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CANOINHAS (SA/CN) -
'

,O Município de Canoínhas é o

maior prodmtor de Batata-Se
mente do Estado de Santa Ca
tarina, na safra 1978/79. A in
formação é da Secretaria de

. Agricultura, através do escritó
rio da AMPLA - Associação dos
Municípios do Planalto Norte

Catarinense,' com sede nesta' ci
dade, que divulgou uma lista
"dos 20 municípios catarinenses
que mais cultivam o produto.

,

e o
•

a Dr

A· classificação por produ
ção em caixas de 30 quílogra
,mas é a seguinte:

1.0 lugar Canoinhas, 207.308

caixas; 2.'0 lugar São Joaquim,
195.240 caixas; 3.'0 lugar Mafra,
185.050; 4.'0 lugar Três Barras,
146.613; 5.'0 lugar Campo Belo
do Sui, 103.776; 6.'0 lugar Monte
Castelo, 83.834; 7.0 lugar Pa

panduva, 75.061; 8.'0' lugar
Itaiópolis, 74.140� 9.'0 lugar

Campos Novos, 52:295; 10.0 lu

gar Fraiburgo 33.267; 11.° La
ges 25.889; 12.0 FaxinaI dos
Guedes, 23.540; 13.'0 Curitiba
nos, 21.357; 14.'0 Irineópolis,
20.557; 15.0 lugar Xanxerê,
19.508; ,16.'0 lugar Urubici, ...
19.082; 17.'0 Major Vieira, 8.805;
18.'0 lugar Santa Cecília, 4.837;
19.0 lugar Bom Jardim da Ser

ra, 2.97'8; 20.'0 lugar São José do

Cerrito, 6,32 caixas de 30 kg.

Três

,

Obras e .asta to

o Prefeito de Três Barras,
Odilon Pazda, recebeu corres

pondência da Secretaria dos

Transportes e Obras, assinada

pelo titular da pasta, Esperidiâo
Amin Helou Filho, com o se

guínte teôr. "Em atenção as di
versas manifestações expressas
através de expedientes das lide

ranças de Três Barras, informo
que o trecho BR-280/Três Bar-

'

ras, já está contratado e o tre
cho Três Barras/Canoínhas es,

tá incluído no programa do
Banco Interamericano de De
senvolvimento (BID), com pré
visão de início de construção
para o primeiro semestre de
1981" .

Outra correspondência que
o chefe do executivo tresbar
rense recebeu" procede do Dire
tor-Presidente da CASAN, Ary
Canguçu de Mesquita, dando
conta de que "face ao cresci-.
mento do Baârro São Cristóvão
e da cidade de Canoinhas, have
rá necessidade de, ampliação do

oa ra

Barras
sistema d.e produção. 'Visando

adequar o projeto existente às

exigências do BNH, bem como

incluir as áreas novas, a Casan

designou uma equipe de Enge
nheiros e auxiliares" os quais
encontram-se no momento exe

cutando os levantamentos de'

campo. Ainda no corrente ano

serão adquiridos os materiais e

equipamentos, e, o início das
obras está condicionado ao pra
zo dos fornecedores".

Informou ainda Mesquita,
que o Projeto Técnico da cida
de de Três Barras já está con

cluido e em análise no Órgão
Técnico do BNH.' No corrente

mês, serão emitidas as Autori-
,

zações de Fornecimento dos
materiais e equipamentos' já
previamente licitíildoSl.' Salvo
imprevistos, as obras de Três
Barras terão início ainda este
ano.

OBRAS

Por iniciativa do Prefeito

Fúnploc

Odilon Pazda, a CELESC de
Mafra está elaborando uni pro
jeto para a iluminação púbhica
no Bairro São Cristóvão, numq_
extensão' de 3.500 metros, par
tindo da Ponte do Rio Canoi
nhas até a empresa Mussi, além
da lumínaçáo do KM-12 ate a

Avenida Santa Catarina no

Centro da Cidade, e da Rua 7
de Setembro até a ponte do,Rio
Negro. A, Assessoria da Prefei

tura, informou também que, as
luminárias usadas, serão utili
zadas .no interior do Município.

O Prefeito Odilon Pazda,
enviou projeto de lei à Câmara
de Vereadores esta semana, qUe
autoriza o executivo a firmar
convênio com o FEAR - Fun
'do Estadual de Assistência Ro-

,

doviária, para a' construção de
uma ponte sobre o Rio Barra
Grande; na Avenida Rígesa .

Esta ponte será construída em

concreto armado, nas
,. medidas

exigidas pelo DN�R.

5

orientecioneiS·
CANOINHAS '(AI) -

Atendendo convite 'formulado

pelo diretor dos curso de Au
xílíar de Enfermagem e Técni
co de Secretariado da Funploc,

, Paulo Dequêch, o cirurgião pro,
/ tétíeo Carlos Heinz Saehweh e

-o médico Antônio Merhy Sele
me proferiram dias 16 e 1J, res ..

pectivarnente, palestras aos

alunos do núcleo 'comum do! re,
�ferid08 eU1S�,' orientando .. os

com respeito .as profissões exer

cidas na' Odontologia e Medici
na. -

A abertura deste 'círculo de

palestras coube ao próprio Pau
lo Dequêch, que no dia. 15 fa

. Iou sobre a Advocacia. e o Direi
to.

Objetivando a conscienti
zação da auto-sondagem de in..

,

teresses fi aptídões: divulgação
das carcterístíoas de diversos

cursos e profissões, estas, pales
tras proferidas na Funploc se

guem as determinações do Ser
viço de Orientação Educacional
da Secretaria de Educação do
Estado.

, Em oportunidades futuras,
ainda neste semestre, palestra.
rá o engenheiro florestal Antô
nio Tsunoda, além do economís,
ta Acácio Pereira.

DEQ'UÊCH PLE'ITEIA
N'OV FACULDADE-
P 'R. CANOINHAS

CANOINHAS (CN) - Fa
la-se constantemente, na comu

nidade canoinhense, sobre' a

criação de uma nova faculdade

para esta cidade, além, da de

Administração de Empresas,
mantida pela Fundação das Es
colas do Planalto Norte Catari
nense (FUNPLOC). Desde al
gum tempo, pensa--Se em Fa-

.
culdade de Agronomia.

Paralelamente à elabora
cão do Plano Quadrienal da'

Funploc, o professor' Hercílio
Muller Junior, Secretário-Exe
cutivo desta fundação, conjun
tamente com a professora Ava

ní Jurjensen, Coordenadora Ge
ral de Ensino da entidade, já
iniciaram as primeiras gestões
a respeito da criação da Iacul
,dade de Engenharia ,Florestal
na Funploc.

Entretanto, em contato

com a reportagem, o Presiden
te da entidade, Dr. Paulo De- '

quêch, declarou que sua inten

ção é a criação de um curso su

perior de Engenharia Florestal.
- Tal .aíirmação do Presidente da

Funploc, volta-se a estudos que
levará a efeito em torno das

necessidades da região, princi
palmente porque Q Estado de

Santa Catarina não possui ne

nhuma faculdade do gênero,
, enquanto que no Paraná existe

apenas uma" em Curitiba.

A respeito do assunto, De

quêch informou que "estudos
neste sentido já foram feitos, e

a Carta-Consulta está sendo
elaborada e será encaminhada
ainda este ano aos órgão com-

,petentes" ;' �

"Vamos precisar do, apoio
de todas as autoridades locais e

estaduais" para que possamos
dar a Carioinhas, neste último
ano de minha gestão na Presi-

t'

dência da Funploc, mais uma,
possibi lidade aos estudantes de'
todo o Planalto Norte Catari

nense, com a implantação deste
curso superior. Tal empreendi
mento, atrairá estudantes de
outros pontos do território na

cional, a exemplo do
. que já

acontece em outros locais, 'o ,que,
proporcionará à, nossa cidade,
além do,' intercâmbio cultural,
uma maior movimentação e

vantagens,em todos' os sentidos,
inclusive às atividades mercan-'

tis canoinhenses" concluiu

Dequêch. I

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

. Edital de Convocação da Convenção

Municipal
SOCial -

do Partido Democrático

PD'S .

- do município de
-

Canoinhas -
'

src
O Presidente da Comissão Diretora Municipal Provi

sória do PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS, na forma

da Lei convoca os Senhores filiados ao Partido até o' dia O� de ,se

tembro de 1980,' para a CONVENÇÃO +"1UNICIPAL, a realizar-se

no dia 05 de outubro de 19-80, no salão Nobre da -Câmara de Ve

readores à rua Vidal Ramos, n.? 632, nesta cidade" iniciando-se 'às:
, . ,. "

.

9:00 horas da manhã e prolongando-se pelo tempo necessario a vo-.

tação dos eleitores que chegarem no recinto até às ,17 :00 horas.

A ORDEM DO DIA SERA A SEGUINTE:

a)' discussão e aprovação do Manifesto, do Programa e

do Estatuto do Partido;

b} eleição dos membros e dos suplentes do Diretório
,

Municipal; ,

'

c) escolha do(s) Delegado(s) e do(s) seu Is) respectí ..
vo(s) suplente(s) à Convenção Regional;

d) votação da Çomissão Executiva do novo Díretórío,

Canoinhas, 18 de setembro de 1980.

OLDEMAR MUSSI

Presidente da Comissão Províónía do PDS de Canoínhas _ se.

Concurso «Rainha
da Cidade»

\

(3.a PAGINA)
- --===========================================�
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CORREIO DO NORTE

Associação Profissional 'dos Contabilistas de Canoinhas
EDITAL DE CO'NVOCAÇÃO·

Ficàm convidados todos os'Contabilistas dos
municípios de Canoinhas, Campo Alegre,. São Bento
do Sul, Rio' Negrinho, Mafra, Itaiópolis, Papanduva,
Monte Castelo, Major Vieira, Santa Cecília, Fraibur
go, Lébon Régis, Cacador, Rio das Antas"Matos Cos
ta, Porto União, Irlneôpolís e Três Barras para se
reunírem em Assembléia Geral Extraordinária, ás 15 horas do
dia 04 de outubro próximo vindouro, na Sociedade' Be
neficente Operária, Praça Lauro Müller n,v 566, na cidade'

" de Canoínhas/Sõ, para tratar da seguinte .,: Ordem
<lo Dia: .'.

�-

"

I I •

1.° - Transformação da ASsociação em Sindicato'
2.° - Outros assuntos de ínterêsse da classe.

'

Canoinhas, 04 'de setembro de_ 1.98Q
Afonso Schick ..

Presidente

/

2 x

Mesmidade

\.
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DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIR'URGIAO ,DEN'TISTA -

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

. (próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0960
\

Vera .J1ària IPedi/)
Nasci hã mil anos.
sou filha do sol
e da tarrá
de ar e do mal';
Não sou uma

sou tudo e nada� ..

Eternizei -me nus tampes,
mas,morri há séculos

II
em um minu to me trans for
mo em ser, em mulher,
em animal,
O que sou então?
�rocurei alcançar a paz
t@tal e perfe�ta
mas vivo em guerra
iritsrma e etertia
Nasci 'para o amor,
vivo pelo amor

�otrerei também por
amor, ..

Plantei sementes
em todos os caminhds,
em �odas as éstradas'
sementes do bem ou de
mal?

�

Procuro �mim mesma

e se me acho,
se me emGontro,
não m� basto e fujo
de mim!
Quero 'amar a vida
preciso amar a vida
mas busco a' morte
Gomo premio,
e faço dela um hino ...
Nasci há mil�anos .

mil anos de fugas,
mil anos de encontros
.mil anos apenas
Vou partir um dia
para sempre;
o caminho sem vol ta vou
trilhar

.

sem retornar •..
no caminho da paz
irei a9har o que
procurei
e não enconfrei
Vou me per-der
eternamente, '

para me achar
in fini tamente ...

.. Pue'ma classificado em 2.° lugar
No concurso de poesias/70 da Pre
feitura Municipàl de Bento Gunçal-'
ves • RS.

•

'
.
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\

,Edifício Planalto Hotel - Loja Térrea N.o 413

Fones: 22·0433·,22-0477 - Ramal 6
.

,
\ \

.

Executa-se todo tipo de' lavagem, inclu-
SiV91 uniformes e cortinas,

Serviço 'esmerado, rapido e garantido.
Ple�os ,esp-edais' par� colégios,· clubes

e . assodacões.
, »

\ 'Consulte-nos .sem compromisso.
ttende no horário, comercial, inclusive 'sábados à tarde.

/

Completa .8��ão de . Brinquedos' �' Relógios "\ORIENT"
'. ,

paf'a bomem
.

e /mul'ber - Tudo para o I. seu lar'
\

<,

'eu}
, ;/I .

•

rn oveIS
I

e eletrod0mést icos

conjuntos estofados, copas, dorrnitórios para casai S,' infan
ti', cozinhas americanas todeschini. televisão a cores (sanio
sharp, philips), televisão preto 9 branco (philips, philco) fo-

.gões a lenha a a gaz, .refrigeradores, ,armários com 'pias
(simples. .e duplas), .bicicletas, enceradeiras, máquinas de,

.:

costura e " de lavar, . colchões, violões, carrinhos 8 berços,
-relógros d's' parede, rádios, toca-fitas e uma

- infinidade de artigos.
'

\

, .

E,m cc3'da compra um belíssimo brinde pare você

Crediário próprio 'e entrega: na hora"
.
,

Faça-nos �ma visita e comprove nossos pre,os e facilidades de pagamento
I .

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

2.0 de setembro d� 1980

\ .( ,

,

aurzo DE DIREITO DA COMAR(;A DE CAN.OINHAS·,SC

Edital de ,Citação
�:�ç;

de trinta (30)
com 0\ prezo

dias,
o Doutor Loaeyr Muniz

Bíbas, Juiz de Di'reito da 1.a

Vara Cível, em exercício na 2.a

Vara, da Comarca de Canoí
nhas, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.,

lado com Carlito Engel e João (

Nunes, e finalmente por outro
lado corri os próprios autores.
Ficando os citandos advertidos,
de que não sendo contestada a

ação presumir..se-ão aceitos co

mo verdadeiros os fatos arti
culados pelo autor (art, 223

§ 1.'0 c/c. o art. 285 2.a.. parte do
C . p . C . ), Tendo o MM. Juiz de
Direito dito designado o dia 06,
de outctbro de 1980, às 14 horas,
para a audiência de Justifica..

ção Liminar de Posse, !quando
após ouvidas as testemunhas
arroladas, será protalada a sen

tença decidindo sobre referida

justificação. E para que che

gue ao conhecimento de .todos
mandou expedir O presente edi ..

tal que será afixado no lugar I

de costume e publicado na for
ma da lei, etc, Dado e passado
nesta cidade de Canoínhas, Es
tado de Santa Catarina, aos oi..

to dias do. mês de setembro de'

mil, novecentos e oitenta, �...•.

(1980), Eu, Zaiden E. Sele-me,
Escrivão, o subscrevi.

'

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Díreíto

FAZ SABER _. aos que o

presente edital virem, ou' dele
conhecimento tiverem, que por
parte de SILVESTRE ANTO·
NOVICZ e sua mulher HELE,..
NA O. ANTONOVICZ, brasi...

leiros, casados entre si, ele la
vrador, ela do lar, residentes e

.

,

domiciliados em Anta Gorda,
município e comarca de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,
foi requerida uma Ação de 1]su,
capião do seguinte Imóvel a se

guir transcrito:- uma gléba de

terras. de 121.000,00 m2 (cento
e vinte e um mil metros qua
drados), situada no lugar deno
minado Apta Gorda, município
e comarca de Canoinhas, Esta
do de Santa Catarina, com 'as..
se g ui n tes confrontações., à
fr.ente pela estrada Municipal
que leva a localidade de Fartu
ra à Santa Leocádia, aos fundos
com Eraldo de Carvalho, de um

,
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C I ·M E 'N T E L, A' . -

TELAS DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
ALAMHRADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE. AVES, CANIL.

FABIÜCAMOS'EM QUALQUER ALTU:RA E COMPRIMEN�
,

TO E COM ARAME DE TODAS AS �ITOLAS. "

ARTEFATOS DE CONCRET,O EM GERAL
,

I

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

Escritório: Rua�ugênio de Souza.i Iêê - Fone 22 ..0748, Caixa
'.

Postal,' 241 - Anexo Escritório CÚle Contabilidade
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CORREIO no NORTE
,

20 de setembro 'de 1986

t.cc ro COLOMBO
CRISTIANE 'GARZO

Sucesso absoluto, com o prestigio total de nossa me

lhor .soeledade, marcou uma das mais movimentadas pro
moções da temporada em Oannluhas, Refiro-me ao «Baile
Rainha da Cidade 1980/81», realizado no dia 12 último na

Sociedade Beneficente Operária, promovido pelo Ltons
Clube e Léo Clube de Canoinhas, como participação nos

festejos comemorativos ao 69.0 aniversário' da cidade. A
müsíaa do conjunto Relicário Brass, agradou a todos os

gostos, e o desfile das candidatas esteve magnífico em sua

organização, alvo de muitos elogios e aplausos do público
que superlotou as dependências da SBO. Sob o comando
do casal Presidente, João de Souza Vargas e Nézla, todos
os Leões e domadoras, trabalharam intensamente desde o

início .do mês em conjunto com os membros do LEO Clube
cem o comando dinâmico da jovem Presidente, Valderez
Tabalipa, para a perfeita organização daquela festa" que se

oonstituiu em êxito esplendoroso.
I ,

No, fla

grante

especial'

para a

coluna, a

«Rainha

da

Cídade»

Cristiane.
.

,Ga:r:_zo,
recebendo

os 'cum-

primentos
de

Oldemar

Mussi

Junior,
Diretor

da firma

MUSSI.

Foto
João I

- «Rainha a

O [urí, também não poderíamos deixar de elogiar
sua composição: Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira, Dr. An-'
tonio Vasco Magalhães Telles,' Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito de Oanoinhas; Sr, Odilon Pazda,
Prefeito de Três Barras; Sr. Oíaudío Gadottí, Prefeito de
Major Vieira; Sra. Sinira Damaso Ribas, Primeira Dama de
Papanduva; Sra. Rosi Zaníolo Freitas, mulher do industrial,
Luiz Freitas: Dr. Lincoln Símas, Sra. Marílza Senna e o

Senador Evllasío Vieira.

O desfile das 11 candidatas aconteceu na seguinte'
ordem: Sandra Scope), representando o BESC, com traje
típico do Estado Rio de Janeiro: Geórgia Theodorovicz,
representando MIlIJon & Cia., com traje típico do Estado do
Rio Grande do Norte; Viviane Jensura, representando o

Fricasa, com traje 'típíeo do Estado do Mato Grosso; Tania
Mara Boeing representando Basilio Humenhuk, Comércio de
Veículos Ltda, com traje típico «Gaúeho- Marlene Nasci
mento representando li Rigesa com traje típico do Estado
da Bahia; MarUza Fuck, representando a Iirma, Fuck Auto
móveis Ltda, com traje típico do Estado de Minas Geraís;
Vania Wísnlevskí, representando a firma Esquadrias Santa
Cruz, com o traje típico do estado do Amazonas, «Indía
Estilizada»; Cristiana Garzo representando a firma Abrahão
Mussi, com traje típico a Oapítal Federal, «Dragão da In
dependência»; Silvia Schwartz, representando a firma Saíel
ea Oanoínhas &.A., com o traje típico do Estado de São
Paulo; Claudia Budant representando a Uníagro, com o tra
je típico do Estado do Paraná; e -por último, Sandra Gur
tinski, representando o 3,0 BPM. com o traje tipico do Es-
tado de Santa Catarina. "

.

Na foto, as Princesas 'Claudia Budant elMarili
za Fuck, ambas as candidatas com a [segunda

\

melhor contagem de pontos.
r:'

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

Despechen e ,«Dave
de Osmário Oavel I filho
Rua Major Vieira; 350

Credenciado sob o n.o 291 para:

Emplacamento de Veículos - Carteira de Habilitação _- Car-
, 1

teira de Identidade - Confecção de Placas e Plaquetas

)

V Encontro da
Será nos dias 27' e 28 deste mês, o «V Encontro da Família

.
.

.
Wiese» reunindo .maís de 200 'pessoas na cidade de Mafra, para

I

a já tradicional festa de confraternização. A programação deste

encontro, tem início às 14 do dia 27, com a recepção no Salão
Paroquial do Santuário de Nossa Senhora Aparecida e prossegue
às 20 horas no Clube Ríonegrense com a abertura solene do V
Encontro, seguido do jantar-dançante. No' dia 28, às 9 horas, ha
verá Concentração na Residência de Miguel e Nilda Wiese Sil
veira. As 13, horas, com Programação Especial, acontecerá o al

moço na AABB, seguida da Tarde de Confraternização.

Família Wiese
1

Chá das Domadoras
Tendo como. anfitriã ri. Senhora Beatriz Ferreira Budant,

as Domadoras do Lions Clube de Canoinhas, reuníran se pa
ra o tradicioual Chá das domadoras,. na tarde de quinta-feira
última. Paralelamente a este acontecimento, os 1 Leões reali
zaram' na sede da AABB, a também tradtcional' reunião de

serviço, onde foram traçadas as diretrizes das próxímas cam-

panhas beneficentes do Clube.
'

Rose Mari 15 anos '.

A jovem Rose Mari Hollen, 'recebeu amizades Intimas
. dia 13 último' com uma bela festinha, para comemorar a pas

sagem dos seus 15 anos de vida. Ela, é filha do. prezado ca

sal, Silvestre e Francisca Hollen, a quem enviamos os nossos
, I

eumprimentos. '

-

I
•

«Rainha do

Eduardo
• •

aniversariou
.

Quem aniversariou quinta .. feira' última, foi.
o garoto' Eduardo Prooopíak Ritzmann, filho I

do

prezado casal Hilton e Maria de Lurdes Proco ..

píak Ritzmann. A data foi comemorada com uma

bonita festinha na residência da vovó (f: coruja»,
'Maria Edelberta Fontes Procopiak. Do Colunista,

. seguem as felicitações a Eduardo, estensíras aoa

seus pais.

. ,

Bar 8 Restan 8nte PinguilD
AMANHÃ,.

Eliana Ferrari, representando a Vinícola
Fraíburgo, for'eleita a Rainha do Vinho, na bo- c

nita festa realizada dia 30 de agôsto último na

cidade de Videira: O couourso, por ocasião do
ti V Festival do Vinho», COntou com a participa
ção de oito, candidatas: Luci Bressan, represen
tando o Município de Pinheiro Preto; Josicler Tei
xeira Pinto, representando a granja Monte Car
valho-Adegas de Produtos Casagrande do Muni
cípío de Tangará; Irene' de Bona' Sartor, .repre
sentando o Município de Urussanga; Eliana Fer
rari, representando a Vinícola Fraiburgo, de Fraí ..

burgo; e representando o Município de Vídeíra,
Clarísse Hass, dos Vinhos Adesul; Elíza Strapas
son, da Vinícola Videira; Valéria Anacleto dos
Vinhos Leoni; e Maristela Zardo, da COOPERVIL.
No segundo Lugar, ficou Luci Bressan, de pinhei-
ro Preto, e, 'em terfeiro Lugar, Josicler Teixeira
Pinto; de Tangará. -O evento, foi uma das mai

ores promoções que tive a oportunidade de pre- '

sencíar nos últimos anos, altas, muito bem elabo-

.

rada pelo confrade Carlos Müller, Cronista, socíal
do Jornal de Santa Catarina. Cerca de 2.600 pes-.
soas prestigiaram o badalado acontecimento, con
tando com a presença de autoridades e do mun
do I sócio-político de Santa, Catarina e de outros

\

Estados. Dentre os membros do [urí, anotei os

nomes do Secretário dos -Transportes e Obras,
Esperldíão Amin Helou Filho; ao Secretário Ge
ral do Ministério do Planejameno da República,

.

José Flavio' Pécora; do Sub-Chefe do gabinete
de Articulação dos Municípios, Lauro Salvador e

.__-:!''__L:_.>=:'''i'�' 'I
"c" -e-

da Miss Santa Catarfna/So, Tânia' Regina Gahl. (FOTO. PATINHAS)

Teixeiri'oha' e Meri., Terezinha
estarão jantando no Pinguin, em companhia dos
Técnicos em Secretariado, San Ramon e convi..

d d
. . (

, a os especrais,

Aniversários
Hoje: sra, Julia, esposa de Alexandre de Pau

la e Silva; sr. Wilson Seleme; Osmair, filho de Jo"
vino Roesler e Jef[erson, filho de J�ir Dubena.

Amanha.' srs, Pedro Jensura e Zeno Babiru-
ki; Humberto Dolizny.

'

DIA 22: sras. viâsa OlifJl'a Borpes da Si/fia
e viúoa Joana Todt; Laura Schroeder; Ürlande e

Osvaldo (gêmeo.r) Grosskop] e Saulo Ã1,aron Becil,
residente em Major Vieira. ,

DlL1 23.· rlnienor Sconheizki e Paulo Silas
Toporowski.

DIA 24: sras. Wanda, esposa de Zeno B,
Ribeiro. da Silva; Leonora, esposa de Sérgio Carflá
Lho, e Violeta, esposa do Pastor Douglas Benken
dorl residente em Iquiporã-Pr.; sr, Euclides Bueno

DIA Z5: sr, W dinar Friedrich; ALoisio Bockor
DiA 26: Alfredo César Dreher; Arlete VOlI/-,

e�il1auren Roo!i KnuppeL. ,

_

. dos aniversariantes, nossos cumprimentos, com
ootos de felicidades.

GARDENIA
Com a chegada' do verão

G4RDENI'A, estamos' em
liquidação

Trabalhamos com Cartão «ELO.
.

Vinho 1980»
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CORREleI) _DOI NORTE lO de setennbro 'de 1980

"Jardim de Infância Santa Terezinha
,Demonstrativo do resultado ,bruto da festa 'de' 10/0'8/80

,
,

RECEITAS
Recebido miúdos para troco .. ..' .. .. .• •.

,

, Caixa N.o 1 _' Elias.. . � .• •. .. .• .• ., / ..

Caixa N.o 2 _ Alberto .• •• •. .. •. .. .. . 'o •• ,)••

C
.

'

N° 3 I"
'

roxa '. _ rlneu .. ".. .• .. .• •• .. .• '... ..

P�c.aria ".. .. iii. •• Q. .... ... 611

� • '" 1; 'ii ". ••

Bíngo .. . a _.. .. '. 'I.. �'-. 'ii WI ,. .. ;w li
.

'.. 'fi" ,",,.' ii •

Aviãozinho .. •. •. •• �. • � • '" •• ., .,. • '.

Venda de batata • � ". •• '.';""" JI' ...

Rita leitão N.o 1 ... •. '., "'. •• .. •. .• .. I. '.

Rita leitão N.o 2 .. .. •• . � •. •. .• .. �.
Rifa máquina fotográfica' .• .• •. .

"
.. .. .. ..

Rifa Rosário (saldo) •• .. o. •• •• • o •• •• Íp.
Venda fitinha .. .• •• .• '". .. •. .. •. ,I.. •• ••

Venda churrasco •..... � .•....... �. ..' ..

Doação Padrinhos .. .' •• ., •. .. •. .. .. \...
Y.oios Rainha e Rei ... � ... ... .. .. . ... ".

TOTAI.. �. '.. .. •. '.. .. .. ..

\" Cr$ 5 . 0'0'0,00
Cr$ 20.0.30,00
Cr$ 19.086,00
Cr$ 52.049,00
c-s 2.175,00
Cr$ 4.089,00
Cr$ 9.0;44,00
Cr$ 1.2'ÜoO,00
Cr$ 3.000,00

.,. Cr$ 1 . 500�00
f.. •• Cr$ 1.940,00

o. Cr$ 430,00
.. Cr$ 637,0.0

Cr$ 78.760,00
Cr$ 73.445,00
Cr$ 16.338,00,

... Cr$ 288.723,00

• I.
'

....

· '.

Dep6Sito,'Bradeseo Doc. 746 - Ref. Receita Festa ..

Depósito Bradesco Doc. 630 - Ref. Receita Festa
Depósito Bradesco Doc. 130 - Donativos Festa .�.
Depósito Bradesco Doc. 677 _. Donativos Festa ..

Depósito Bradesco Doc. 314 - Donativos Festa ..

Depósito Bradesco Doc. 839 � Donativos Festa ..

Depósito Bradesco Doc. 007 - Donativos Festa ..

JQO l;>61a;res valendo - de donativos •.....

TOO'AL ... ..'.. (." .. .. ..

DESiPESAS FESTA

.. '). Cr$ 280.071,00
., Cr$ 8.5.00-,0.0

Cr$ 2.300,00
,. Cr$ 46.250,00

Cr$ 1 .0.00,00
•• !;o. Cr$ 1. OOO!,OO
.. Cr$ 10.970-,00

Cr$ 26.475,00

Cr$ 376.566,00

, ' ..

�o� - balas ........ fós:torCllS ,i.. • � • � •• .: '•• �. ..

Bebidas Novo Mundo �.: � .....•.... ' '"

Bebidas Mercantil Indl.. '. � ... •. ... . � • � ... � c.

B'ebidas Serrana .. .. .• .. _.. .• .. . '. •. ". .. ..

Super Me:rcado Novo Mundo ••••..•.•..•••
livraria Zaguiní .. .. .. .. ,. •• ." •• .• .. .. ..

Impressora Ouro Verde Ltda., .. 1,••••• i ••

Ann' C'
-

azem rueZlro '.. •. '.. ... ." '.. '.. '.. . ..

Rádio Canoinhas •. .. .• 1>" •• •• �. •• • ;

Carne carneiro - FRICASA .•. ''''� .. -. . . •

Super Mercado Cereal .. .• .. ." '.. . '. ,_ ... " .

Omnar Negoseck - galinhas • -. .. (ó ;.' .,...... -.

�o para festa '" .. '. •• • � .. . '. .. . '. .. .. ,. ..

· . Cr$
Cr$

· .. '.. Cr$
'. '. Cr$
.. '. , . Cr$
· '. · . Cr$
.. '_ .. ,. Cr$

'

.. Cr$
c-s
Cr$

· " c-s
· . .. ;. Cr$

Cr$
· . · . Cr$

3.315,00
10.3.00,00
19.300,00
9'.200,00.'
4.093,00'
891,00

2.700,00
1.03.0',00
2. 350�OO

22.400,O()
500,00

5,,551,00
5,000,00

..

TOTAL .......... ,86.630,00

1'1ALOU L1QUIDO FESTA •. .. .. • õ Cr$ 289. êS8,On ,

(l)uemtos e oitenta e nove mil,'novecentos e trinta e �ei! cruzeiros).

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL .. EPIFlCIO DO FORUM

MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA "SECRETARY
II" - CÓPIAS SIMPLES E DUPLA FACE - TODÓS OS
TAMANHOS - PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES PA-
,RA EMPRESAS - PAPEL VEGETAL E TODOS OS

.

IMPRESSOS.

QUAUDADE ABSOLUTA PRONTO ATENDIMENTO ..

FOTOCÔ PI AS�

CanoinbasPref8'itora Muo. . de

,

Aviso de Licitação
A, Comissão' de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento doa interessados, que
se acha aberta a Tomada de Preços \- Edital n.o
052/80 para "Aquisição ,de 01 Teodolito e 01 Mira", com
prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horsa do·
dia 22 (vinte e dois) de setembro do corrente ano ....

(22.09.80). Cópia do referido .Edital e maiores esela-'
tedmentos, serão obtidos junto a citada eom'isslo,.

Can!)inhas; IOde Setembro de '.1980 .

Hu� Antonio Peixote
Presidente da Comias'lo

REGISTR'O
, NEREIDA C. CORTE" Oficial de;

Registro Civil do 1.0 Distrito de Ce
noinhas, Santa Catarina faz saber
que pretendem coser-se,

DELBI DA SILVEIRA com

MARIA DE:RLI PAZDZIORA, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e

residente neste distrito; ele lavra
dor, nascido em Santa Ernidia nes

te município aos 30 de dezembro
de 1960, filho de Leonor da Silvei
ra e de Anezia Domingues Maciel
da Silveira; da do lar, nascida em

Santa Emidia neste, município aos

20 de outubro de 1962" filha de
João Batista Pazdziora e de Marta
Andrekowski Pazdziora.

JOSÉ DIONISIO MUNHOZ
com SUELI MAYE&KI, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
neste distrito; ele carpinteiro, nas

cido em Rio dos Poços neste distri
to aos 24 de novembro de 1951, fi
lho de João Batista Munhoz e de
Maria .José Gomes Munhoz; ela do '

.Iar, nascida em Major Vieira nesta
comarca aos 6 de março de 1963,
filha de Clemente Mayéski e de
Lídia Malakovska Mayeskí ,

MIGUEL LUIZ LE'SSACK com

CONCEIÇÃO BEZERRA DE SOU
zA' brasileiros, solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade; ele
auxiliar de manutenção, nascido
em Palmital-Major Vieira nesta
comarca aos 20 de setembro de
1962" filho de Gregorio Lessack e

de Maria Silva Lessack; ela operá
ria, nascida em 'I'imbó . Grande,
município de Santa Cecília-Se.
aos 25. de junho de '1960� filha de
Brandinarte Bezerra de Souza, fa
lecido e de Maria Franco de Sou-
za.

JOSÉ DE OLIVEIRA BRAZ
com E,MILIA CORRÊ� NIZEH,
brasileiros, domiciliados e residen
tes nesta cidade; ele operário apo
sentado, viúvo, nascido em Porto
União-Se. 'aos 22-9-1913, filho de
Geremias de Oliveira Braz e de .

Berbirina de Bairros Oliveira, fa.

lecidos, ela do lar, nascida em Ca
cador Grande-São Sebastião. do S1Jl
Se. aos 12 de outtlbro de 1952" fi

lha de Francisco Corrêa Nizer, fa

lecido e de Maria Alves da Si�va.
� OSVALDO KLUTCHKOiWSKI

com ORLANnA BETRECHUCK,
b:rasileiros solteiros, dpmiciliadós. e

residentes' neste município; ele la

VTador nascido em Anta Gorda
,

neste �unicípio aos 16 de maio de

1956 filho de Jac'ó Klutchkowski e

Ann� Bruskovski; 'ela do lar, nasci
da em Pau1a Pereira nest'3 munic'�
pio aos 14 de setemhro 'de 1962, fI
lha de Adriano Betrechuck e de

Isolde Tacheski Betrechuck.

SERGIO ANTONIO SCOPEL
com ÁGLAIR TERESINHA KNO

R� brasileiros, solteiros, d?mici
liados e roe&identes nesta CIdade;

DOCUMENTO EXTRAVIADO

EVALDO KURCESKI, decla:ra

para os devidos fins que: extraviou
o Certificado de propnedade do

veículo marca Chevrolet, ano 196�,
cor verdé, placa GR-0447, chassIs

C683WBR07272R.
.

/

O mesm,o fica sem deito por
ter requeridO 2.a via.

DOCUMENTOS
EXTR'AVIADOS
MILTON WENDT, declara

para os devidos fins que extra

viou todos os documentos do
, veículo Volks TL, ano 1973, cor
azul, placa CA-5708, chassis
BF-066 .258.

Os mesmos ficam sem efei

to por ter requerido segundas
vias.

rir s:u:uzum

DOCUMENTOS
EX'llRAVIADOS

CLAUbIO F. DE CASTRO
declara para os devidos· fins
que extraviou os seguintes do ..

cumentos: Carteira de :)VIotorils
ta) Carteira de Identidade, Car_

J

nê do INPS,' Cartão do CPF' e
Certificado de Propriedade do

'.

veículo VW ano 1974, cor beje,
placa CA-35,76.

'

,

Os mesmos ficam sem efei
to por ,te� requ�rido segundas
via:s�

-

CIVIL
ele bancário, nascido em' Caçador.
SC. aos 9 de setembro de 1955, fi
lho de Antonio Scopel e de Arcan
gela

I

Strapazzan Scopel: ela secre

tária, nascida em Canoinhas aos 21
de maio de 1959, filha de Estanís
lau Knorek e de Nair Iolanda Spies
Knorek .

'

OSNI PEREIRA DE ALlVIE;I�
DA com MARLENE SCnWCIZAR
CKI., brasileiros, solteiros, domici
liados e residentes neste município;
ele lavrador, nascido em Paciência
dos Neves neste município aos 7 de
setembro de 19'59, filho de Antonio
Pereira de Almeida e de Belmira
Plachek de Almeida; ela do lar,
nascida em Paciência do Rufino
neste município, filha de Jayme
Schweizarcki e de Alvina Ribeiro
Schweizarcki.

FRANCISCO FERREffiA com

ISAlRE CAEQ"ANO DA SILVA-
, brasileiros, solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade;
ele operário, nascido em Colónia
Ouro Verde neste município aos 7
de novembro de 1946, filho de Su
zana Maria Ferreira; ela do lar,
nascida em 'I'imbó Grande, munící
pio de Santa Cecília-Se. aos 15 de
abril de 1963, filha de Izabel Fer-
reira da Silva.

.

OSMAR ELIZIO DOS SANTOS
com IZOLINA'DE OLIVEIRA, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste distrito; ele
_
la

vrador, nascido em Canoinhas aos

1.0 de junho de 19'55, filho de Zu�
mira Florentina dos Santos, faleci
da' ela do Iar, nascida em Serra do
Lu'dndo neste município aos 10 de
outubro de 1938, filha de Geraldina
de Oliveira. falecida.

,
'

JOAO PEDRO VIEffiA com

MARIA ROSETE SIMIVI, bràsilei
ros, solteiros, domiciliados e :r;esi
dentes nesta cidade; ele motorIsta, .

nascido .em Paciência do Rufino
neste munic,lipio aos 3 de julho de

1961, filho de Vitorino Vieira e de

paulina Jtingles Vieira; ela do lar,
nascida em Canoinhas aos 8 de ju
nho de 1962, filha de Elpidio Wal
demiro ,Sbnm, falecido e, de Iolan
da Wichineski Simm.

LUIZ ANTONIO CUBAS com

STELA MARIS KOHLEH, brasi
leiros" solteiros, domiciliados e re
sidentes em Canoinhas; ele secre

tário nascido em Canoinhas aos 3

de abril de 19157, filho de Antonio
Cubas e de Ri 'da Cubas; ela enfer

meira, nascida em Canoinhas,. aos
30 de janeiro de 1960, filha de
Afonso Carvalho Kohler e de Ana

.

Hack.er Kohler.

NILTON ROGÉRIO DE MO
RAES com MARIA INES FttRST,
brasileiros, solteirDs" domiciliados e

residentes em Cu:ritibanos e nesta
cidad'2; ele mecânico, nascido em

Caçador-SC. aos 11 de julho de
1961 filho de Eurides Dias de Mo
raes' e de Maria Rozario Santos; ela
do lar, nascida em Pardos-Três
Barras nO dia 19 de, dezembro de

1962, filha de Osvaldo FUrst e de
, Mari.a Rosa Fürst.

E para, que, chegue ao conheci"
mento de terceiros;"'mandei publicar
o ,present� Edital. Ap�esentaram os

. documentos rxigidos pelo C6digo
C.ivil, art. 180. Se alguém tiver co·

nlíecimento de' algum impedimento
legal, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 17 de setembro de
.

198D. /

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro aVll

CPF, 222.315.879-0-4

-

, LEOPOLDO· PEREIRA, Oficiar do

Registro Civil do Municfpio de Três
Barras - Comarca de Canoinhas-SC.,
faz saber que pretendem casar-se�

JOSÉ·SOARES e MARIA FER
REIRA, brasileiros, ele viúvo, sPo.-

sentado, natural do Estado do Pa- .

raná, na cidade da Lapa, aos 19 de
março de .1914, filho 'de Antonio
Soares e de Esmerina Farias Soa..

res, falecidos. Ela solteira, natu
ral deste Estado, nascida neste Mu
nicípio de Três Barras, aos 15 de
agosto de 19,25, filha de' Demícílía
na Cubas Ferreira, falecida.

,

S. alguém souber de algum Im

pedimento legal oponha-o na formo,
cklIÃ

Três Barras, 00 de setembrq .Õ*:
,1980.

, \

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Ci�

LEOPOLDO PEREIRA, Orrei_. •
RegIstro Civil de Bela Viste do T.�
do '- Cenelnhes - Santa CcttarlnQ"
faz saber que pretendem eeser-s..

'

, JOAO MARIA DA Sn..VA com
NATALIA DE OLIVEIRA., .. bras!..
Ieiros, solteiros, naturais deste E$
tado, ele, agricultor, nascido em

. Tira: Fogo, neste Dístrito em 24 de'
junho de 1913, filho de Alfredo
Dias Machado e Leopoldina M�ia

_ da Silva, falecidos, ela. do lar, nas.
cida. em Tira Fogo, neste Distrito,
em 27 de julho de 1925, filha de
Fermíno Adauto de Oliveira e Ro-

. salina de Souza, já falecidos.
-

"

DENIR RIBEIRO com MARIA
ROSELI DE OLIVEIRA, brasilei
ros, solteiros, naturais deste Esta
do, ele nascido em Serra do Lu
cinda, neste Distrito, em 24· de [u
nho de 1958,' agricultor, ,filho de
Luiz Ribeiro' e Maria Ribeiro, ela /

do lar, nascida em Serra do Lucin
do. em 26 de março de 1963, filha
de José de Oliveira· e Valdinora
Alves de Oliveira. '

. Apresentaram os document.
exigidos pelo Código Civil art. 180.
se alguém souber de algum Impedi.,
mento legal, oponha·o\) na forma da
Lei.

Bela Vista do Toldo, 16 de ..
,tembro de 1980.·

ELlZA PEREDA
. EscTevente Juram.tadI

Sebastião Grem Costa, Eserlvle
de Paz e Of�cial do Registro Cid
elo Município il;e Major Vieira, CO'"
marca de Canoinhas,. Estado de
Santa Catarina, na forma'da l�
faz saber que pretendem casar:

LIDIO VESOLOVSK.l e IVO.'
NE MANCHALóiWSKY. Ele, na;:.
tural deste Estado, nascido neste
município no dia 15 de fevereiro
de 1958, .lavrador, solteiro, domici
liado 'e residente neste muniCípio_.
fiJ,ho de Antônio Vesolovski e He
lena Vesolovski. Ela, natural deste
Estado, nascida neste municipio no
dia 6 de janeiro de 1963, do lar,
solteira, domiciliada e residente
neste municipio, filha de Francis.
co Mancholowsky e Juliana Szuk
Mancholowsky .

FERMINA FERREIRA e DAR
CI GREIN. ElE\, natural deste Es
tado, nascido neste municipio no
dia 08 de setembro de 1954, lavra
dor, solteiro, domiciliado e resi
dente neste município, filho de Se.
bastião Grein, falecido oe Lidia
Grein . Ela, natural deste Estado�
nascida neste município no dia 12
de maio de 1959, do lar, solteira,
domiciliada e resid�nte neste muni,..
cípio, filha de Alberto Antônio Fer.. '

reira e Jucelina Veiga Ferreira.

Se a.guém' tiver conhecimento.
de existir algum impedimento legal,
acnse-o para fins de direito.

Major Vieira, 09 de setembro,
de 1980 ..

SEBASTlAO OREIN COITA
Oficial do Regist.ro CivU

Status Cabeleireiros.
, MASCULINO E FE�ININO - MANICURE E PEDlCURE
- ONDULAçõES PERMANENTES; LAVAçAO, BANHO
DE ÓLEO, CPRTES DE CABELO E BARBA, A CARGO DE

PROFISSIONAIS COMPETENTES

Aceitamos com hora marcada; das 8 �s 21 hOTa! diariamatl,.

Rua Vidal Ramos, 705 (Em frente à Fanná:cia Allage).
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€ORREIO DO NORTE 20 de setembro de 1980

Oração ao Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me es

clareces em tudo, que ilumina to
dos os,meus caminhos para que eu

atinja meu ideal, Tu que me dás o

Dom Divino de perdoar e esquecer
c. mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha vida está co

migo, quero neste curto diálogo
agradecerte por tudo e confirmar
uma vez mais que não quero sepa
rar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão ma

terial, não será ° mínimo da venta-

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'
oração três dias seguidos sem fazer
o pedido. Dentro de três dias será
alcançada a graça, por mais difícil,
qug seja.

'

Publicada por ter recebido uma

graça A. K.

A Brahma é agora deten-' ao resultado final, divulgado na

.tora de um título que as maio- 'edição deste mês da revista
res marcas de cerveja do mun- mensal da capital americana:
do gostariam de .ostentar: foi 1.'0 lugar - Brahma (Brasil)
considerada a melhor cerveja 2.'0 lugar (empatadas) - Moo

estrangeira à venda no' merca- sehead (Canadá), 33 '(França)
do norte-americano. e Tsing Tao (China)

A eleição foi patrocinada 5.o lugar - Heineken (Holan
pela revista Washíngtonian, da)
que reuniu um júri de experts 6.'0 lugar - Julbrew (Gâmbia)
,encarregados de provar os vá- 7.0 lugar (empatadas) - Peroni
rios produtos e .tipos em com-

(Itália) e Superior (México),petição, sem que soubessem a

marca ou sua origem. 9.0 lugar (outro empate'
,-

Depois dos testes, computa-
_.........=__DCIIII!II._...._-=__...... WiD ...=r"""""'''''''''''.!:t:I'.'''''.. ,.,...,..,....H.,."."'---"""""'------

das todas as notas, chegou-se

�----------==---------------==-------------------------====--="---

BRI
PA AO

Relação dcs veículos notifi
cados pelo Pelotão de Policia
mento de Trânsito, durante o.

mês .de agosto de 1980.

,
CA-4679 � TR-0726 -- C\fi1-2042
CA-0270 - CA-6229, - CW-0693

, ,

CA-4G45 - LJ-4052 - BW-4116
CA-,5539.

Compre�os .agora e

.suavemente até o

pague
Natal

Veículos" Notificados

Colocação
lugar,

dos municípios de Santa Catarina
na arrecadação do 'tCM D 'exercício

até o 30�O
de 1981

-

Çolo. Município 1 980,.,

caça0

15.0 CANOINHAS 1,096639
28.'0 TRÊS BÀRRAS ' 0,780981

, 102.0 IRINE-6POLIS 0,165150
/
/

'142.'0 MAJOR VIEIRA / O�09570S

I,

1,231942
1,096639
1,028179
1,007470
1,007335
1,005134
0,995272
0,942027
0,879822
0,828437
0,808579

, 0,798854
0,793893
0,789835
0,780981
0,750353
0,727367

•

COLOCAÇÃO DOS MUNICíPIOS DA AMVAC NO QUADRO GERAL DO ESTADO

_________________________. �__��' r�_.._.
-

Colo
cação

,

Município índice

197 81 9 7 9

1,1620tOO 1,220.568

0,860651 0922661, _,

0,18146:3 0,146025

0,109976 0,111353

1.0 - Joinville ;.

2:° - Blumenau
3.0 _' Criciúma.
4'0 L-·
- ages .. ,

5,'0 _' Concórdia
6;0 - Chapecó ..

,

70 I"·
---- taJal.. ..

8,'0 - Jaraguá do Sul
9.° - Tubarão ..

10.() - 'São Bento do Sul .

11.'0 - Florianópolis
12.0 _' Brusque
13 'o VI'de'·
- rra.,. �

12,139302
10,884237
4,533919
4,238795
3,261542

, 2,896302
2,693,065
2,645256
2,201620
1,857983
1,799013
1,740102
1,603051

U�IG'ERr, fil A[�
4

& .�. rx,
INDÚSTRIA - COMÉRCIO -

/

,

Distribuidores - Exclusivos
, ,

Completa dos Motores

de

TO

Esquadrias
de

ferro, e

equipe

•

vidros, com

tentes para

1'-5

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

EXPORTAÇAO

da Linha
-

«\VEG»

,
'

'Waldern r Knüppel
�WIl!Nln'pmm H j�mnnmrrrmz,MÍ_

/ \

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

CARTÓRIO PAULA S. CARVALHO:__ 1.° TABELIONAT."

Edital de Notificação de Protestos

I

14.'0 - Caçador ., ..
'

15.'0 - CANOINHAS
16.'0 - São Joaquim
17.'0 - Campos Novos ..

18.0 - Gaspar ..

19.'0 - Joaçaba .. " ..

20.'0 - Urussanga .. ..

21.'0 - MAFRA .

C)2 o
"

R' J SI'
,

, ......
- io ao u ., ..

23'0 T" b
r

,

. -, lm,o .

24.0 - Curitibanos . �. ..

• 25.'0 - Itapiranga ., ',. ..

26.o - São Miguel D'Oeste
'27° X '

"

.
- anxere .

28.0 - TRÊS BARRAS
29.0 - Rio Negrinho
30.0 - Indaial

,

TELEFQNES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

A Comissão Municipal de

Esportes, está elaborando .os úl
timos

. preparativos para os' J0-
gos da Primavera,

Os locais de Competição' já
estão designados;

Esportes de 'Quqdra' - Gi
násio de Esportes, e Quadra' da
A.A.B.B.;' Bolão, - S.B.O.;
Bocha - Cancha de Bocha da
Água Verde; Tênis de Mesá -

Ginásio de Esportes; Xadrez e

Truco =: Colégio Estadual San
ta Cruz; Concurso de Rainha -

G iriásio de Esportes.

,

Os troféus e medalhas de
. verão ser fornecidos 'pela Se-
cretaria de Esportes e Turismo,
,a arbitragem será fornecida pe-
la 8.a VeRE. _ ,

A
r

I \

__
te o presente momento as

seguintes, equipes já confirma
ram a sua participação: A . A .

B.B., A.A. BESC, A. TELESC,
Operário, Funploc, Vidal - Ra- '

mos, CESC, SENAC, Rigesa Es
porte Clube Três Barras TéC'-, ,

nico, Agrícolas, Botafogo, São
Bernardo, Zaniolo e AREP.

É certo que outras
-

agre- '

miações ainda deverão procurar
a C. C. O. para solicitar inscri
ções, mas a Direção técnica da

Por não ter sido encontrado nos

endereço s a mim fornecidos, ou por
se rE::F,"'ar a tomar ciência, faço S8.
ber ac.: que o presente Edital vi-

,

rem ,ou dele tiverem conhecimento ,
,

que deram entrada neste 'Ofício ,

para serem protestados contra o

responsável dentro do prazo legal
'os Títulos com as seguintes carac-

terísticas:
'

NOTA PROMISSóRIA N.o 2 .,
Valor Cr$ 80'.000,00 - Vencimen
to: 15.0.5.80. Emitida em favor de

as
Bass (Inglaterra) e Wurzbur
ger (Alemanha)
11.'0 lugar (outro empate)
Dortmunder

.

Union ,(Alema-'
nha) e Erlanger '(,á linic'a' ame ..

ricana da lista, escolhida por
estar na faixa dos preços mais'

altos) .

O curioso é que as marcas'

.estrangeiras mais apreciadas>
no Brasil, como a Loewenbrau,
'Tuborg e Carlsberg não apare-,
cem nem na classificação geral.

>'05'

CME avisa que estas deverão se

encerrar no próximo dia 25.

Será cobrada por Agremi'a-'
ção a importância de Cr$ ...

'

1.500,00 e por atleta a ímpor-.
tância de Cr$ 30,00.

Para a abetrura dos jogos
j á foram convidadas as fanfar
ras do Colégio Estadual Santa, '

Cruz, Funploc e Colégio Vidal
Ramos, que estarão abrilhan-.
tando as festividades íníoias dos'
Jogos. ,

A Programação pára a aber
tura será a seguinte: Dia 03 de

outubro - no Estádio Munici
pal, início às 19,30 horas, ,:for-"
mação das agremiações partici-.
pantes no pátio externo do Es-:
tádio Munícipal . Participaçã9'
obrigatória de todas as· ag-re

n::iações . Desfile das Agremiá- ,

çoes ,

Hasteamento dos Pavilhões
Nacíonal, Estadual e Municipal.
Jtlramento do Atleta. Acendi-:
mento da Pira Olímpica. De-'
claração de Abertos os Jogos
pela mais alta autoridade, pre
sente. Apresentação das' fanfar.:
ras , Show de Fogos de art ificlio.'
V JOGOS DA PRIMAVERA ,

ESPORTE PARA O POVO.

- Clair Bolzani. Devedor: KIYOHI-
. SA ISHIKAWA.

'

DUPLICATA N.o 36.198 '_ Va. ,

lor Cr$ 17.167.21-: _ Vencimento: '

20,04. �O. Emitida por Miguel.
Proccpiak Comércio. de Veículos
Ltda. - contra KIYOHISA ISHI-
KAWA.

'

Canoínhas, 18 de setembro de
1980. '

PAULA S. CARVALHO
OFICIAL DE PROT'ESTOS
CPF n.? 246 975 3'29-53

'

.WUiM$ *'f1!PtM

Registro Ci vil
LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

Registro, Civil do Município de Três
Barras - Comarca de Conoinhos-SCc;'
faz saber que pretendem casar-se,

I

JOÃO ANTONIO MART'INS �
TERE:ZA STEIDEL, brasileiros
solteiros, naturais deste,Estado,' el�
nascido neste município de Três
Barras, aos 01 de setembro de 1961,
borracheiro, filho de: Ambrósio
Martins' e, de dona Anna Setníck
Martins" residentes neste município
de Três Barras. Ela, nascida nes

te muíeípío de Três Barras, aos, 31
de outubro de 1954, do lar, filha de
Antonio Evaldo Steidel e de Maria
.Nunes Cavalheiro, residentes nes

te município de Três Barras·Se.

uma variadíssima secção
de profissionais compe-

,

sua colocação.
Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

.. E'OITAIS
rSAIAS RIBAS NE;TO e ,ZUL

MIRA DA SILVA, brasileiros, sol.
teiros, naturais deste Estado, i, ele:'
ajudante de montador, nascido em
Canoinhas, aos 04 de outubro de
1957, filho de E:paminondas Ribas
e Perpetua Portella Ribas, residen
tes neste município. Ela, do lar,

, de 1955, filha de Agenor da Silva e, '

nascida em Ilhota, aos 15 de agosto
de Blondina Adão da Silva, resi
dentes em Itajaí-Sf".

Se àlguém souber de algum im-
(

pedimento legal, oponha-o na forMa
da lei.

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro eiV'il
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COBREIO DO NORTE

\

Prefeitura' unicipal de Três Barras
Decreto

, ,

17, de setembro 'de 1980
Dispõe sobre' o Concurso

Público para o cargo dee .Encar
.:regado, de, Tributação, Encarre
gado do Pessoal,' Auxiliar de
Contabilidade e Escríturárío,

.

ODILON PAZDA, Prefeito
.:Municipal de Três Barras, Esta
Q,Q de Santa Catarina, no uso de
'!luas atribuições legais, e em

eonsonâncía com o Artigo 97,
parágrafo 1.0 da

. Constituição
':federal; itens I e II do Artigo
II da Lei complementar n," 5
.. 26.11. 75 e artigos: 10, pará-'
,pato 1.°; 68 parágrafo 1.0; 69 e

parágrafo único; 70 a 73, todos
da Lei Municipal n.? 197 de ...

.

oe .12. 71 (Estatuto dos Funcío-
ittu10s Públicos do Município,
,_ Três Barras-SC) .

DECRETA�

Art. 1.0 - Ficam abertas,
� pmir de 23 (vinte e três) de,
5etembro até 23 (vinte e três)
de Outubro de 1980, as Inseri
'JÕ'IJ eo Concurso Público Mu
rompal, destínado ao preenchi
.ento dos Cargos do Quadro do
J"unciohalismo Municipal, cria
'.8 pelas leis 408 de 01. 08 . 77 e
DS4 de 29.11. 79.

, Art. ,2.0 -- Poderão insere
'Verl"'$e para Auxiliar de Conta
bilidade somente os candidatos
>flue tenham concluído o Curso
Téenico de Contabilidade e pa
l'a ?S dema� cargos, os que ha ..

jam eoneluído o 2.<> grau ou su

pel'io11' �

_ .....

'

,�. �o .,_ Somente pode
.)m> . mserever-ss 'Os candidatos'
que, no ato da inscrição com
p:r�va:rem idade mínima de 18 e
máxima de 35 anos, ressalvan
do-s.e os candidatos já' funcio ..

ná:rl� Públicos Municipais' pa
D ()S ,quais não prevalece 'o li
mite .de idade.

A:.rt. 4.° - O concurso será
de pl'ovas e títulos, sendo consi,

. derados aprovados os'
. candida

tos que 'obtiverem no mínimo'5
�eineo) pontos em cada uma
dae 'disciplinas - eliminat6rias
'língua Nacional e Matemátí
ç�).

Iízação, fiscalização e, correção
,

das provas .

, ,

Art. 8.° - As inscrições
serão feitas junto' à Diretoria
do Expediente da Prefeitura
Municipal de Três Barras me

diante requerimento dirigido
, 'ao Senhor Prefeito" Municipal e
instruído com os documentos
abaixo e com o respectivo pa
gamento na tesouraria da Pre-

.

feitura, da taxa de Expedi.ente.
.

_

DOCUMENTOS:
'

a) Certidão de, Nascimento
(Xerox) ;

b) Cédula de Identidade (Xe
rox)

c) Título de' Eleitor (com qui
tação) (Xerox)

d) Carteira de Reservista (Xe..
rox)

, "

e) Atestado de Saúde e Vacina
.

f) Atestado 'de Conduta

g) Diploma ou. Certificado de
conclusão do Curso de 2.o

Grau ou \ superior, (Xerox)
h) Folha corrida do. Cart6rio

Criminal 'da Comarca.

Parágrafo Único: Não 'será
admitida inscriçãq

.

condicional
ou por correspondência, sendo
admitida, todavia, por procura
ção pública.

Art. 10.Q - A escolha da
vaga será feita única e exclusí
vamente pelo candidato classi
ficado, não sendo permitida a

escolha por procuração O'U cor

respondência.
Art. 11.°'- Em caso de

empate por pontos na classifi
cação final, o desempate far-se
á pela idade (o mais idoso) .

Art. 12.0 - O prazo de vali
dade do presente concurso será
de 2 (dois) anos .

Art. 13.0 ---' O candidato
, classificado e que vier a ser no

meado ficará sujeito ao Estágio
Probatório, . conforme precei-,
tua o Artigo 100 da Constitui
ção Federal, e nas condições da
Secção II (Art. 18 a 20) da Lei
Municipal 197 de 06.12.71.

\ .

Art. 14.ó - O, candidato
que se julgar prejudicado, terá
O' prazo de 48 (quarenta e oito)
horas para impetrar recurso le
gal.

Art. 15.0 - O presente con

curso deverá ser homologado
pelo senhor Prefeito Mun�ipal,
no prazo máximo de 90 (noven
ta) dias contados da data do en,

cerramento .das inscrições.
, '

.
Art. 16.0 - Este decreto

entrará em vigor na data de sua

publicação revogadas as dispo-
sições em contrário .

.

Art. 9.° -. O Calendário da
inscrição' e da aplicação dos
testes, publicação dos resulta":
dos, forma de classificação, nú
mero de vagas, serão determi
nadas por Portaria' do Chefe dó
Poder ��ecutivo e

_ pUb.lica,do Este Decreto foi registrado
em editais que sera.o a�lxados _,

e publicado no Departamento'
no quadro de publãcações da Administrativo desta Prefeitu-
Prefeitura Jv'lunícipal de �rês ra nadata supra.'

.

Barras - . Av. Santa Catarina,
'

19, e em um dO's jornais de Ca

.noínhas.

.\

Prefeitura Municipal
Três Ba:r:as (SC), 17.09.80,

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal'

, TADEU KURPIEL
Diretor Admínísratívo

de

20 de setembro de 1980

·Agrade�imento
,
, ,

As Famílias Lütke e Diener, consternadas com o

falecimento de sua mãe, sogra, avó, bisavó e tataravó,

I

agradecem a todos que Os eonfortaram neste doloroso transe,
em especial ao Dr. Mario MU5Si, que com muita dedicação
não mediu esforços no atendimento, bem como à D.a Geny
Stulzer e sua filha Vera, ao Sr. Paulo Celevi e à D," Olívia
Humenhuk,

.tndüstria de Madeiras Zaniolo S. A. (

AVIS()
A firma, Indústria de Ma

,

deiras Zaniolo S.A ., avisa .aos
, srs. JOs.É AIRTON CARDOSO,
portador da Carteira Profissio
nal n.? 89750, série 00002/SC, e

JOÃO SZYNICER NETO, por-
I tador da Carteira Profissional
n.? 79455, série 510, para com

parecerem no seu Departamen
to Pessoal, sito nO' Bairro. In
dustrial n.o 2, no prazo de 3

. '\

(três) dias, afim de regulariza
rem sua, situação trabalhista.

_ O não comparecimento im..

plicará na rescisão do Contrato
de Trabalho por abandono, de
serviço, nos termos do artigo
482 da CLT.'

Canoinhas, 19 de setembro
de 1980.

========================================-=--=------===
,

'I'
CulturaConselho ·Mun·cipal \ de

Ag adecjmel).to
o Conselho Municipal de'Cultura agradece a to

das as entidades que colaboraram para a realização da Se
mana de Canoinhas, valorizando e propagando o civismo à
terra canoinhense .

" ,J

Igualmente se congratula com todos os que cola
boraram com a Gincana Cultural, doando documenots e' 00 ...

jetos antigos, com vistas à fundação do 'Museu Municipal de
, Canoinhas .

As autoridades e ao público em geral, prestigiado
res das promoções realizadas na Semana de Canoinhas, fra
ternalmente agradecemos. Excusamo-nos pelas. falhas .ocor
ridas na programação divulgada, cientíifícando .que exmimo
no de qualquer responsabilidade, haja' vista que para cada
evento programado, sob inteira confiança e aceite recíproco,
estipulou-se um. organizador, conforme convite tornado pú
blico .

J •

Clube· de Bolãu Temeroso i
-"""'-oa=o=zz===-

I

Parágrato Üníco: São eli ..
minatórias as' disciplinas de
.Língua Nacional (Português) e
Matemática.

\

Art. 'Q.O - As provas escrí-
1as constarão das seguintes dis
�plinas: Língua, Nacional (Por
"u�ês), Matem�tica (Elimina
tól'1as); EstudO's Sociais: Histó
� do Brasil, Geografia do Bra.
81}; Educação Moral e Cívica
Organização Social 'e PoIític�
d� Brasil; Ciências Biológicas: e
Prova prática 'de ·Datilografia.
: Art. 6.0 - Além das ma-

�Jias contidas no Artigo ante
l"lQr serão exigidas ainda as' se..

Buint� provas:
,

�) Noções de Contabilidade·Ge_
ral e Pública, para -

o cargo
de Auxiliar de- Contabilida
de.

') N0ç6� eobre TributaçãO! e

715calizaç4o Pública pára o
. Oarg,? de Encarregado de
�butação�

�) Noções sobre a Cons.oÚda.
ção das Le-i do Trabalho, pa_
ra o c.argo de EncarregadO'
(ie Pessoal.

,

Art. 7�0 - O Chefe do Po
der Executivo designará atr�,-
é

' ,

V s de PortarIas, as, Comissões
que se encarregarão da Organi
,�a�ão do CqncursO', da, sua rea-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Associados 'do. Clube de

Bolão 'I'erneroso, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se
rio dia ?5 de setembro de 1980' com a seguinte ordem do dia:

.

1.'0 - Eleição da nova diretoria �

2.'0 - Eleição do Conselho Deliberativo;
,

3,.'0 ...L Prestação d� contas do exercício.

,CanO'inhas (SC), 10 de setembro de 1980.
"

\

Wendelin Metzger
. Presidente

,
, Hainz Brande's

Secretária
, ' ,

Basilio Hum'e'n'huk Comércio
de Veículos Ltda·.

MI......, izwtwqw·AA'W MMN'_W·M.'9 *':tan..··_'·... ffl a M*

I Revendedor FORD· 'I
' .........",......,••'IU-=--oa:

'7 � ..
'

Z!WIi:DI

1948 32 ANOS 19 O
, . /

Fazemos sempre � melhor oferta em veículos novos FORD
e us�dos de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
1 Veraneio super luxo· verde ..

'

.. .. .. .. 1974
1 Landau - prateado. .. .. .. .. .. .. .. .. 1976
1 Corcel Standart - azul paris . r-,1979
1 Volkswagen 1300 - azul �.; -------.----------- -.-.--l976

Adquira seu veículo com·a mínima entrada. '

Veículos inteiramente revisados, de boa procedênc'ía, aO's

.

melhores preços da região.
Visitcenos sem comprom,isso, em nossa loja à

,
'

Hua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-026�, 22-0468 e 22-0024

I'

.Juci' R. Seleme IVice-Presidente
Fernando Luis Tc1karski .

Presidente

. _.!II/I!fII!Illl!lll!llil!mm!l1��JQHmlll1l'w=t!!i?"_illlllII_$�íSI!l!Ii1il!:i!l1·1!Im1I...1112_.'"'._fj!il!ilBm.....IImIJ!IlW_.22m';.�.�_M-."""""""'__.......III-III-...IIItII·....
<, • ,

NO DEPARTAl'lIENTO DE VEíCULOS USADOS, DE
MIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOCÊ': ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:
- -

Marca Ano

1977
·3975
1977
1976
1979
1975
19,78
1975

1 Caravan
1 Caravan
1 Opala .

1 Kombi. "
\

1 Volkswagen i3�O
1 Brasília ..

1 \Brasilia.. .. .. ..

1 Variant .

MIGUEL P�O(OPIAI( COMe DE VEíCULOS LiDA."
- \

Concessionário General Motors do IBrasil· S. A.
Rua MajO'r Vieira, 28,9 - CANOINHAS - Sta. Gatarina

.6 . ---

P.UB,LICIDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTAVEL.

.

SE VOC� AINDA NÃO FEZ, CERTA.MENTE ESTA
,CEDENDO VANTAGENS A SEUS CONCORRENTES.
I '. '

�

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

INVESTIMENTO .

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

\..-.5 rr

, ,

..

- \

1 x
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CORREIO DO NORTE 20 de setembro de 1980

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

FARMACIA DE PLANTA0: De 'sábado (20) a sexta-feira
(26) SANTA CRUZ - Rua
Felipe Schmídt, 365 - Fone
22-0447

,}lmnCO! DE PLANTA0: Em easos de extrema urgência -
Fone 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179

JU.DIO SANTA CATARINA: Divulgações d�s 08:00 às l�:Og
.

horas e das 14:00 às 18:00 ho-
ras. Aos sábados .até às 16:00"
horas.

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

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

NEW HOlL.ANO
A AUTOMOTRIZ "NEW HQLLAND 4040" É O NOVO Tv10-
DELO LANÇADO NO MERCADO BRASILEIRO. FORTE,
RESISTENTE, DURAVEL, VERSATIL, MODERNA, PER
FEITA. CONCEBIDA EM CADA DETALHE PARA AU_
MENTAR OS LUCROS DA COLHEITA, REDUZINDO, AO
MíNIMO, AS PERDAS DE GRÃOS, ELIMINANDO AS
QUEBRAS E ENVIANDO MAIS GRÃOS E GRÃOS LIlVI-

. ,

POS;AO TANQUE GRANELEIRO.
.

UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME
CANICA DA "SPERRY NEW HOLLA,ND". VOCÊ TAM

.
BÉM'VAI SE ORGULHAR DELA.

ALIADO AO ESPE'rACULAR TRABALHO DESTA

COLHEITADEIRA, USE O

CBT 2105
''''''1;;1).':'':_"" .

.-

FAMOSO NA INDÚSTRIA E LAVOURA DE Ml!:DIO E
GRANDE PORTE, ESTE TRATOR ESTAM AO SEU LA

DO, DA S:mMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O ÚNICO TRA
TOR BRASILEIRO COM CHASSI QUE ACEITA QUAL
QUER IMPLEMENTO FRONTAL S�M ADAPTAÇõES.

, I

Revendedora autorizada "NEW HOLLAN:r:>'" • "CBjW
para a região,

, .

MAVEQUIP
Máqul�asJ Velculos' / e

.

Equipamentos Ltda.
Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Cemitério

Municipal)

T�lewne .(6477) �261 ... CEP 89460· CANOINlIA�Se
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Esmeraldino Maia de Almeida

r 7 de setembro foi sucesso
Día 7 de setembro foi sucesso

aqui em nosso município. As home
nagens prestadas pela comunidade
papanduvense à Semana da Pátria,
foi dIgna de menção. Durante a se

mana que antecedeu a data.magna
da nossa independência, foram rea

Iizadas homenagens nos colégios,
repartições públicas, Mobral Comu
nitário e povo em geral. Dia 7 às
6t,.OO horas. alvorada com badalar de
sinos. buzinar de carros, queima de .

fogos, rufar de tambores, tudo a

nunciando o «raiar da liberdade».
As 10 horas teve início o grandioso
desfile pela frota mecanizada da
Prefeitura Municipal, tendo as via
turas ao lado o Pavilhão Nacional,
seguindo-se as seguintes entidades
de ensino: Colégio. Papanduva, Es
cola Básica «Alinor Vieira Côrte»,
Escola Básica «Manuel Estevão Fur
tado». Jardim da Iníancía «Menino
Jesus» e Pré-Primeiro Prof. Maria
de, Lurdes. (mais de mil alunos des
filaram); seguindo, o Grupo Tradi
cionalista CTG Os Vaqueanos. Tro
peiro Velho, Entídades Bsportívas
filiadas ao CME e Sindicatos. As
17 horas desfilaram em frente ao

Palanque Oficial onde estavam
hasteados os Pavilhões Nacional,
Estadual e Municipal aproximada
mente 200 carros acionando suas

buzinas em frente as bandeiras,
num gesto de respeito e saudação
Patriótica. .

figueiredo pede menor lucro para o

povo comer bem
«Aqueles que produzem devem

perder um pouco do lucro para que
o povo possa comer bem e mais
barato» - disse ontem em Restinga
Nova - RS, o Presidente João figue
redo, no discurso de Improsívo após
a entrega de 1086 casas e 1154 lo
tes residencias a moradores da I
vila. «M8s dirão os brasileiros: que
adianta morar sem poder comer?
Se a batalha é árdua no sentido de
dar moradia a08 mais humildes,
muito mais árduo é convencer a

queles que produzem», expressou o

chefe da mação, que discursou mo

tivado pelo povo presente: «Fala
presidente, fala». As palavras de
Figueiredo foram concentradas em

habitação e alímentação: seu Go
verno em apenas um ano e meio
já conseguiu atingir um milhão de
unidades habitacionais em todo o

pais. (G.P.)

Vburrascaria
.Pampas·

O VERDADEIRO CHUR
RASCO A MODA
,"GAÚCHA" .

Final da Caetano Gosta
Cf BR-280.
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Os CIGs de' Papanduvi), invictos
Dia 28 do mês de agosto PP. rea

lizou-se no vizinho município de
Major Vieira um movimentado Ro
deio _ Crioulo, onde participaram 6
equipes das seguintes localidades:
Canolnhas, Bela Vista, Major Vieira
(anlítrtão) e Papanduva. Foi muito
concorrido e disputado os' troféus
para os vencedores. Encerrado 8S

competições, veio a contagem de
pontos; constatando-se o seguinte
resultado: 1.0 lugar - Os Vaqueanos
(Papanduva), 2.0 lugar - Tropeiro
Velho [Papanduva), e finalmente. o

3.0 lugar ao caçula de Papanduva,
Envernada sem Porteira. Na moda
lidade de Laçe Individual. foi con

quistado pelo já conhecido Rei
do Laço, Senhor Ferndando Reu
síng, integrante do CTG Os Vaquea
nos, o' qual não perdeu uma única
laçada, arrebatando para seu gru
po Uma linda medalha que com as

outras duas conseguidas veio enri

quecer ainda mais a já famosa ga
leria de vitórias do CTG Os Vaquea
nos - Tropeiro Velho e. Envernada
semPorteira.

Casa Comercia « Econômica"
A direção do «Mobral oomunítá

rio» de nossa cidade, inclusive a

sua Coordenadora local, vêm de um

modo especial agradecer sensibili
zados a decidida e pronta colabo
ração prestada pelo Sr. Antonio Ma
rakoskí e tamníares, por ocasião
dos festejos alusivos a Semana, da
Pátria, cedendo a· vitrine de seu

conceituado estabelecimento comer

cial, para serem expostos os traba
lhos da mencionada entidade federal
ou seja, Mobral Comunitário, para
apreciação pública. Agradecimentos
também.' pela sua participação pes
soal nos trabalhos.

Pelada já ultrapassa 8. 3 toneladas
e meia. Por outro lado, o governo
federal não permitirá a entrada de
mais garimpeiros naquela área, por
que o número deles ali existente já
é excessivo, 20 mil. A Informação
foi do subsecretário de imprensa do
Planalto, Alexandre Garcia. (GPJ

ExplosiVOS 'são roubados no sul
de Santo Catarina

A Secretaria de Segurança e In

formações contíruiou a mobilização
de agentes da õa. Região Militar �o
Exército e todo o efetivo da Pelíeía
Militar do Sul de Santa Catarina

para esclarecer o roubo de 65 kg
de explosivos e 250. espoletas ocor

rido em Gravetai, a 100 km de Flo

rianópolis- O ,desaparecimento dos

explosivos ocorreu a vinte dias da

chegada do Presidente da República
à região. (GP)

-

� Passaréla da Sociedade
f Dia 24 festejando níver: Srta. Ma
ria. Trízanete, filha do easal Miguél
(Elza) Mathíoskl, ela telefonista

\
na

city.
.

Dia 2,5 niver do jovem Elo. Elias,
filho do casal Sr. Alois llJidonia)
Karastakí, ele estudante.

Dia 26 Estreiam idade nova: Dr.
José da Ooneeíção Florença, abali
zado médico local; Dr. FJofisbal Bu
bíníak, Médico Veterinário aqui re
sidente e Sra. Angelica R. Jungtes,
progenitora do Sr. Sézinando Jun
gles, vereador pelo PDS. '

Dia 30 completará mais um ano

de sua feliz e prestativa existência
o Sr. João Sonaglio, chefe de nu

merosa família.

A coluna se associa as manifes
tações de regozijo. desejando 808

aniversariantes, inumeras alegrias
e perenes felicidades.

Pens'amenlo da semana

Faça a paz consigo próprio, e o

céu e a terra farão a paz com vo

cê. (S. Isaac da Slría)

Serra Pelada faz novos milionários
, .

Seis garimpeiros de Serra Pelada,
no Pará, venderam à Companhia
Docegel 307 quíles de ouro bruto
por 250 milhões de cruzeiros. Este
ano, a produção de ouro em Serra

Prefeitura Municipal de Três Barras

Aviso de Prorrogação de Licitação
A Prefei tura Municipal de Três Barras leva ao

con�ecimento dos interessados que as Licitações n.os.',
01 e 02 re ferentes as construções de prédios, escolares
respectivamente com 151.83 m/2 e 259.12 mj2destinadas
a la. às EE.RR. Francisco e Rocha e a 2a. à ampliação
da E.B. Frei M. Kamps , tiveram os prazos para entrega
das propostas prbrrogados até 28 de setembro de 1980.

Informações e detalhes jtinto à Administração da Pre�

f�itura Munioipal. no horãrio riormal de �xpediente.

Três Barras {Se}. 8 de setembro de 1980.

/' �_��..!!'!!���D�IL!!!!O���P���Z�D�A�-�Plll!!"r�e"!!"fe!'!!i�to�M!!!'!U�D!!!!!i�c�i�a!!'!l�!!!!!!!!!!!!�l�:x
'

ngerr. •

CirDrgiã� Dentista
Raios XJ

Rua Pàula Pereira, 7'99 - Fone 22-0588

_______________=__ffi�q__·� -. �_'_�_. == ±u'·_nm_G�

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA

VA ATÊ A FUCK.AUTOMÓVEIS LTDA .

..

I

Na Fuclk. AutOTBlóveis Ltda. a vantagem é dupla: você ga
nha na eeenemía do Fiat 147 e ganha também na economia

dos planos Fuck. Venha conferir.

lutomóv isfue tda.
Rua Caetano Costa, 2211

Fone: 22-0007 - CANOINHAS

- Di ".A.iiQ�_""""�_._'............__m =-,..,........".."""""""""._. c:�_i,"""&!&J&& _
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A Comissão de Lic itaçâo da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos interessados" que se acha aberta a Tomada
de Preço -.,Edital n.? 058/80 pará "Aquisição de 400 (quatrocentos) Sacos
de Cimento, a ser aplicado no Grupo Escolar Castelo Branco", com prazo
de entrega das propostas até às 10 (dez) horas do dia 26 (vinte e seis) de
setembro do corrente ano (2'6.09.80). Cópiado referido Edital e maiores
esclarecimentos, serão 'Obtidos junto a citada Comissão.:

Canoinhas, 17 de setembro de 1980.
HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão .

I

. ..

CI
•

ISO

,

eAvi icitec o
, 1

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tomada
de Preço - Edital n.? 057/80, para "Aquisição de Madeirame, a ser aplica
do no Grupo Escolar Castelo Branco", com prazo de entrega das propos
tas até às 10 (dez) horas do dia 26 {vinte e seis) de setembro do corrente
ano (26.09.80). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimetos, serão
obtidos junto a citada Comissão.

-

Canoinhas, 17 de setembro de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão'
,

o

•

V·IS ·e
- 1

. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoí-
.nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tomada
de Preço - Edital n.? 056/80, para "Aquisição de Tijolos, a .serem aplica
dos no Grupo Escolar Castelo Branco", .com prazo de entrega das propos
tas até às 10 (dez) horas do diér'26 (vinte e seis) de setembro do corrente
ano (26.09.80). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos' serão
obtidos junto a citada Comissão.

'

"

"

Canoínhas, 17 de setembro de 1980.

HUGO ANTONIO PEJIXOTO - Presidente da Comissâo

"
.

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoí,
nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a To;mada
de Preço - Edital n.? 055/80,. para "Aquisição de Telhas e Goivas, a serem

aplicadas no, ,?rupo. Escolar Castelo Branco", com prazo de entrega das
propostas ate as 10 (dez) horas do dia 26 (vinte e seis) de setembro do cor-

.

rente ano (26.09.80). Cópia do referido Edital e maiores' esclarecimentos
serão obtidos junto a citada Comissão. -

'

'

\

Canoínhas.rl? de setembro de f980.
HUGO ANT_ONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

\
I'

.
"i

,.
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoí-

nhas, leva ao co:nhecimento dos interessados, que se acha aperta a Tomada
de Preço � Edital n.? 054/80, para "Aquisição de Esquadrias de Ferro, a
serem aplicadas �o ,Grupo Escolar Castelo Branco", com prazo de entregadas propostas ate as 10 (dez) horas do dia 26 (vinte e seis) de setembro
do corrente ano (26.09.80). Cópia do referido Edital e maiores esclareci-

.

mentes, serão obtidos junto. a citada Comissão. I'

Canoinhas, 17 de setembro de 1980.
,

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

., .. A Comissâo de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi-
nhas, leva ao conhecimento. dos interessados, que se acha aberta a Tomada
de Preço - Edital n.? 053/80 para "Aquisição de Madeirame, a ser aplica
do,�a Escola Estadual José Groscopf", com prazo de entrega das propostas
ate as 10 (dez) horas do dia 23. (vinte e três) de setembro do corrente ano
(23.09.80). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos \ serão ob-
tidos junto a citada Comissão. :

'
,

'

Canoínhas, 11 de setembro de 198'0.
, .

l1IUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão.
I

_

A Comissão d� Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tomada
de Preço _' Edital n.? 059/80 para "Aquisição de Ferros de: diversas Bito
las, a serem aplicadas na Arquibancada do Estádio· Municipal Benedito
Therézio de Carvalho Júnior", com prazo de entrega das propostas até às
10 (dez) horas do dia 30 (trinta) de setembro do corrente ano (30.09.80).

\

Cópia do referid? Edital e maiores esclarecimentos,' serão obtidos junto a \

citada Comissão.
.

,

Canoinhas, 18 de setembro de 1980.
HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

..

/
Decreto N.· 81/80

FIXA HORARIO PARA FUNCIONAMENTO DE SUPERMERCADOS
Dr. BENEDITO, THERÉZIO DE CARVALHO NE,TTO, Prefei

to Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri
buições e de acordo com o item XXVIII do artigo 70 da Lei Complementar
N.o /5' de 26/11/1975,

Considerando os altos interesses da comunidade canoinhense no

que diz respeito ao horário de funcionamento dos Supermercados;
DECRETA:

Artigo 1.0 _. Fica estabelecido o horário' de funcionamento ex
clusivo para os Super Mercados de Canoinhas, conforme especificação
abaixo:

.

a) De Segunda a Sexta Feira
Das 7,30 as 12,00 horas e

Das 13,30 as 19 horas;
b) Aos Sábados

Das 7,30 as 18,00 horas.

Artigo 2.Q - Este horário terá-a duração de '(1) ano� a partir
desta data.

-

t
I i. I

'Artigo 3.° - Este Decreto entra ,em vigor na data de sua pu..
blícaçâo, revogadas as disposições em contrário.

, .

Canoinhas, 16 de setembro de 1980.

Dr. B-enedito Tberézio de Carvalho Netto _. Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento Ad

ministrativo, na data supra .

José Benífácío Furtado - Coordenador Administrativo

/

releitura Municipal
-

de Canoinbas

Lei 1.561 de 10/9/80-N.
APROVA O RELATiÓRIO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO

MUNICIPAL DE ESTRADAS UE RODAGEM DE -19'79.
-

I •
• I

,
Dr. BENEDITO THERÉZIO\ D� CARVALHO· NETTO, Prefei..

to Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri..
buíções e de acordo com o que preceitua o § 2.°\ do art. 43 da Lei Compls
mentar N.? 5 de 26/11/1975 (Lei Orgânica dos Municípios do Estado de
Santa Catarina), promulga e sanciona a seguinte

>.

L E I :

Artigo 1.° - 'Fica aprovado o Relatório de Atividades do De
partamento. Municipal de Estradas de Rodagem, referente ao exercício de
1.979.

(

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

'

Canoinhas, 10 tI.e setembro de 1980.-

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
\ Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Adminis:--.

trativo, na data supra.

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

Prefeitura Municipal de Conoinhas
./

Portaria N. 66/80
Dr. BENEDITO THEREZIO DE CA�VALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no USo de
suas atribuições legais, resolve:

.

RESTRUTURAR A COMISSÃO MUNICIPAL DO MOBRAL

Fica a Comissão Municipal do Mobral . assim restruturada:
presidente: Cristiane ·Sabbagh·

.

,

'Secretária: Sirlei F. dos Santos ,

Encarregado de Assuntos Financeiros: Heinz Brandes
Encarregado Área de Mobilização: Edemar Gonçalves Padilha
Encarregado Área Cultural: Santina Rodrigues
Encarregado Área de Apoio: Amadeu José dos. Santos
Encarregado Área Pedagógica: Tereza Leoni de Barros
Encarregado da Supervisão Global: Amadeu José dos Santos

"
. I. .

,
,

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 05 de setembro de 1980.
Dr. n��edit(f} Theréaio de Carvalho, Netto - PrefeitoMunicipal

, Esta'Portaria foi registrada e publicada no Departaménto Ad-.
mínistrativo, na data supra. "

.

.
José Bonifácio, Furtado - Coordenador Administrativo

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CARTóRIO DE RECHSTRO·GERAL DE IMóVEIS DA
COMARCA DE CANOINHAS ESTADO DE SANTA CATARINA

'Edital' de Loteamento
EULALIA GLABA KOHLBECK, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca-

tarina, na forma da Lei, .
,

Faz público,. para ciência dos interessados, em cumpri-
. mento ao disposto no art. 19 Lei nº 6.766, de 19/12/1979, que
por LUCILIA DE SOUZA FERNANDES, ANA IZABEL SOUZA
.CHECALSKI, casada com ZENON' CHECALSKI, JOSÉ FLAVIO
DE SOUZA, CATARINA ODETE nos SANTOS, casada corn

JORDÃO DOS SANTOS NETO, MARGARETE APARECIDA
DE SOUZA SCHEMCZAK, casada com JOÃO BATISTA SCHEMC
ZAK, MARIA ELIZABETH DE, SOUZA, LAERTE DE JESUS

SOUZA; ALOIZIO DA CONCEIÇÃO SOUZA e EUNICE DAS
DORES SOUZA, foram depositados em seu Cartório, memorial

r descritivo, planta e demais papéis le documentos relativos ao

«LOTEAMENTO BOA VISTA», situado na cidade : de Major
Víeíre, .

desta comarca, conforme planta abaixo.
"

'

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

ceira e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não

. have:r;tdo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido
o regístro.

O processo encontra-se a disposição dos' interessados,
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Canoínhas, Estado de Santa Catarina,
aos 25 de agosto de 1 980.

EULALIA GLABA KOHLBECK - Oficial do Rezístro de Imóveis
,

.

o

CPF .249.111199/34

, . .iJ
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TOTAL

DOS. LOTES

D,AS RUAS

15.57675M2

5.59825M2
21. I 7.5 001\42

.
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Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -

,.. ,

,- ClC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especiallzaçâo em Odontopediatria

'HORA MARCADA - Pça. Lauro �üller, 494 - Fone 22-0461

Juízo de Direito da la.' Vara da Comarca de Canoinhas -, se
.

Edital de Citação com o prazo de trinta (30) dias
culados pelo autor (art.' 223 §
LO'C/C. o art. 285 2.a parte do

CPC). Tendo pelo MM. Juiz
de Direito sido designado 'O dia
18 de Dezembro de 1980,' às ...
14:00 horas, para a audiência de

FAZ SABER, aOis que o 'Justificação Liminar de Posse,

presente edital virem, ou dele quando, após ouvidas às teste

conhecimento tiverem, que por
.rnunhas arroladas, será prolata,

parte de Arno Arolde Radke e
da a sentença decidindo' sobre

sua mulher Ivete Dunke 'Rad- referida justificação. E para

KE brasileiros casados ele do
.

que chegue ao conhecimento de
., , , �

comércio, ela do lar, residentes todos mandou expedir o pre
e domiciliados em Canoinhas,
nesta Comarca, foi requerida
uma ação de Usucapião do se

guinte 'imóvel a seguir trans

crito :- "Um terreno com a área
de 2.207.665,00 . m2 (dois mi

lhões, duzentos e sete mil, seis
centos e sessenta e cinco metros

quadrados), situado no lugar
denominado TAMANDUÁ, mu,
nicípío de Major Vieira, desta

Comarca, confrontando ao Nor

te com' Estefano Wrubleski,
com 2.133,00 metros; ao Sul
com o Reflorestamento e ter-'
ras da Cifisul, com 2.395,00 me

tros e ao Oeste com a firma Ir
mãos Zugman S/A.; .com ...

2.980,00 metros. Ficando os ci
Itados advertidos de que não
sendo, contestada a presente
ação presumir-se-âo aceitos co

mo verdadeiros 0S fatos arti-

, O Doutor Loacyr Muniz Ri

bas, Juiz da 1.<\ Vara da Comar

ca de Canoinhas, Estado de

Sant� Catarina, na forma da
Lei etc.

Cervej as e Refrigerantes

Albaro Dias ,de ,Morais
,

AV IS O
\

Albaro Dias de Morais avisa'
ao sr , NELSON LUCACHiNS
KI, portador da Carteira Pro
físsíonal n.? 11737, série 458, a

apresentar-se na sede de sua

firma, sita no municipíodj, Ma
jor Víeíra-SC, afim de regula
rizar sua situação trabalhista.

O 'não comparecimento im

plicará 'na rescisão do 'contrato
de trabalho por abandono de
serviço, nos termos do artigo
483 da CLr .

,

FESTAS - ANIVER�A-

RIOS E CASAMENTOS.

SKOL

.,�ii í i • ia ia i • d í i ii • b iiiiirnnTi'rmTl1n rrll • i ii 13 I •• b � iii. iJ"1I1fTII""fiIii"iiiãiãi. l1li • IA li ••• lU • U • iii •• 1"'i'ii1l a iiUlfftíiliTilll1U •• Ii I •

.lmBresa Industrial e Comercial FUCI S. A.
-:- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -:-

Azulejos - Conjonto·s S�nltárlos - Ferragens - Material Elétrico - Pisos

Tubos, e Conexões para água e esgoto - Tintas, Colas e Vernizes, etc.
. ,

CONTINUA BOTANDO PARA QUEBRAR 'COM SUAS SUPER PROMOÇÕES:
- Chapas' duralex, 0,84 I 2,02' de

.

Cr$ 226,00 por CrS 185.00, a ,isla.
- Conjuntos Sanitirios' Cidamar .rabese, decorados, de CrS 1.604,00 por I CrS 6.083,00, a vista.

I

- Conjunto1Sanilário Deta Ipanem'a, dei Cr$ 7.571,00 por CrS 6.435,
J

a vista.· '.
'

.

Tudo o' que você possa imaginar para construir ou reformar sua casa, vá e comprove,
Fuck Materiais' para Construção, agora operando com o cartão ELO, para facilitar ainda

mais SU8B1 compras" em até quatro pagamentos.

RUA CAETANO CO'STA, 8GO'-,FONE 2�-0281 - CANOINHAS ,;. se.
,/

� •• F •• '!" •• , •••• " ••• '.'I.P ••• P, ••••••••••••P.,
•••••• , •• 'R •••• ' ••••�.·' •• P •••••••••••••• ,.B.LLAAJJ.'.' •••••• w
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sente edital que será afixado no

lugar de costume e publicado
na forma da lei, ·etc. - Dado e

passado nesta cidade de Canoi

nhas Estado de Santa Catarina,"
,

aos vinte e nove dias do mês de

agosto de mil, novecentos e. oi
tenta. Eu, Zaiden E. Selerne,

I Escrivão o subscrevi.

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Direito

l:a Vara
:i z:

�--------------------------------------&------------�

1\
,

n e o
Margarete Ribeiro, que tem seu nome ligado à movímen

tos Iemlntstaa do Rio de Janeiro. São Paulo e Belo Hor)zonte, teve

dificuldade para chamar suas colegas, à ordem, na semana passada:
«senhoras», chamou ela. Nada. «Mulheres». Nada aínda. Finalmente

gritou: «Cidadãos», e de imediato todas as damas reunídss em, Belo
Horizonte, numa sala 'da UFMG prestaram atenção...

* 1f._ * * *
Uma das vantagens da imprensa livre é a de que ela

mantém o governo bem íntormado de tudo o que o próprio gover-
.

no está fazendo. \
.

* * * � *
Nada faz um homem e uma mulher se sentirem mais unidos,

hoje em dia, do que uma declaração conjunta de renda.
'

1f. 1f. ,.. )I. 1f.

,
Definida a Comissão Municipal Provisória, do PDS para

Florianópolis, o Presidente será o veterano Aderbal Ramos da Silva,
e terá' como membros o deputado Gilson dos Santos, o Vereador
Zany Stael Leite, entre os outros. '

.

Pela organização deste PDS, espera-se que haja dinamismo
e muito espírito de. luta, afim de garantir 'o eleitorado do munteípío
capital sob o domínio do Partido do Governo'

,

1f. 1f. 1f. )I. )I.
«A Independência Somos Todos Nós»: cOltnl'este slogan o

Governo Federal desenvolveu uma caríssima e bem montada cam ..

panha institucional para 1 de setembro pp. . ..
Por outro lado,' o SENSO 80 já entrou em ação DO dia t.·

de setembro. Com estas duas campanhas o Governo está gastando
.

uma sorna suficiente para, construir' e equipar durante 5 .anoe uma

média de 50 escolas d-e 1.0 Grau em cada' unidade da Federação.
1f. 1f. 1f. ,1f. 1f.

-Uma poesia bastante harmoniosa acaba de)fser' publicada,
em nome de um .

conhecido poeta' catartnense, 'e diz: « ••• Qual o
homem que não gosta de ver um cavalo \

caminhando calmamente'
num tranqüilo dia de verão?» Pergunta ele, e a 'eoluna aqui responl
de: c,o pobre infeliz que. apostou nele».

* * * * *
Uma casa comercial de Florianópolis, espectalízade na eo-

zinha francesa, servindo fondues e tortas especialmente .preperadas
por um legítimo francês de Lion, terá suas portas fechadas deflnítí- .

vamente no próximo dia 23 de setembro. Para muitos dos trequen
tadores deste ambiente social; a casa. que introduziu o Iondue no

gosto do catarinense, não deveria fechar, para outros, entretanto.
está fechando tarde ... É o Café de Paris.' ,.'

Seus proprtetárlos, Tânia Mara Borges e Gerard Sturke,
estão de malas prontas' para embarcar para e. França.

,

.

* * *, * *
,

Assunto bastante discutido está sendo a fusão CELESCI
.
ERUSC, ambas empresas de eletrificação subordínadas ao�Gablnete
do Vice - Governador.

Dizem os políticos da oposição, que sito a favor porque
uma junção iria ser econômíca ao Governo uma vez que as duas·
bem remuneradas díretorías seriam resumidas em apenas uma.

,

Sem dúvida, apenas uma diretoria, mas tão extensa. que
'será exatamente a soma das duas já existentes - porque a política
continuará ...

* * * * *
�A retirada do projeto de LeJ n.o 23/80, que dispõe sobre

a proteção � melhoria da qualidade ambiental em Santa "Catarina,
demonstra o menosprezo que o atual governador está dando a milha
res de manifestações conservacionistas que se multiplicam e se am-

pliam em todo o estado».
.

. A' frase é do Deputado Álvaro Correia fio se manifestar sobre
o assunto na Tribuna Livre da Assembléia Bataduat.

* * * * *
. 'A Coluna Jorge D'Ângelo é publícadà em doze jornais v do

'

Estado de Santa Catarina, e visa divulgar Santa Catariaa aos cata
rínenses. Nosso endereço é Caixa Postal 1418 de Florianópolls, e

egradecemoasua colaboração e opinião ...

P,ara um bqm chimerrêe

prefira
«BOM-D,IA» -

,

, O.··· 15··e 16 de novembro, trad,icional testa da
) C()mullidade Evangélica.Luterana.

.
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(11 coluna de Rubens Ribeiro da S,·lva,· mantida
em homenagem à sua memória.)

,
'

f

Responsdoel: GLdVCO J. BUENO

, Mas, 'pára .onde foi o produto
,

de tão altruística coleta?
'

'Como aquele. samba canção:
"ninguém sabe, ninguém viu".

Também, o brasileiro já traz
"

dentro' de si, em' estado lacten
te, o conformismo do sacrifício.

Todavia, . se 'O "ouro para o bem
do Brasil" extraído das nossas
fontes naturais for canalizado
para diminuir sensivelmente
nossa

.

dívida externa, investido
na saúde e, principalmente na

'

educação, cremos que 'legare
mos quase -, que um paraíso às
gerações futuras.

A grande verdade, é que 'O povo
sempre que é' chamado à um sa-'
crífício. com uma finalidade cí
vica, adere com notável boa
vontade.

·Esclarecimento necessário
I

das do país, é,' antes de mais
nada,' um indeclinável dever de
qualquer cidadão.

E como é que se pode falar bem
(ou mal) de algo que não se

conhece? Embora muita gente
ache que

-

"militar hão explica,
,

determina", achamos que seria
uma medida bastante simpática',
uma nota de esclarecimento ao

público,

Para tal, colocamo� �ste mes- Imo espaço, com símílar desta
que, para acolhê ..la.

..
,

A{) depois da "invasão" ou co

mo muitos apreg9am, da tentá..

tíva de retomada de posse .de
\

,áreàs de terras hoje ocupadas
pelo .Exército Nacional, reina
um clima de apreensão em nos-

5 região ..

A área em pauta, segundo cons

ta, é· de dez mil hectares e os

mteresses em jogo, são de gran
de monta.

'5,abe..se também, que' 'grande
número de pessoas assinaram
termos de anuência à tão decan
,tada' operação de desapropria
pac.
.:,...-v.

,
'

Is ' riquezas' do Brasil

Segundo apuramos junto
I

ao

prefeito Therézio Netto,' as
constantes chuvas que assolam
a nossa região, têm gerado. tre
mendas dificuldades à Prefeitu
ra Municipal,

Organizando equipes de traba
lho, procurando resolver os pro
blemas prioritariamente' mais
graves e atê mesmo fiscalizando
pessoalmente o fiel cumprimen-
to de suas determinações, o

'nosso prefeito tem, demonstrado
uma. sensibilidade digna de lou
vor, aos problemas do municí
pIO;

É . sabido quo o Brasil, na sua

corporíficação geográfica, sem

pre foi um país imensamente ri
co ..

, ,

Mas, as explorações devem ser

efetuadas exclusivamente' por
brasileiros. Nada dos chamados
,"contratos de risco", envolven
do empresas estrangeiras. Tu-'
do sob severa físcalízaçâo .

'-PQ� outro lado, apregoa-se que,
; paralelamente, também ínúme
':ras outras, absolutamente não
anuirarn e recusaram receber
es valores que, na época, con

. •1Uiram ser' irrisórios.

Suas riquezas naturais, sempre
despertaram a cobiça das mul
tinacionais .'

E a renda nacional deverá ser
gerida com parcímoniosidade e

melhor dividida entre o povo,
na forma de beneficios de sus

tentação de base, principalmen, .

'

te, como já Irízamos, na saúde e

na educação.

Quando uma, duas ou três pes- O povo sim, é pobre e sofrido.' )
'

soas reclamam algo, pode pas ..
,aar despercebido. Mas, 'O ela- Obviamente, esse aspecto não
.mor de urna multidão por mui- desperta interesse, cobiça, mas

to tempo, não pode ser ignora-' muita comiseração.
,do.. .

,

.Agorà mesmo, descobre-se in
calculáveis jazidas de ouro, pe
dras preciosas e outros metais
de raro valor, na Serra de Cara
jás e' Serra Pelada.

Administração MuniCipal
. sensivelmente prejudicada
'pelas ch_vas

lr.rge uma tomada de posiçao
"J>or parte de 'nossas autoridades
militares, para 'por um .termo às
especulações paralelas' de" ele
mentos tendentes, a tirar parti-
.do, inclusive político, de tal si-

,

�uação.

Como se sabe,
'

a dúvida é o

eombustível que alimenta a

controvérsia. E estas, de for
lllas,

.

desencontradas, contrí
Buem para que 'se desgaste , a

jmagem local, de nossa institui-
tão militar.

'

o objetivo era- realmente, dos
mais nobilitantes.

Estamos seguros de que, muita
gente vai "se agasalhar" e mui
to bem com a exploração de tais
descobertas.

' ,

I

Também, para um apazigua
mento das tensões reinantes na

:r�gião."

E/ o povo?

Bem, o povo.... certarnente' à
exemplo da Serra Pelada . 'con
tinuará cada vez "mais'pelado",

"

\..

Em laee de Se haver permitido
ao longo dos anos, pairassem
dúvidas no seio' da população,

I

seria de bom alvitre um escla
.
reeimento público prestado pelo
Comando do Campo de Instru
ção Marechal Hermes de Três
Barras. ,Evidentemf;nte, 'depois
de devidamente autosizado pe-
los altos, escalões.

.

,

O país está externamente endi
vidado à níyeís quase que ina

ceitáveis, gérando sérias preo-
._

cupaçoes.
\

,

Se o enriquecimento ilícito nes

te país pudesse ser efetívamen
te coibido, certamente seríamos

\

. uma das maiores. potências
mundiais.

A incidência maior se' verifica
no Campo da Agua Verde,
Várzea do Rio Paciência' (Ne-
'ves, Rufino e Arroio Fundo),
Santa Haidê, Taunay e região
das Serras.

Três' turmas volantes equipadas
com os maquinários disponíveis,
trabalham em ritmo contínuo;'
procurando resolver tudo da
.melhor maneira possível. _ Ma
nifestando visível preocupação,
Therézio . está solicitando. a

compreensão de todos, princi
palmente .daqueles que, por im
perativo das próprias, limita
ções- 'da municipalidade, não
estão sendo atendidos com a :r;'a�
pidez desejada. . Todos: devem,
de espírito desarmado.; absorver
a sua cota de sacrifício.

Dizem qus já o somos.

. Mas, ' não, podemos nos nivelar

,por baixo, estabelecendo termos
de comparação com nações, de
menor expressão.

I

í

"Quem vendeu, ou concordou
GOro "a desapropriação, não. tem
direito à reclamação. alguma;
mesmo recebendo valores in

compatíveís com os desejados.

Em contraposição, aqueles que
158 julgam lídimos proprietá
,los ainda, podem e devem ser

ouvidos.
'

E quem não se lembra da famo,
sa campanha "Ouro para o bem
do Brasil"? Na época, havia

"nego" que sacrificou anéis,
alianças, correntinhas e, num

assomo incontido de brasilida

de, até mesmo dentes de ouro.

Tudo bem.

3ulgamos que honrar e ]?reser
VQ a ir.Oagem das forças arma�

Clube dos Rels.·.•
\

o melhor 'da
.

,
'

interpreta,ções de seus

"

. .

mUSica, nas .r;n·alores,'

ídolos preferidos.

T,odo dfomingo, às. 11 �hQras, na

SANTA,' CATARIN,A.
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N.O 1589
20-09-80
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Composição do Diretório
.

uni ipal do. PDS,
de Canoinhas

Membros efetivos

1 Francisco Bueno Siqueira
2 Rimon Seleme .. .. . � .. ;. .. . .

3 Alfredo Oliveira Garclndo .. .. .. ..

4 Edmundo Bíttencourt .. .>. .. •• .. .•
-

•.

5 Guilherme Prust .

, 6 Jair Lessak .

" '� '\
.

7 João Seleme r •• ", ••••••••••

8 Luiz 'Fernando Freitas .. .. .. .. ..

9 Miguel Fontes Procopíak . :•.....
-:

...

10 Oldemar Mussi '

..
,
..

11 Orlando Müller .. .. .. .. .. .. .. ..'
12 Paulo Eduardo Rocha Farias .. .. ..

13 Antonio Weinfurter .. .. .. .. ..

14 Fabio Nabor Fuck .. .. .. :.
15 'Henrique Krzesinski .. .. .. .. ..

16 Nivaldo Roeder .. .. .. . ... '.. .. .

17 Tufi Nader ..... -.. .. .. .. _ �. .. ..

18 ,Eloi Bona .. .. .. .. .. .. .. . '. .. ..' ..
19 Benedito Therézio de Carvalho Netto ..

20 Moysés'Damaso
'

� , .

,21 João Nilo Mafra .. ," . '

-,

;

22 Hugo Antonio Peixoto . '.. .. .. .. ..

23 Sizenando Ribeiro da Silva Neto ..

24 Zaiden Emiliano Seleme .. .. ;.,.. ..

25 Adilson Fontana ; -. .. .. .. .. .. " ..

'

..

26 Fléride Itália Belloni Bittencourt
27 Vendelin Metzger .. '.. .. .. -.. :.

28 Alcides Schumacher
'

.

29 Dr.' Saulo Carvalho .. .. .. .. ..

30 Clarise Tereza Kwícien .. ..

31 Odario Nicolau Peixer
' '

.

32 Dr. Mario Mussi .. .. ..' .. .. ..

'33 Antonio de Jesus Vailate .

34 Hercilio Müller Junior .

35 .Ezequiel Bueno ,'.' ..
36 Frederico Haag .. .. .. .. .. ..

37 Esmeralda M," S. Buchmann ..

38 Alfredo Medeiros Franco . � .'.
,

39 Pedro Tyszka .. .. .;, .. .. ..'
, 40 Pedro dos Santos Corrêa .. .. . '. ..

41 Estefano Wrublevski '

.

42 GI J
-

B
'

auco oao ueno..............
43 Beatriz Ferreira .Budant .. .. .. .. ..

44 Oscar Augustinho Werka .

"

-

Após reuniões preliminares, a Comissão Diretora Mu
nicipal Províséria do PDS de ,Canoinhas, conseguiu aglutinar
harmoniosamente suas lideranças e, ao Hmíar de um consenso ge
ral, definiu chapa única para a eomposição. do Diretório Munici ..

pal do Partido.
.

1 Gilberto, Kraus . '. .. .. . � ..

, 2 Antoninho Iagher .

3 Amadeus José dos Sa,ntós ..

4 JoãO' Pedrassani .. .. ..' .. .. .. ..

5 Genny Maria Ribeiro. .. .. .. .;. ..

6 Nelson 4-rgeton .. .. .. .. ..,.. ..

7 Michel Seleme .. .... .. .. .. . '.
8 Nilson Rejs de Lara .. .• .. .. •. ._.. ..'

, 9 Itineu Froel;tner . " .. .. ... .....

"

..

10' João Schidolskí . :' '. .. .. ..

11 Nilton José Bayestorff ".

12 Sebastião Romeu Peres Cordeiro ..

13 Juci Therezinha Reinhardt Seleme
.

14 Dorcelio Dante Crestani .. .. . '. ..'

15 Candido José Freitas .

,... ..

, '1

'

:Para D�l�-gado,'à Convenção Region�al
BenedIto T,herezIo Carvalho Netto .. . �

, Para Suplelife de' Delegad.,
1 Antonio Weinfurteti' ..

'

.• Lo" �.. ••

, ,

Abaixo, transcrevemo ..Ia na .íntegra:
,

'

CHAPA COMPLETA DÓS ME,MBROS, AO DIRET()..
RIO MUNICIPAL DO P.D.S. DE CANOINH.l\S"INCLUSIVE SV ..

PLENTES, DELEGADO, E RESPECTIVO SUPLENTE,
, '

,

..

Para siUplent,es' do Diretório Munidpal

Título de
eleitor n," Insi• N.o

',..

1.129
914

'7.037
12.635'
7.99-7
1.804

59
938

2.007
668

10.113·
2.856,
13.048
21.913
23.539
2.{)75
3.363
22.095,

242
7.070
22.384
5.261

28.928
15.867
25.083
12.644
6.482
.8.463
5.169,
25.103

843
2.430
06.136
13.588
16;328
5.396
6.057
12.329
4.959
3.673
6.032
104

9.350
3.773

3
'122,
617
25

781
235

"123
24&
203
137
473
523
120

, 751
101
232
89
298
2

107
161
51
1

623
615
424
310.
624

" 220
91
79

668
469
547
449
258
82
777
306
52
774
68
65

,

117

/

Membros efetivos

..
'

Título de
I ri •

' '

e eítor n.o Ins, N.o

'..

18 :57'[
21.223
19.977
5.260
12.135
21.215

, 7.970
2,7 .. 517
12.930
t;'075
7.062,

, 11. 337
20.020
11.347
22�738

3'13
200
i25
432

- 393
,80

.

,249'
215
109
42�
570
,426
770
·70
567'

" ,
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