PROCURANDO DAR MAIS A SEUS OUVINTES.

,ACOMPJ\NHE TODO DOMINGO A PARTIR DAS 07,00,

HORAS, O DOMINGAO MUSICAL.
I

DAS 10,00 AS 11;00 HORAS - TELETEMA TEMAS \

. MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.,
E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS, CLUBE DOR
REIS.·� .... O MELHOR DA-MÚSICA, NA INTERPRETA..

ÇA<J DOS MELHORES CANTOftES EM EVID�NCIA.
DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS?', LEVAMOS N�-
50 R�CADO MUSICAL AO HOMEM SIMPLES E BCJU D!!

\ NOSSO INTERIOR.
I

RADIO SANTA 'CATARINA -, SEMPRE ACONeYEaANT:!
E MAIS :pERTINHO DE voes,

.'

, '

..

; ,I :
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