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CANOINHAS (CN) - A última sessao da Câ
mara de 'Vereadores, realizada dia,. 23, esteve bastante mo'..
vímentaãa, contando com excelente pauta de trabalhos e

marcada por . uma série de pronunciamentos; tanto por
parte dos edis do PDS c�mo do: PMDB.

", O problema da Taxa de Iluminação Pública _

_TI];», ésteve mais uma vez em evidência com � protesto do
vereador Waldemiro de Andrade, afirmando que suas in
dicações anteeiormente apresentadas foram inúteis e o po
vo do Bairro Campo, da Agua Verde continua pagando a

taxa, sem no entantó usufruir do beneficio. A falta da
água nos canos da CASAN nas partes altas da cidade e os

erros no valor das contas da mesma, foram apontados pe
lo, vereador Jai,r Lessak, dizendo que "em minha casa e
na vizinhança, ficamos sem água durante todo o dia e .so
mente às 22h30 é que o precioso líquido jorra nas tor-
neiras". _

. ,

O abuso da Vielocl:dade por parte, 'de motoristas "

de caminhão na Rua Duque de Caxias no sentido Piedade
Oentro � a volta 40 Pelotão de Trânsito, foram questões
abordadas pelo Vereador Orlando Müller, preocupado com

a segurança dos escolares que atravessam aquela via, cor
rendo perigo de vida. "É, preciso colocar novamente nas

ruas os soldados do trânsito, e isso para. valei, custe o que
custar, doo a quem doer, afim de dar mais eonsístêncta ao

díscíplínamento do trânsito em nossas ruas, para qU:e no
futuro não seja um problema quase insanável, pois trân
sito d.iscipUnado é sin,al de povo educado" ,- disse Müller.

Obtendo a aprovação. através de votação de to-- '

dos os membros do Legísíatívo, o vereador Orlando Müller

apresentou indicação para que "sejam tomadas urgentes
providências afim de solucionar problemass dos passagei-·
ros usuários da única empresa de transportes coletivos in

terestadual e ,inltermunicipal existente em Oanoínhas - Em

presa Reunidas S.A. - abrindo-se Uflia concorrêneia afim de

preencher novos horários: para Curitiba". Em sua justifica_
tiva, o parlamentar cita, como exemplo a experiência por
do vívída recentemente, quando teve que víalar para Curi
tiba: "como' é de público e notório, a Empresa Reunidas

S.A., está usando e abusando dos direitos ãe lei. que .possuem
()S usuários desse meio de transporte coletivo (único exís-

t

tente Intermunicípal e interestadual na região), de' via�a�
rem com conforto e segurança, Viajando nm dos veículos

dessa empresa, recentemente com destino a Curitiba, tive a

infelicidade de mais uma vez constatar a falta de respeito
dessa empresa com seus clientes. Embarcamos em Canoí

nhas, no 'horário das 5h50, já com excesso de passageiros
(cerca de 70 pessoas). No percurso de, 58 -quilômetros até

Mafra, o veículo estava já com 82 passageiros. É lastimá

vel que uma empresa desta envergadura proceda desta

forma, sem ser admoestada pelas autoridades competentes.
O risco de um acidente com lotação de' mais de, 100 por
cento acima d� permitido pelo DNER, torna-se duzentas

vezes maior, colocando em perigo a vida do pobre moto--

rista, que além de tudo tem a enorme responsabilidade de
I

dar segurança aOS seus passageiros. Sabemos muito bem

que existem veículos disponíveis em Canoínhas, para
-

so-

\correr casos -die emergência .e não entendo por que não são

utílízaêos O indivíduo paga sua passagem e ainda é lesa

do em seus direitos. É Impeeíoso que a' municipallidade
abra as portas para uma nova empresa, que preencha no..

vos horários, havendo assim a concorrência, que CODSe

qüentemente trará o devido respeito e segurança aos via.

jantes, j� que o' (governo está incentivando o uso desse

meio de- locomoção, seguíndo os preceitos de uma redução
de gastos com combustível" - concluiu Müller.

\ ,

,

No decorrer da reunião, foram aprovadas indica.,.
ções da vereadora steUta Pacheco costa, que solicita o �
trotamento e melhorias na estrada da Serra das Mortes;
do vereador Guilherme Prust, solíeltando melhorias e

aterros em diversas ruas no Bairro' 'Campo da Agua Ver

de; do' vereador Orlando M.üller, solicitando a volta do

Pelotão de Trânsito; e foram apresentadas diversas índí,

cações pela vereadora Selma Coutinho Pieczarka, uma de

las, pedindo explicações do Exeeutivo Municipal, "porque
o Vice-Prefeito não está exercendo o cargo, e, porque ele

nem / aparece na Prefeitura ao menos para justificar seus

vencimentos?"

Dentre os Projetos de Lei apresentados pelo
Executivo e aprovados, consta o de número 47/80, que au

toriza a Prefeitura a doar uma área de terras para a Co.
.

operativa Agropecuária de Canoínhas; para, a construção .

I
de uma usina de leite pasteurizado.

-

Administ
Na foto, a Escola Isolada

.Munícípal "Serra da Lagoa",
costruída com recursos próprios
da Prefeitura Municipal de Ca
noínhas, inaugurada dia 12 úl
timo, por ocasião do feriado
municipal alusivo ao 69.0 ani

,ver��ri.o do Município.
Na obra, em' alvenaria fo

ram aplicados
-

Cr$ 400 mil, pos
sui '63,79 ni2, tem uma sala de
aula com capacidade para 40.
alunos, além de uma cozinha e

instalações sanitárias regula
mentares. Inicialmente, conta
com 27 crianças matriculadas.

O ato inaugural foi presti
giado por grande número. de
pessoas das localidades da Ser
ra da Lagoa e Rio Bonito, além
d.as� 'seguintes autoridades: Be
nedito Therézío de Carvalho
Netto; Prefeito de. Canoínhas;
Odilon Pazda, Prefeito de Três
Barras; Claudio Gadotti, Pre
feitodo MajcrV'ieíra ; dos' ve

readores, Jair Lessak, Orlando

Prefeitos da II V A C··
pedirão a· urgente

':instalauão da 18a. OCRE
l

Dinâmica

Müller Francisco Bueno de Si-
, '

queira � Guilherme Prust; do
Assessor da Prefeitura de Ca
noínhas, . Hugo Antonio Peixoto
e o Frei Domiciano, que cele
brou a Missa Inaugural.

'

Na

oportunidade, pronunciaram-se
os Prefeitos Therézio, Gadottí e

Odilon, além de outros oradores

que teceram elogios e congratu-

75,1

Iações sobre a brilhante e Dinâ�
mica Administração do Prefeito
de Canoinhas.
,

Encerrando as solenidades
de inauguração, a ocasião foi

comemorada com uma churras
cada a todos 'os presentes, pro-'
longando-se na parte da tarde
com diversas atrações.'

filiados ao PDS poderão
na Convenção, do dia 5

CANOINHAS (CN) - o Presí

dente da Comissão Diretora

Municipal Provisória do PDS,·
desta cidade, Oldemar Mussi,
e'xpediu'Edital de Convocação
às 751 pessoas filiadas. ao Par

tido, a participarem da Con

venção Municipal, ti realizar-se
às 9 horas do dia 5 de outubro

.vindouro, rio Salão Nobre da
Câmara de Verettdores.
Quatro íte�s constam da Dr-:

dem do dia: a) discussão e apro
vação do Manifesto do Progra
ma e do Estatuto do Partido;
b) eleição dos membros e do's

suplent�s do Diretório Munici-·

pai; e) e.colha do(s) D�legado(s)

e do respectivo(s) suplente(s) à
Convenção Regional; d) votação
da Comissão Executiva do novo

Diretório.
, 'Na última' reunião da Comis
são Provisória; foi formada a

chapa única ao Diretório Muni
cipal com a indicação àos' 44
Membros Efetiv,os e de 15 para
Suplentes, além do Delegado,
e Suplent� -à Convenção Regio
nal, Benedito Therézio de Car
valho Netto. e Antonio Weinfur
ter, respectivamente.' Esses 44
Menbros

.

Efetivos, elegerão a

Diretoria Executiva do Diretó·
rio Municipal,' 'que' será com

pósta· por Presidente, Vice-Pre-

votar
\

sídente, Secretário e Tesourei
ro, O· Delegado, somente. terá

direito a voto na ,Convenção
Regional.

Por ora, apenas uma çhapa
está formada para concorrer aos

cargos da Diretoria Executiva

que está assim, constituíd2: pa
ra Presidente, Oldemar Mussi,
Vice-�r�sidente, Paulo Eduar-
,do Rocp.a Faria; Secretário. Ri
mon Seleme e Tesour�iro, Ni-·
valdo Roeder. No entanto, den
tre, os 44 Membros Efetivos

poderão surgir novas Chapas,
que deverão ser apresentadas
no dia da Convenção.

CANOINHAS (CN) -r- A Assocta
ção dos Municípios do Vale do oa
noínhas (AMVAC] fará realizar ás
9 horas do dia 30 próximo, a sua

primeira reunião ordinária, após a

eleíçã o e posse da primeira direto
ria oficial ocorridas recentemente
em Irineópolis.
A Assembléia terá por local o

recinto da Câmara' de Vereadores
de Oanoíuhas e contará com a pre
sença dos cinco _

Prefeitos associa

dos, Claudio Gadottí, de Major Viei
ra; Benedtto T. de Carvalho Netto,
de Oanoínhas; Odilon Pazda, de
Três Barras, Roberto Batschauer,
de Iríneôpolís e Vietor Buch Filho,
de Pôrto União, bem como, B parti
cipação dos Prestdentes das Câma
ras de Veréadores dos respectivos
municípios. \ ,

Da ordem do dia, constam encon

tros com o Seeretáriu dos Transpor
te e Obras,' Esperídíão Amlm Helou
Filho' é com o .Secretário da Educa
ção, Antero Nercolíul, além de uma

palestra que será proferida pelo
Sub-chefe de A,rticulação com 08

Municípios, Lauro Salvador.

REIVINDICAÇÕES
Ao Secretário da' Educação•. os:

Prefeitos da Amvae, apresentarãe ,

um pedido. para a urgente Instala
ção da 18a. DCRE, com sede 'em

Canoinhas, cuja concretização
-

ê
conseqüência natural da. criação da
Micro-Região através de ato gover-
namental ainda em 1979. ,

No setor dos transportes. os mem
bros da ASSOCiação pedirão 80 tttn- .

lar da pasta para autorizar a per- ..

manêneía da Patrulha M,ecanizada
na região,' para melhor atender as
necessidades- dos municípios. Os'
'Prefeitos querem ainda, uma res

posta concreta,' e objetiva' às '-sua.
reivindieação no sentido da uma

agilização às obras da SCT-280. tre-
.

cho C�noinhas-Porto União.

Com o Dr. Lauro Salvador, serlo'
tratados diversos assuntos de inter-

.

resse dos cínco municípios, em con

junto, e, os particula.res de cada um

deles.

Poética Canoinhense tem.
25 participantes

A ComLssão Julgadora deste
I ,

concursó deverá ser presidida pelo
escritor' Mário Tessari, e composta
pelos jornalistas Glauco J .. Bueno,

I

Lúcio C<Jolomoo e os profe:ssor'es de,

língua portuguesa e literatura bra.

sileira, Berll; Walter Grafe e Fa-

biano Oleskowicz, a, qual, dia 11 de

outubro, às 14 hOiI'as, na Casa' 'da
Cultura, selecionará os 03 melhores

originais, cabendo ao 3.°' cplocadp a

importância de 2 mil cruzeiros; ao
2.° lugaI', 3 mil CTu�eirós e ao: v_en
cedor, 4 mil cruzeiros, além do tro- •

féu Emílio Gothafd Wendt.

,��::)tt]J�/:rl >iJ'�-·j��'r>\
Ittift�

CANOINHAS - Vinte e cinco

participantes concorrem à· II Poé

tica Canoinhense, concurso insti

tuído pelo· Conselho Municipal de

Cultura, cujo objetivo é ressaltar

os mais diversos aspectos. SOCIO

culturais do trmnicípio, através da

,
linguagem universal da poesia.

'

I Em 'sua primeira _edi1ção, .CJeor
rida. em 1979, a Poética Canoi.tlhen
se foi venc'ida por lrineu Sidorak,
dassificando-5e Evanita Wagner e

María Goretti DambroSki. �m 2.'" e

3.° IUial"les, rlspeetivamellte.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DÓ' NORTE 27 de setembro de 1988

Associação Profissional dos

·EDITAL DE

1.0
�.o

Contabilistas de Canuinhas

CONVOCAÇÃO

Transformação da Associação em Sindicato;
.

.

.

Outros 'assuntos de interêsse da classe.
I ,

Canoínhas, 04 de setembro de LH80
.

, \

·Atonso Schick D' Presidente

Status Cabeleireiros
I

MASCULINO E FEMININO - 'MANICURE E PEDICURE
- ONDULA'çõES PERMANENTES, LAVAÇAO, BANHO

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

.

Aceitamos com hora marcada, das 8 às 21 horas diariamente.

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

,

·JlJ1Ze DE DIREITO DA COMAR<;;A DE CANOINHAS-SC

Edital. de,
'de

·Citaç�o.
trinta (30)

.com o

dias
prazo

I;,'"

o Doutor .Loacyr Muniz
Ribas, JUiz de Direito da 1.3
Vara Cível, em exercício na 2.a

Vara, da Comarca de
.

Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc.,

�FAZ SABER _ aos que o

presente edital virem, ou dele

conhecímento tiverem, que por
parte de SILVESTRE ANTO
NOVICZ e sua mulher HELE
NA O. ANTONOVICZ,' brasi
'Ieíros, 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,
f'oí requerida uma Ação de Usu
capião do seguinte Imóvel a se

guir transcríto., uma, gléba de
terras de. 121.000,00 m2 .(cento

. '�. vinte e um mil metros qua
drados) ; situada no lugar deno

.

minado Anta Gorda, município
e, comarca �e Canoinhas, Esta-
do de Santa Catarina, com as

S .e g u i TI tes confrontações., ii
frente pela estrada Municipal

.

que leva a localidade de Fartu
ra

.

à Santa Leocádia, aos 'fundos
com Eraldo de Carvalho, de ,um

, ..

lado com CarIito Engel é João

Nunes, e finalmente por. outro
lado com os próprios autores.

.
Ficando OiS' citandos advertidos
de que não sendo contestada a

ação presumir-se-âo 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 outubro de 1980, às 14 horas, .

para a audiência de Justifica

ção Liminaf 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
de costume e publicado na for
ma da lei, etc. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Es
tado' de. Santa Catarina, aos oi
to dias do mês de setembro de
mil, novecentos e oitenta ....

(1980). Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão, o subscrevi.

,

LOAC'YR MUNIZ RIBAS
Juiz de Direito

1 :li:

r •

,

Juízo de Direito da, Ia, Vara da

Edital de Citacão' com o
.

,

i

. Comarca' .dE:l Canoinhas - se
I""

prazo de trinta (30) dias
o Doutor Loaeyr Muniz Ri

bas, Juiz da 1.3 Vara da Comar
ca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da
Lei etc.

Ficam convidados todos os Contabilistas dos
municípios de Canoinhas, Campo Alegre" São Bento
tio Sul" Rio Negrinho, Mafra, Itaíópoíís, Papanduva,
Monte Castelo, Major Vieira.' Santa Cecília, Fraíbur
go, Lebon Régis, Caçador, Rio das Antas, Matos Cos
ta, Porto União, Irineópolis e Três Barras para se FAZ SABER, aos que o

reunirem em assembléia Geral Extraordinária, ás '15\ horas do presente edital virem, ou dele

dí
.

04 d t b
,. .

douí S'
.

d d B conhecimento tiverem, que por
\ la e ou li ro próximo VIn ouro, na Dele a e . e·

> parte de Arno Arolde .;Radfk.e e

Reticente Operária, Praça Lauro Müller; D.O 566, na cidade. sua mulher Ivete Dunke :Rad
de CanoinhasjSC, para tratar da' seguinte Ordem .KE, brasileiros, casados, ele do
do .Dia: comércio, ela do lar, residentes

e domícilíados em Canoínhas,
nesta Comarca, foi requerida
uma ação de Usucapião do se

guinte imóvel a seguir trans:
críto., "Un1 terreno com a área \

de 2.207.665,00 m2 (dois mi

lhões, duzentos e sete mil, seis-
I]r

I centos e sessenta e cinco metros

quadrados), situado no lugar
denominado TAMANDUA, mu,
nícípio 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
tados advertidos de 'que não
sendo contestada .a presente
ação presumir-se-âo aceitos co

mo verdadeiros os' fatos arti-'
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

,Justíficação Liminar de Posse,
quando após ouvidas as teste
munhas arroladas, será prolata,
da a sentença decidindo sobre

FESTAS - ANIVERSA·'.

RIOS E CASAMENTOS ..

S�K O L
Cervej-as e Refrigerantes

Albaro . Dias de Morais

AV1S0'
Albaro Dias de Morais avisa

ao sr. NELSON ;LUCACHINS
RI, portador .da Carteira Pro-'
físsíonal n." 11737, série 458, a

apresentar-se na sede de sua

firma, sita no município de Ma

jor Vieira-Se, afim de regula
rizar sua situação trabalhista. ,

\

'O não comparecimento im

plicará na rescisão do contrato
de trabalho pór abandono de
serviço, nos termos do artigo
4&3 da.CLT.

2 x
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'J.i (_. .. -Empresa Industrial e Comercial _'IDCI S. A. l
-:- MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO -:-

"PUCK

AzuleJo.s - Conjuntos Santtãrtos • Ferragens • Mater.al Elétrico • PIso.s
Tubo.s e Co.nexões para á,gua.·e esgo.to. - Tintas, Colas e Vernizes, etc.

I
.

.

CONTINUA 'BOTANDO PARA QUEBRAR COM SUAS SUPER· PROMOÇÕES:
.... ·Chapas. durarex 0,84 X 2,02 de· Cr$ 226,00 por Cr$. 185.00, a vista.
_. Conjuntos Sanitários Cidamar Irabesc, decorados, de Cr$ 7.604,00 por Cr$ 6.083,00, a' vista.
- Conjunto Sanitário, Beca· Ipanema, de Cr$ 1.511,00' por eiS 6.435, a vista.

Tudo o que você possa imaginar. para,. construir .ou reformar sua casa, vâ e comprove.
�

oi.
.

Fuck -MateriaIS para Cons�rução, agora operando com o cartão ELO, para fa'Cilitar ainda
/ mais sUaS compras, em até quatro' pagamentos. ,

'

\

RUA CAETANO COSTA, 860 ":FONE 22-0281 _ CANOINHAS - se.
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aos vinte e novs dias do mês de
agosto de mil, novecentos é oí
tenta.. Eu, Zaiden, E. Seleme,
Escrivão o subscrevi.

referida
/

justificação. E
I para'

que chegue ao conhecimento de
todos mandou expedir o pre"·
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,
)

LOACYR MpNIZ RmAS
Juiz de Direito
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i %
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CÔkREIO DO' NORTE
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"

LUCIO COLOMBO;'

Governador 'do Rotary
em. Canoinhas I

.

o 'Rotary Clube de Canoinhas recebeu
, quinta-feira última a visita do Governador' de

.

Rotarys 'do Distrito-465, Darío Maciel, perten
'cénte ao Rotary de Chapecó, A presença do Go- '

, vernador, foi marcada com uma série de soleni
,ÇIa9.es durante o dia, culminando com um Jan
tar Festivo no Clube Canoínhense com a pre-

. :
. sença de todos os membros do Rotary e respec
tivas esposas.' O Presidente do Clube, Arno
Court Hoffrnann, acompanhado de Darío Ma
c'iél e Diretores da Empresa Mussí, estiveram à
tarde na Praça Abrahão Mussi, onde na oportu
nidade, foram plantadas diversas árvores. Tam-
bém à tarde, o Rotary distribuiu mudas de "Pi

�;qtllÍs"F.n�· Praça Osvaldo de Oliveira, com a co
.. 'laboração da Rige.sa que doou as mudas. A noi
·.::'.:te,:durante o Jantar .Festivo, aconteceu 'a, sole
," nídade 'de admissão de mais três novos mern
" 'J:)ros do Rotary, além da entrega de cheques aos
J asilos,Dr. Rolando Lourenço Malucellí e Asso-
coíação Espírita, Lar de Jesus.

.

,.

�.

Pedrassani

Enfeitando a coluna, hoje] a Jovem Neu
,I za Pedrassaní, filha do casal. João (Zulmira
/ \ Carmelita Sollettí) Pedrassaní, uma das' boni
;1 tas e elegantes debutantes do Clube Canoínhen
l� se de 1980. Os parabéns da coluna à Neuza pe
lo esu aniversário transcorrido dia 2 de setem,
bro ...

'l ,j.... '.- .

\
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I
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'Amadeu no

(VI Ernobresc»
.,,·.! ....i ..... ii·',· '. ,.

...... .: O:'Supe.rvisot Local do Mobral, Amadeu José
dos Santos viajou esta semana para a cidade de Brus-

.. -. . _. j...� ..'. ,

que, onde participa neste final de semana .do "VI
Encontro do Movimento Brasileiro de Alfebetização
de Santa Catarina". 'A 'abertura do encontro aconte
dêu ontem, com a presença de .três mil pessoas, reu-'
.

'

rííndo representantes de 108 municípios do Estado.
V -

\ '

I
,

, .

,

, Comenta - Se '

-Aínda circulando nos meios sociais, comentá
rios e 'elogíos ao "Baile ela Rainha da Cidade", reali
zado 'na SBO dia 12 último, notadamente .aos bonitos

t��jes típicos usados na ocasião pelas joveris concor

rentes ao' título. De parabéns as proprietárias da'
Franç.oiséi Boutíque, Senhoras Carmem Lucia We�...

fúrter e Gecy Dittrich, que confeccionaram e borda
ram os trajes, Q dest�que especial para a Senhora
,o.a\n:nem Nader, que além de' ter sido um dos mem...

�do Juri; foi que� cQnfeccionou o-lindo uniforme
. "�agão da lndepelldên("j�", envergado pela vencedo--

1t.1.' ,
-

I

r4:_��Ççc� Ç�ia�.,,-G�Z()., './., ,'. .'

Hoje, a Festa
dos Calouros
Será hoje às, 23 horas no. Clube Canoinhense,

a festa dos Calouros/80 da Faculdade de Adminis

tração de Empresas da Funploc. A noitada será abri
lhantada pelo excelente "Grupo Tropical" de Curi
tíbá .

Banco de Sangue
.

.
" \

Está marcada para o dia 1.0 de outubro, a ínau,
guração do Banco de Sangue/do Hospital Santa Cruz,
cuj as obras de instalação estão na fase final de aca

bamento. A informação é do Bioquímico João de
Souza Vargas, que, concluiu recentemente, em Flo
rianópolis, um curso especial em "Banco de Sangue".

GARDENIA
Com a chegada, do verão
GJBDENIA, estamos em

liquidação
Trabalhamos com Cartão «ELO.•

Fernando Tokarski
I

na «UBE» "

Fernando Luiz Tokarski, é o mais novo mem
bro da União Brasileira de Escritores - UBE. A
entidade cpnfirmou esta semaha através de corres

pondêncía, a àprovação da proposta de filiação do
contista e poeta ao seu quadro de associados. Fer
nando, 'atual Presidente do Conselho Municipal de
Cultura, é o primeiro canoinhense a ingressar na

UBE, atualmente com mais de mílTíteratos congre
gados, sob a Presidência do escritor e jurista catari-
nense Pérícles Prade, com sede em São Paulo.

.

Jantar do Lions
Com a presença de todos os Leões e Domado

ras e convidados especiais, o Lions Clube de Canoí
nhas, realizou quarta-feira mais uma reunião festiva
no salão principal do Clube Canoinhense. O Presi-
dente, João de, Souza Vargas, áo apresentar a presta
ção de contas da última campanha do' Clube falou

. ,

da sua satisfação com ás atividades do Clube, espe-
cialmente sobre a integração do Lions no seio da co

munidade, servindo aqueles que mais necessitam.
Além das campanhas que estão sedo encetadas o ob-

" I ,

jetivo do Clube este ano, é angariar novos sócios pa-
ra o Lions de, Canoinhas. Os primeiros contatos já
foram realizados e doravante o assunto será pauta
obrigatória das próximas reuniões. A Domadora
Presidente, Nézía Evangelista Vargas, por sua vez,
agradeceu �s suas companheiras de Clube, pelo es

forço e dedicação até então, convidando-as para uma
nova campanha que será em benefício da APAE.

Retornando
.

d'e' BH
O vereador Orlando Müller, retornou esta se

mana de Belo Horizonte, onde representou a Câ�a- .

ra de Verjadores de Canoínhas na Convenção Nacio
nal de Vereadores. O nosso abraço ao .laboríoso re-

presentante do povo.

DESPACHANTE «DAVET"
.

,

DE OSMARIO DAVET FILHO
Rua MaJor Vieira, 350

,
.

Credenciado sob n.1O 291 piara: \
( ,

EMPLACAMENTÓ DE VEíCULOS - OAR
TEIRA DE HABILITA:ÇAO - CARTEIRA DE
[pENT,ID!\.DE - CONF..ECª=Q,_DE PLACAS
".'

'.

E PLAQ�TAS.� :.��-' �-�''-- .

27 de setembro de 1980

Boite ,no Canoinhense
° LEO CLVBE. CANOINHAS, assumiu, o co ..

mando da Boite do Clube Canoinhense, prometendo
movimentados encontros da área jovem de nossa so

ciedade. A; partir do dia 4 de outubro, o "set jovem"
terá novamente os seus fins de semana com a me

lhor das opções, segundo me informou a Pf�siaente
do Leo, Valderez Tabalipa. ,

.

'

,

Aniversários
HOJE: Doa 'Nair, esposa de Fernando Freiberget";

Orlando Nascímento Junior e Co.rnélio

TremI, residente, em Umu31'ama-Pr.

AMANHÃ : Alexandre B-losfeld, Oriel Pereira e

Gerson Luiz TremI.
"-

DIA 29: D.a Carmela, esposa de Au�y Ferri Pedras'.
/

saní; Janete Gatz, Maria' Oecâlia Sconhetz,
I .

Iki, Lidia) Tomposlki� I1eside-nte em Guara-

puava-Pr., e D.:a Ana M��ia" esposa de Ni
valdo Burgardt,

DIA 30 : D.a Francelina, esposa de Moisés Borges de
'Sousa;

DIA 1.10: Raimundo Uambrosld, Guido Ale,xandre
Prust, filho' do casal Guido e Odila Prust,
residente em Indaia1.; Claudia" filha; do ça.
sal Mario e Diná Muller, e D�a Arlete, es

posa de Ernno Tremi.
"

DIA 2: D.1a Tereza 'rySka, Mara Aparecida. SchUl-
I _,

ppel, Ange'10 Marcelo Pires, Osvaldo Gran-
za e Díderot Voigt Cordeiro,

"

-,'.

DIA :1:' O�lando Froehner, Jânio SéJtgio 'ScZygiel\·e
Francisco Cararo,

,

Aos aniversariantes, da semana, 'Os

do colunista, com votos de felíeídades;
pa:rabéns' ..

Papanduva é Destaquei
Merecedores de elogios, os

_

eficientes Centros .

- de Tradições Gaúchas do vizinho município de Pa
panduva, que conquistaram as três primeiras. coloca-

,

ções no Rodeio Crioulo realizado recentemente em

Major .Vieira , Destaque' especial da coluna -para ,"O�
Vaqueanos", "Tropeiro Velho" "Envernada

..

Sem'
I ., .

. �.Porteira" e também a Fernando Reusíng, associado
do CTG .Os Vaqueanos, consagrado mais uma vez
com o título de "Rei do Laço" .

;

Izabel Cristina
aniversariou

I

I Reunindo familiares' e amizades ,mais
chegadas, Izabel Cristina comemorou idade' no- !_
va dia 21 último; na residência de seus

:

pais; .

Adelmo (Neide Silva) Stülzer Budant, Via co .. ,

.

luna,' segue:m as nossas felicitações. ,I

Bar e Restaurante Pinou·im
Cardápio À LA CAR�E - espeto corrido

- lanches - sorvetes da casa - Aceitamos en

comendas de churraseo de gado - carneiro -
leitão e galinhas assadas. Prep.aramos fe5tas de
aniversáriós e casamwtos, etc.

Rua Paula :Fere,ira, 430 (ao laG!o do Correio) ,
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SERVICOS
. �

CONTRAN
.

altera regras
'carteira 'de Ihabilitação

A partir d. 2 de janeiro
do próximo ano estará vigo
rando em todo o pais novas

normas referentes ao/exame

méd í

co , à classi ficaçãodos
motoristas e ao registro
nacional das carteiras de
habi 1 i tação. Essas altera
ções já foram aprovadas pe
lo C.onselho Nacional de
Trânsito (Contran) e serão
publicadas nos próximos
dias no Diário Oficial da
União.

A nova carteira. .depo
í

s

de solici tada nos De t rans ,

será remetida pelo correio
para o usuário. O documento
não constará ma{s a 'foto
gra fia, e o ·portador se

identi ficará com a Ca r t e
í

.

ra de Identidade. '

Também os prazos' para a

renovação do exame médico
serão alterados. O primei
ro exame. re í-t o por ocasião
da primeira carteira. terá
validade até os 40 anos de
idade do condutor. A par
tir dai ele fará exames aos \

50 e 60 anos. e depois a

cada cinco anos obrigato
riamente.

Segundo o presidente do
Contran, os serviços médi
cos do s e t o r são suficien
temente competentes par a
garantir a eficiência, das
novas medidas. Verificada
a existência da d8ficiên�
c

í

a grave na saúde do con

dutor, o Detran negará ou
cassará 'a carteira ..

Pela nova classi ficação
. dos corrdut o r es t e rm í

ne r-âa
tradicional divisãe entre
mo t e r

í

s tas amado r es e pro
fissionais. A medida será

.

o peso do veioulo que pre
tendem àirigir, estabele
cido em cinco categorias:

i

A-Ciclomotores, motone
tas e motocicletas, com

. sub divisão em quatro o las
ses:· até 50 centlmetros
cúbicos, de 50 a 125,' de 125
a 400 e acima de 400;

B-Veiculos para trans
po r t e de mercadorias com

mais de 3.500 quilos.

C - Ve'í cu.loe para t rana

porte,de passageiros. com

mais de oito lugares além
do condutor;

0- Conjunto de' veículos
acoplados, cuja unidade
tratora esteja compreendi-

para
!f '

I I:

} ii
"

�i
:. T•• �.' i

Rua Get úlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

" :FA.RMAC�A DE P�LA�TAO: De sábado (27) a sexta-feira
(03) VITAL - Rua Paula Pe

reíra, 542. - Fone 22-0040

MÉDICOS DE PLA1�TAf): 'Em easos de extrema urgência-
\ Fome 22-0621

RAnJO PATRULHA: Fone: IDO

PRONTO SOCORRO: Fone: lO!

PLANTA0 CELESC: F1one: U�6

ESTAÇAO ROnOVIARJ":A: Flone: �i-01i'

_ADIO SANTA CATAItINA: Divulgações das es.ee às 12:00
horas e das 14:60 às 18 :00 he
zas. Aos sábados até às 16:00
Ãoras.

AMILTON
Cabeleireiro

dantes e -de cargaS! per�go ..

sas precisará ser habill ..

tado nas categorias C D_
ter idade superior a 21
anos. E todo motorista ea
s e rv íço remunerado, pr�.
prio ou de t er-ce

í

roe serA
considerado ptofissional.

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

o una
,

r I C,o a

avisa 's'eus cI1entes que
está" exercendo. seu tra
balho. no. «FLÁVIOS CA-

. BELEIREIROS", no. Pla
nalto Hotel.

da em qualquer das ca t.ego
rias anteriores e para as

quais o condutor esteja
previamente habilitado.

fi,cou também e s tabe Le c í,
do que o candidato a moto�
rista de veiculo coleti
vo, de transportes de as tu-

ELA\BORADO PELA ACARESC - CANOINHAS
.. t.

A 'eztensão visa e busca sempre a evolução sócio-econô.
mica do produtor rural. Desse modo o processo é invariavelmente
dinâmico, já que, o sistema produtivo agropecuário também o é, e

exige a evolução conjunta da Extensão Rural. Para atender essa

exigência é quê no segmento da reunião dos técnicos extensionis,
tas da região, também trataram-se assuntos relacionados à pecuá
ria. �'este parti�ula:r convém ress�ltar �ue é uma aspiração da Se
eretaría da Agricultura do Estado, a dinamização desse projeto na

região Norte Catarinense, tendo em vista haver possibilidade de se

fazer um aproveitamento maior das áreas já cultivadas, quando se

instala uma sucessão de culturas, Soja ou Milho e pastagem anual
de inverno. Desse modo o maior problema da bovinocultura regio
nal que é sem dúvida a alimentação durante o inverno, estará sen
do sanado.

.,'_.
-I" ,

,

Por outro lado o nosso produtor ganha mais uma opção
para O inverno, haja visto os riscos a que fica exposto quando do
cultivo do Tdgo e da Cevada. Para enriquecer os debates em tor
.no do desenvolvimento da nossa bovinocultura, fez-se presente o

Coordenador de Bovinocultura da E,MATER/ACARESC, E:ng.o
Agr.o Joel Vieira de Oliveira. A ACARESC' vem desenvolvendo
nesse programa; algumas ações a algum tempo.

.

. -)

Obtivemos na região no ano de 19;80, em termos de ali- .

mentação para bovinos durante o inverno, o cultivo de 4.229: Ha.
de pastagens, além da construção de Í55 silos com capacidade para

a�toximadam,ente 13.030 toneladas de silagem. Com essa produ
çao poderl_�e-a pelo menosl manter o peso de aprpxímadamento ...

19.000 bOVInOS:

Baseados nos dados acima, considerando que os bovinos
perdem em média 30 quilos durante o inverno, os nossos produtoees
estarão ganhando já',no ano de 1980, 570.000 quilos de carne num

�. .'
,

valor aproximado de Or$ 28.500.000,00, além do aumento da ferti-
lidade, diminuição na idade de abate e índice de mortalidade do
rebanho.

.

Com. relação à pecuária de pequeno porte, também foram
tratados assuntos de real importâncía 'porque esse setor principal
mente a suinocultura, vem crescendo em bom ritmo, na região do
Planalto . Norte Catarínense . O Coordenador de Suinocultura da
EMAT,ER/ACARESC, João Augusto Vieira de Oiiveira bem como

o' Professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Erig.?
Agr.o Carlos Falkoskí, este especialista em nuteíção animal, mi
nistraram excelentes palestras pertinentes ao assunto'.

\
Dessa forma os extensíonistas locais tiveram uma ampla

reciclagem, nesse ramo e seguramente estão aptos a atuarem no,
desenvolvimento da pecuária na região dentro dos padrões mais
elevados da moderna suinocultura.

,
Finalmente com algumas informações de cunho adminis

trativo, sendo reiterado aos partici'f>antes que a tecnologia a ser

aplicada deverá sempre invariável e fundamentalmente, fazer com

que o homem do campo permaneça no campo,' mas com aumento das

suas capacidades aquisitivas, sociais -

e educacionais,. encerrou-se

mais esta reunião dos técnicos da ACARESC de toda a região ,.'

Edital de Convocação da Convenção
do Partido"
PDS - do

Democrático
,.

Municipal
Social -

Canoinhas -
O Presídento da Comissão Diretora Municipal: Pro",,L._

sória do PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL �,pns, na.for�
da Lei convoca os Senhores filiados ao Partídn até o dia 04 de se
tembro de 1980, para a CO�VENÇAO MUNICIPAL, a realizar-se
no dia 05 de outubro. de 19-80, no salão 'Nobre da Câmara de:' V�..

readores, à rua Vídal Ramos, n.? 632, nesta cidade, íníeíando-ss às
9:00 horas da manhã e prolongando-se pelo tempo necessário à VP
tação dos eleitores que chegarem no recinto até às 17:00 horas. i:

A ORDEM DO DIA SERA A SEGUI:rjTE; .

_ ._,

.

. I

a) díscussão.e aprovação do Manifesto, do Programa e

do Estatuto do Partido; . ,"., .. "

b) eleição dos membros e dos suplentes do Diretório
Municipal: :;

c) escolha.do Is) Delegadc (s) e does) seuts) :r•.!p••�i..
vo (s) suplente (s) à Convenção 'Regional; . :',

I

d) votação da Comissão Executiva do novo Díretóri�i: I

� , ]:1

Canoínhas, 18 de setembro de 1980'. H
1

,
OLBEMÁR MUSSI

Presidente da Comissão Proviónía do PDS de Canoínhae _ se.

FOTOCÓPI ASP
. :�

I , :.
• '" ._ � .!_

CART'ÓRIO DO REGISTRO CIVIL _. EDíF.ttIO:·DO�·'F6RUNi
-: .��!.�;

MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA "SECRETAEY ..."

.

II" - CÓPIAS SIMPLES E DUPLA FACE - TODOS OS
TAMANHOS - PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES PA-

RA EMPRESAS - PAPEL VEGETAL E '1'OOOS','05
IMPRESSOS ..

QUALIDADE ABSOLUTA PRONTO ATENDIMENTO.
.

. . �
,. .

, ' ",1 : ""'{ ".,;,.

Para _' um boib '. �h:i�,ar:ri'o� I,,�, ._;,

'::"·]:�t\':�'·'·>�'.

preFira .',' ',.

- «COMPADRE.·

.A BAnIO SANTA. CAT.ARINA, APóS METICULOSA PESQUISA, TRAZ CÁRINHOSAMENTE' AT' VO·C:8, o MELBOli' DA mIslcÁ;' uéI(): :?; ," ;.

NAL. E. INTERNACIONAL.
ç ;; I.' ,�.

", c ,_' , • ,:., ,i 'IJ�
"\

•

..'.,� (::). 't' \;. t

• o RESULTADO DE UM TRABALHO SltRIO E EMPREENDEDOR, QUE ENTREGAMOS AO'! N()5SOS. QUVlN�S
'.

E PATROCINADoQ8� ... �' f:
�. ' ,.�. .1.0" �. ._, ..

,

COMO RECíPROCA AI UMA' SINTONIA SEMPRE CRESCENTE. ,.'
',' .

aTRAvts DA BOA MúSICA, DIARiAMENTE' .PBOCURAMOS TOCAR' COM CARINHO A S.UA' SÉNSIBILID.ADE, MUSI�,:: :,:.:>,.:,,::,�:;;'�:�.�:;�����;�
.

,
.

.
, '. ."" ,

NO SEU LAR, NO SEU ESCRITóRIO OU NO SEU. AUTOMÓVEL,' LJ(iUE.SE � RA.DJO 'SANTA' :€A'J.AlUNi:.;�'·" ..;�
.

,_< �,., ,.,". ;:;,"; ,,'�:',s �'
.

' .• , _.-'. � _ I' .._; �,.:. ..... /.J1.;'.. _.':.;E./ .:v":�_·.,:·.,���:v: ':":�j�·�:,;�,..��·r�/.:
VOC�

.

EST� . SEMPRE' EM i BOA COMPANHIA!
,

\
,,/ ," "

.. \. ..

�>���L}:�'i�'
�

l..:.�)) ·.i2,�'t!�J·(2.;j �;:�} ��1��1 'J�t
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CORREIO DO NORTE

\ '

27 de setembro de 1980

CARTÚRIO UE RE�ISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE CANOINHAS .

CANOINHAS -,ESTADO DE SANTA CAT�RINA
..

Edital Loteàmentode
-

. ·EULALIA GLABA. ,KOHLBECK, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoínhas, Estado de Santa Ca
tarina, na forma ,da Lei,
Faz público, para ciência dos interesados, em cumpri

mento ao disposto no art , 19 da Lei n.? 6.766, de .19/12/1979, que
por RENEAU CUBAS e sua mulher dona MARIA DE LOURDES
MAYER CUBAS, SYLVIO ALFREDO MAYER e sua mulher do
na DDILZA DA SILVA MAYER, EDGARD. ALEIXOI MAYER e

.

sua mulher dona NILDA SILVA MAYER, BERNADETE MARIA
.MAYER DEQUECH e seu marido GABRIEL DEQUECH FILHO,
JOSÉ ANTONIO MAYER, REGINA MARIA MAYER,GILBE-RTO
MAYER, GILBERTO MAYER FILHO, CARMEN LUCl1\
MAYER, CYNTTA MARIA MAYER e M!ARIA' CRISTINA
MAYER, foram depositados em seu Cartório, memorial descritivo,
planta e demais papéis e documentos relativos ao "LOTEAMENTO
ALFREDO MAYER", situado rio ,Bairro Campo D'Agua Verde, nes
ta cidade, .conforrne planta abaixo.

. As impugnações daqueles que Se julgarem prejudicados
quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas
dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da terceira e

última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não havendo
jIl?-pugha�ão de terceiros ou deste Ofício, será procedido o registro.

.

, \
. O processo encontra-se a disposição dos intere.ssados,

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

" ,

dois (22) dias do mês de setembro de 1980. .

.

.,

EULALIA GLABA KOHLBECK':_ Oficial do Registro de Imóveis
,/CPF n.? 249 111, 199/34

'
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definitivo com maior brevidade pos
sível, pois o regime democrático só
aperfeiçoa-se com os partidos políti
cos fortes. Por Iaso me regozijei com
a decisão do PDS nacional de, mar
car as convenções municipais de
nosso partido para o próximo dia 5
de outubro e, agora, aplaudo a de
Iíberação do PP já fixar as datas' de

I Me�s da D,'bll'a e' "ruz de Cr,·s'o
.

suas convenções parttdarías para
U " l o próximo ano. Faço votos para

A Palavra diz, o que a gente é, que os demais partidos em forma
homem de palavra é homem Intel- .ção apressem e abreviem a. sua es

ro, correto, homem ..Jesus ,de Naza- truturação definitiva .

. ré, palavra definitiva de Deus para S' I'nal dos Temposnós homens, roi homem de palavra.
Falou e viveu sua palavra. Falou A escalada da violência preocupa
de um mundo em que os homens as populações do mundo. Cientistas
não devem explorar outros homens. sociais, juristas, sociólogos, crímína-
Falou e denunciou a ínjustlca, a Iístas, políticos e administradores; Passaréla da Sociedadeopressão, a exploração. Falou e bem como as comunidades em ,ge-
consolou o pobre, o oprimido. Sua ral, estão cada vez mais sobressal- Dia 1°. de outubro pv, estará
palavra, fez medo nos homens que tados com os índices de criminali- 'festejando níver a Srta. Zelia Ku
exploravam. Prepararam, então, dade, fenômeno que se observa com carcz, filha do casal Francisco (Ana)
uma cruz, para ele. Homem de pa- intensidade' tanto em sociedades Kuearcz.
lavra, Jesus preferiu morrer a vol- subdesenvolvídas, com em .vía de

, Dia 3 testejam seus aniversários
tar atrás. Deus o premiou, ressuci- desenvolvimento e mesmo nas su- Matiíde Kachoroskí, filha do casal
tando. José do Egito se parece com perdesenvolvidas. Vitor (Emllía) Kachoroski, ele Ve-

, Jesus. Foi explorado, vendido, traí- reador pelo PD1S, e a d!8ttn�a Sra.
do por seus irmãos. Jesus e ,José Operàção Criança II/�O '

Ida Terezinha, esposa do �r. Erna-
contínuam, hoje, no meio da Inó8,_ '

Oportuna e louvável iniciativa foi, ni woyciekoviski propríetárío do
'n' 18 D ,'Ie do L' s CI be tomada pelas entidades de ensino, Posto Atlantic. , ,,',ul8 uH

.
lon U

Prefeitura Municipal, Movimento Re- , A coluna almeja alegrili,' no dia
Será realizado dia 18 do mês de ligioso da Paróquia São Sebastião, festivo e felicidades para sempre.outubro, nos salões da Sociedade centros de tradições e escolas de

R. R. Papanduvense, o tradicional 19• e 2,°. graus da sede do município. .

Pensamento da SemanaBaile da Saudade. Promoção do Estão convidando a Comunidade e
Líons Clube de Papanduva, O econ- oírcunvízínhanças, para participar A grosseria é a imitação da força
teoímento social filantrópico e a- dos festejos da «OPERAÇ:AO CRI- de um homem fraco ..•
guardado com ínéontído íntustasmo ANÇA», com o seguinte programa: .(da Revista NEWSWEEK).
pelo LionS 'de nossa cidade, opor- ������.�����������������������tunídade. em que deverão compare- . -, '.

cer diversas representações de ou
tros municípios para prestigiarem
o

I
acontecimento que por certo

marcará época na, vida Leonina de
nossa cidade.

EJ'mera/dino Ji1aia de rllmeida

Ouro para· 'pagar o petróleo
O Secretário de Cooperação. 'I'éc

Dica da Ministério das Minas e E
nergia, Jesus de Brito Pínheíro, a
nunciou ontem que 8 perspectiva do
aumento da produção de, duro re

verterá para o Brasil o equivalente
a US$ 2,5 bilhões anuais, «que já
daria para pagar pelo menos 1/4
dos gastos nacionais com a impor
tação de petróleo». Disse ainda
que esse mineral esta sendo toma
do como base, para a fixação dos
preços do óleo cru, por parte . dos
países 'produtores, afim de eompen
sar a desvalorização do dólar,
mantendo dessa forma, O' valor real
de seu produto, (GP)

Convenções para o dia 5/10/80
�o Secretário Geral do PDS, Jucun- .

dino . Furtado, analisando a atual
sítuação da' reorganização parttda
ria, afirmou ser «necessário que os

partidos polítlcos se estruturem 'em

.

Vburrascaria
,

Pampas
O VERDADE,IRO CHUR

RASCO A MODA
"GAÚCHA" .

Final da Caetano Costa
C/ BR-280.

'

.

'

dia 27/09, sábado - Antmada Dlscote
que no Clube Local; dia 28/09-Binga
no Clube' a p,ArJir, "das 15 Hs, com

valiosos'prêmios: I a cargo do Lio.DS
Clube; dia 4 e 5/10, sábado e domín
go-pedáglo em algumas ruas da ci
dade, sendo dístríbuídos cnpons que
concorrerão a um prêmio: dia
11 10/80·Arrecadaç§,0 de Fundos no

BESC, das '8 ás 18 Hs. Na mesma

data 8 partir das 14 Hs. RUA do
LAZER, programa para divertir. as

crianças num trecho da Rua «Tenen
te Ary Rauen». Os recursos oriundo
da Operação Criança I I, serão re

vertidos em beneficio das crianças
carentes e atendimento materno-in
fantis. Pela presença de todos, agra
decem as Comissões dos Festejos.

CART1ÓRIO DE REGISTRO DE lMóVEIS
DA COMARCA DE CANOINHAS'

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA,
.

, .

-- ..
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:;' A Volkswagen lança � 'carro dos 11.:. :::
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novos tempos: HI

1,.1:.:1 'o carro que une razão e emoção l, .. ;.... ,... .:. Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
.
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· : CIRURGI� DENTISTA -:

a " n -,la., I '

ele 005589159/DEP
.. \

'

: ' Clínica dentária de senhoras e cr�anças,.:
'

,
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EULÁLIA GLABA KOHLBECK,' Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Cánoinhas, Estado de Santa CaM

tarina, na forma da Lei, ;... ,

,
Faz público, para ciência dos. interessados, em cumpri

mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6,.766, de 19/12/1979, que
por AMADO ANTONIO MARON e sua mulher dona NATIYID�-:
DE S. MARON, feiram depositados em seu Cartório, memorial
descritivo, planta e demais papéis e documentos relativos ao -"LO
TEAMENTO SANTO ANTONIO", situado na cidade de' Major
'Vieira, desta comarca, conforme planta abaixo.

, ,

As impugnações daqueles que se julgarem prejudica ..

dos quanto ao domínio. do referido imóvel, d,everã'o ser apres�!nt�
das dentro do prazo de quinze (15) dias, a coutar da data da ter
ceíra 'e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não ,

havendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido
o registro.

.

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

dois (22)' dias do mês de setembro' de 1980.
, ,

.

I ''\
I ' � '"

.

�

EULALIA GLABA KOHLBEC:K - Oficial do �>@i§tTO de Imóveis
CPF n.? 249 111 199/34 ':," ,;, :,�'i'
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.EDITAIS .\REGISTRO CIVILCONVENÇAO MUNICIPAL QO P�RTIDO DEMOCRATICO SO�
CIAL P.D.S. :- N,O MUNICíPIO DE MAJOR VIEIRA. -

Edital de Convocação da Convenção Municipal E para -que cheque ao eonheci

manto de terceiros, mandei publicar
o presente ·Edital. Apresentaram os

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

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

Canoinhas, 24. de setembro dá
1980.

1956, filho de Walfr ido Neneve e

de Terezinha Vieira ; ela 'viúva,
balconista, nascida�' em Canoinhas
aos 9 de março Ide .1949;' filha de
José Tornaschitz e de Noemia Viei
ra Tomaschitz.

.

VALDEMIRO BATISTA com

NILZA APARECIDA DA SILVA,
.

brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste' distrito; ele ope-.:
rário, nascido em, Rio dos" Poços
neste distrito aos 7 de setembro de
1957, filho de Emídio Pires Batista
e de Carmelina Felicio Batista; ela
do lar, nascida em Palmital neste
município aos 10 de setembro de
1962, filha de Lauro Artur da Sil
va e de Alvina Correa da Silva.

NEREIDA C. CORTE, Oficial de-

, �egistro Civil do 1.0 Distrito de Co-
.

O' Presidente da. Comissão Diretora Municipal Provlsóría noinhas. Santa Catarina faz saber
do PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL - P D.S - na forma. da que pretendem casar-se:

Lei 'convoca os Senhores Iihados ao Partido até o dia 19;09/80, LEONIS JOS:É, FEHREIRA
para à CONVENÇÃO MUNICIPAL, à realtzar se' no dia 05 de com MARLENE LIBÉRIO DOS
Outubro de 198Ó: no prédio da municipalidade, sito à Tra- SANTOS, brasileiros, solte iros, do
vessa Otacüío Florentíno de Souza s/n.o, nesta cidade, íní- miciliados neste município; ele la

cíaado-se às 9:00 horas da manhã e prolongando se pelo tem- vrador,' nascido em Arroios neste,
distrito aos 4 de maio de 19'59, fi

PiO necessário à votação aos eleitores que chegarem ao re- lho de Lourenço Ferreira dos San-
cinto até às 17:00 horas,

"

tos e. de Leonira 'I'rapp dos Santos;
ela do lar, nascida em Toldo de Ci-

. n Ordem do Dia será a seguinte' ma-Major Vieira nesta comarca

aos 27 de .abril de 1957, filha de
a) Discussão e aprovação do Manifesto, do Programa e Es- \ Alvino Libério dos Santos e de
tatuto do partido;

,
E+lfrida Krauss dos Santo!!:'

.

b) 'Eleição dos Membros e dos Suplentes do Diretório Muni- AUGUSTO CAETANO DE

eípal; SOUZA com CECILIA KOTCOSKI,
, brasileiros, solteiros, domiciliados e

.c) Escolha dos Delegados e dos seus respectivos 'suplentes residentes neste distrito; ele moto-
6 Ccnveução Regional

I

rista, nascido em Barreiros neste
distrito aos 25 de maio de 1959, fi-

Major Viera (SC)f 22 de 'Setembro de J 980 lho de José Caetano de Souza €' de
Mariá Francisca de Souza; ela

Pedro Veig�' Sobrinho operária, nascida em Taquarlzal
neste município aos 20 de. janeiro

Presidente d'B Comissão Diretora Municipal Provisória. de 1959, filha de Alexandre Kot-
.",_,.,.""'." ,, ...'M m__m_""""""........_""""'__....,,_______ coski e de Enedina da Luz Kotcos-

, ki.

..

I

NEREiDA/ O. tORTE
Oficial do Registro G:ivil

,CPF, 222.315.879-0-4

o'" �.

LfOPOLOO PEREIRA, Ofid�f .,.
Reei�tre Civil de Bela Vista do TO'I.
dG - Canelnhas - Santa Catarin4f:,
foz sGI:ber que pretendem cosor-!tIf:

JOÃO MARIA' DE JESUS·
FERRAZ, com RELINDES SOA..
RES FRAGOSO, brasileiros, sol.
teiros, naturais deste' Estado, ele.
agricultor, nascido em \ Campiria
Tamanduá neste Distrito aos 17
de maio de 19'59, filho de Arnoldo
Ferraz e Adelia Iarrocheski Ferras,
ela do lar, nascida em Pinhalzinho
neste distrito em 27 de julho de
1964, filha de Leopoldo Soare.
Fragoso e Dorvina Alves Fragoso,

VILMAR BARBOSA com IZo.
LINA CASTRO, brasileiros, soltei..
ros naturais deste Estado, ambos
na;cidos em Campo

.

dos Bueno,
neste Distrito ele lavrador nascido
em 27 de abril de 196.0, filho de
Pedro Barbosa e Delfina Ribeiro
.·da Silva, ela do lar, nascida em 05
de abril de 1961, filha 'de Leodor
Castro e Çarmelina Koticoski Cas...
troo

Aplresentaràlll os documentos
exigidos pelo Código Civil �rt. 18�,
se alguém souber de algum Impedi
mento legal, oponha ..o na forma da

Lel.
Bela Visa do Toldo, 17 de se

tembro de 1980:
ELIZA PEREIRA.

Escrevente Juramentada

JUAREZ DE JESUS T'ABOR·
DA com ZENI DE FATIMA MAS·

SANEIRO, brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes neste dis
trito; ele operário, nascido em Ma
fra�SC. aos 18 de agosto de 1961,
filho de Guilherme Taborda e de
Hilda de Souza Taborda; ela do
lar, nascida em Serra das Mortes
neste município 'aos 4 de fevereí
ro de 1964, filha de Edmundo Mas
saneiro e de Maria do Carmo Mas
saneiro.

BarrasTrêsdePrefeitura Mun. WILMAR NENEVE com. MA�
RIA TOMASCHITZ BILESKI, bra
sileiros domicilia:dos e residentes

, .

.

nesta cidade; ele, solteiro, moto-
rista nascido em Rio Paciência
nest� município aos 15 de maio de

MAURICIO AGUIAR com Ya
RA LEONOR BOJARSKI� brasilei
ros solteiros, domiciliados e resi-

, ......�

dentes em Florianópolis-Sõ .. e nes-

ta cidade; ele agente corretor de.
marketing, nascido em· Tubarão
'SC. aos 13 de abril de, 1958, filho
de Roberto Aguiar e de Almerinda
Izé Aguiar; ela estudante nascida
em Canoinhas aos 11 de junho, de

1959, filha. de Francisco 'I'ímotheo

Bojarski e de Leonor de Paula Bo,

jarski.

Prorrosa�ão de lidt8Cão
•

AYiso de
A Prefeitura Municipal de Três Barras leva ao cohecí

mente dos interessados. que a Licitação deri.? '02/80., referente a

ampliação de 259,12 m2 da E.B. Frei M .. Kamps, tevê o prazo pa
, ,

Ta entrega das propostas' prorrogado até o dia 7 de outubro de 1980.

Informações e detalhes, junto à Administração da Pre-
.feituxa Municipal, no horário. normal (de expediente.

.

Três Barras (SC), 24 de setembro de 1980.

ODILON PAZDA.- Prefeito Municipal

DOCUMENTO EXTRAyIADO
INDúSTRIA E COMÉRCIO

IRMÃOS ZUGMAN S.A., decla-
,

ra para os devidos fins que foi ex
traviado o Certificado de. Propríe
dade do séu caminhão- Mercedes
Benz 1113" ano 1974, cor azul, pla
ca DA-1099, chassis 344133120'01063,

ALTAlVlIR BARABACHA com

JOSETE BEATRIZ FERREIRA DE

LIMA, brasileiros, solteiros, domi-.
ciliados e residentes nesta cidade;
ele aux. de escritório," nascido em

Jaraguá do Sul-Se. aos: 2 de dezem-:
bro de 19156, filho de Afonso Bara
bacha e de Rovena Horney Bara.

bacha; ela· do lar, nascida em Ca�
noinhas aos 26 de abril de 1963; fi
lha de Dourival Ferreira de Lima
e de Cecilia Ferreira de Lima.

o mesmo. fica sem efeito por
ter requer ido segunda via.
Ix .' E:r;

��.JUtWdM"i§!m�����
I ' '.

Basilio. Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda'.

.
, .
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DOCUl\'IENTO EXTRAVIADO

JOSÉ LAURI BATISTA DE
LIMA

.

declara para os devidos
fins q'ue extraviou seu CeEtific��o
de Dispensa de Incorporação, serre

H - 5285.08 .

, Sebastião Grein Costa, Escrivã• .1.'
de Paz e Oficial do Registro Civil ,

«lo Município de Major Vieira, Co
marca de . Canoínhas, Estado d.
Santa Catarina, na forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

RENATO MALACOSKI. e C:E
CILIA TABORDA. Ele, natural
deste Estado, nascido nesta cidade,
no dia 31 de agosto de 19tH, epe
rário solteiro( domiciliado e �,!retri.
dent� neste município, filhó de �
.tanislau Malacóski' e 'I'heodôzia
Kondras Malacóski .

_ Ela. natural
deste Estado, nascida em Palmital-

'

Canoinhas no dia 13 de novembrn
de 1958 do lar solteira, domíêília
da e re�idente 'neste muniefpio, fi
lha de Antônio rfaborda e de Le8'--
nora Clau:dina. , I

Se alguém tiver conbeeime:nte
de existir algum impedimentG ler-al,
acuse-o para fins de direito.

,

Major Vieira, 24 de setem�.
de 1980.

S,EBASTIAO G.RElN OO's'TA
Oficial do Registro CiVil

TEODORO SCH1PAK com HE
LENA RIBAS,' brasileiros, soltei
ros, domiciliados e· residentes nes-'

, ta cidade; ele lavrador, nascido em

Moema, Mun. de Itaiópol.is-S'C, aos

24 de março de 1923, filho de Pe

dro Schpak e de Maria Bay, fale-.

cidos; ela do lar, nascida em �eves

neste município aos 20 de setem
bro de i926 filha de Rufino Ribas'

, . ...

e de Placidina Gonçalves Siqueira,
falecidos.

.

O mesmo fica sem efeito por
ter requerido segunda via ..

3 x

'_--:..----_._----'

Fazemos .sempre u melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDAD'ES DA SEMANA:
,

.

D O C, U M E N TOS

EXTRAVIADOS

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 .

I'

1

1 Veraneio super luxo - verde .. .. .. .. .. 1974
1 Landau - prateado. .. .. .. .. .. .. .. .. 1976'
1 Corcel Standart - azul paris .. �. . __ . . .T'_.1979

Adquira seu veículo com a mínima ent:rad,a.

MARCELINO ,KAAILING com
DORACI DE JESUS COST'A� bra
sileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste distrito; ele ope
rário nascido em Canoinhas aos 2
d.e s�tembro de 1960, filho de A$:e
nor João Krailinig e de Isaura Mas

saneiro Krailing; ela do lar, nasci�
da em Tamanduá, muno Major Viei
ra nesta comarca aos 12 de maio
de 1962, filha de Univaldo Costa' e
de Valdevina Medeiros da Costa.

.. .

Veículos inteiramente revisados, de boa procédência, aos
. .

melhores preços da região.
00$ mesmos ficam sem efei

to por ter requerido segundas
I

vias.

.
,

Vis:Íte�no� sem coml)l�omisso, em nossa loja à

Rua Vidal RafuQs,'.20.3 -, Fones 22�0268, 22�0468 e 22-0024
1 x

\

Régulamento para os

;��Exames::Su ple�ivos
����d' •

A 8.a UCRE sintetiza os dados essenciais constantes do

Edital 03}80 da Comissão Central dos Exames Supletivos (COM,..

CES) e. os comunica aos interessados:

1 - PerÍbdo de realização das inscrições:' .

Das 9 horas do dia 15.09.80 às 18 horas do dia 0'3.10.80

2 - Local: Colégio Estadual "Barão de 'Antonina" - Mafr.
3 ._ Horário': Manhã - das 9 :00 às 11 :30 horas

Tarde - das 13:00 às_16:30 horas.

4 _.
I

Requisitols: .

4.1 - Para �o 1.0 grau 18 ,ános completos 'Ou a completar an..
tes da .últim� prova.

4.2 _' Para o 2.° grau 21 anos completos, 'Ou a completar �n.
testes da última prova.

'

4.3 -' Apresentação da Cartei:ra de Identidade original ou
Carteira de Estrangeiro' (Modelo ·19) para Estran
geiros.

4.4 - Carteira de Identidade Militar para Mílitares.
'4. 5 � Comprovante de Pagamento da taxa

.

de inscrição,
efetuada no BESC, que será de Cr$ 60�QO por disci...

plina.
.

' .
,

4.. 6· ii- Uma foto 3x4 recente ..

Observação: .Não se aceita em hip6tese algum.. a:�
crição sem a Carteira de Identidade oJ;iginal �
por procuração!

..
'

5 - Período das provas.:
·Dias 12, 13, 14 � 15 de dezernbl'O.

.,

EXPORTAÇAOJND(JSTRIA - COMÉRCIO -

TELEFt>NES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2614

Linha'.Distribuidores Exclusivos
,

,Completa dos Motores

'da

, i

,Esquadrias' de ferro e

de" vidros, com equipe
,

..

� .

tentes,�i para sua

uma variadíssima secção
de" profissionais compe

colocação..
.

.

Rua Des. (!o�ta Carvalha, 41 e 4.4 _. UNIAO DA VITÓRIA ...... PIt.

REPRESENTANTE' EM CANOINHAS:

WaldeDla� KnüppelI
... ,.,jo.

.... anuwuç_

Santa CatarinaRua Major Vieira, 360 - Fone ,(0477) 22-0386 -. CANOINHAS

.
.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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t Convite-Missa
Os familiares da sempre lembrada

•

I
convidam, parentes e pessoas amigas para' participarem da
Santa Missa de 30.0 dia de falecimento, que slerá celebrada em

stlh memória, no dia 02 de outubro do corrent., (quinta-feira),
às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei. '

Canoinhas, setembro de 1980.

AVI,S
KAZUOMl INUSr-fI a�isa ao

sr, ALINOR NENEVE, portador da
CTPS (Rural) n.o 78070, série 5141.�
a apresentar-se em sua firma den
tro do prazo de 3 (três) dias, afim
de regularizar sua situação traba-

lhista.
O não comparecimento impli

cará na rescisão do contrato de tra
balho por abandono de- serviço, nos
termos do artigo 482 da CLT,
.1 x

CART'ÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMA;R,CA DE CANOINHAS

CIlNOINHAS - ESTADO DE'SANTA CATARINA'
)

Edital ,de
,

Loteamento
EULALIA GLABA ,KOHLBECK Oficial do Registro' de
Imóveis da Comarca de Cancinhas, Estado de Santa Ca-
tarina" na forma da Lei, ,

'

Faz "público, para ciência dos interessados em cum-
, ,

,

prímento aos disposto no art. 19
_
da Lei n.? 6. 766, de 19/12/1979,

que por PEDRO VEIGA SOBRINHO, foram depositados em seu

Cartório, memorial descritivo, planta é demais papéis e documen
tos relativos ao "�OTEAMENTO ALVORADA", situado na cida
de de Major Vieira, desta comarca, conforme planta abaixo.

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

-

.

"

O processo encontra-se a disposição dos interesados
neste Cart.ório, durant� as horas regulamentares. Dado e passa�
do n�sta ,clad� de Çan?lnhas, Estado de Santa Catarina, aos vinte
e dOIS (22), dias do mes de setembro de 1980.

. ( .

EULALIA GLABA KOHLBECK -, . Oficial do Registro de Imóveis
,

.

CPF n.? 249 111 199/34 -,

SOUZA

, ...

3.004,5" ��2·
,:

' ,

I
Af�f�\ et! rUAS L ��6� b 4l �JI!

TQ1ffR�t. 5ge,6�oOM2
���mri:'��A!"x:n.::"���m;_::!L�.n:.'t.:��'tif&���

DE LOTES

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
MIGUEL PROCOPIAK COlVIÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca

1 Caravan
1 Caravan
1 .. Op-aIa .

1 Kombi .

1 Brasília ..

1 Variant ..

Ano

1977
1975
:977
1976
1975
1975

Mr<iUEl
.

PROCOPIAK COM. DE VEíCULOS LIDA.
Concessionário GeneralMotors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CAN,OINHAS - Sta, Gatarina

\

,

27 de setembro de 1980

Conselho Com itário

nova d'ire'o,ria.
O Conselho Comunitário

Benedito T. C. Júnior, em ce

rimônia realizada no dia 18 de
setembro último, no salão de

reuniões, com a presença do
Exmo. Sr. Superintendente da
FUCADES'C Dr. Cláudio Avila
da Silva, o Exmo. Sr. Coorde
nador Regional Dr. Paulo Ber-

.nardi, o Exmo. Sr. Prefeito

Municipal Bendito T. C. Netto,
e outras autoridades e a comu

nidade do Bairro Industrial n.?

1, foi empossada a nova Comis
são Diretora do Conselho Co

munitário, para o biênio 80/82,
'

A, referida Comissão foi
eleita em Assembléia Geral
realizada no dia 30 de agosto -de
80, e ficou assim constituída:

Miguel Vonk - Presidente,
Djalma Alves - Více-Presiden,
te, Rubens Graciliano de Araú

j o -, Scretário; e Miguel Mar
kiv - Tesoureiro; e como vo
gais os seguintes: Aristeu Mai
dame do Nascímento, Maria Ode
te Karvat, Luis Gresczeschen,
Dorléia ,Goreti Alves, Nicolau
Orcâullak e Wiegando Putt

kamer; como efetivos do Conse,
lho Fiscal: José Augusto de Ma

tos, Silvio· Lourenço Watzko,
Antonio Helio Franco; e os Su

plentes: João Alfredo de Lara,
Wille Henrique Hopfner e João
Cândido Barbosa.

'

_

Na ocasião, usando da pa
lavra o Sr. Coordenador desta
cou o empenho e dedicação da
Comissão que entregava o man

dato em formar d Conselho Co
munitário e entregar à comuni,
dade as magníficas instalações
que hoje estão à serviço da

mesma, além de uma programa
ção intensa em pleno desenvol
vimento em' benefício da pró-
pria: comuniade.

.

O Exmo. Sr .«Prefeito Mu

nicipal também fez uso da pa
lavra fazendo explanação das
atividades da Prefeitura Muni
cipaI " neste populoso bairro.
Mecionou entre outras o início
de construção de duas )sala.s de
aula no Grupo Escolar Castelo

Branco, transformando-o em

Escola de 1.0 Grau; a quadra de

Esportes em andamento no nú
cleo da COHAB e a participa
ção da Prefeitura na recupera
ção social dos moradores do
Morro da Fumaça; e, fazendo a

entrega de uma Bandeira do

Município ao CEC, concluiu di
zendo que para o próximo exer..

cício será incluído no orçamen-
to uma subvenção .mensal de
Cr$ ,3.000,0'0 ao. Centro Comu
nitário, e

\
disse ainda, que a

CARTÓRIO PAULA' S. CAR
VALHO _' 1.0 TABELIONATO

Edital de Notificacão
de Protestos'

\ Por não ter sido encontrado
pessoalmente no endereço a mim
fornecido, ou por se recusar a tá·
mar ciência, faço saber, aos que' o
presente Edital virem ou dele ti
verem conhecimento de que deu
entrada neste Ofício para ser pro-
,testada contra a responsável den
tro do prazo legal o Título com as

seguintes características,'
.

Duplicata n.O 2.1/27078 - Va
lor Cr$ 15.541,40 - Vencimento
18/07/80 � Credor: ABRAHA.O
MUSSI S/A IND. e COM.

Duplicata n.O 2',1/270078/A, -
Valor Cl'$ 15.541,00 - Vencimento
17/08/80 - Credor: ABRAHÁO
MíUSSI S/A IND. e COM.

Devedora: 'ORTENILA DICK
. CHAVES

Canoinhas, 24 de setembro de
1980.

PAULA S. CARVALHO
OFICIAL DE PROTESTOS
CPF la..o Ma 975 32{)...53

quadra polivalente terá alam

brado, bastando o Conselho Co
.
munitário participar com a

mão-de-obra.

Na seqüência, usou da pa
lavra ° Exmo. Sr. Superinten
dente. Dr. Cláudio Avila da
Silva que mostrou-se 'surpreso
pela participação da comunida

de na programação do Conselho .

e a atuante presença da Comis
são em busca do desenvolvi
mento do próprio bairro.

A seguir fez-se entrega dos
Certificados do Treinamento de

Capacitação de Liderança ,Co
munitáría aos {40 participantes
do curso desenvolvido no pró
prio CEC.

Houve ainda, na ocasião, a

tem

assinatura de dois ' Convênios
no valor de Cr$ 100.000,00 cada.
O primeiro para a construção
do muro ao redor do Centro Co ...

munitário; o segundo Convênio
com' o Jardim de Infância San
ta Terezinha.

Para encerrar a programa..

ção da visita, um grupo de jo
vens apresentou a peça teatral
"O Filho 'pródigo do dia-a-dia",

Peça que dentro da sua simpli..
cidade deixou visível .a como-

ção dos presentes que lotavam
o salão do CEC. .

.

Destacou-se ainda, a apre..

sentação do Coral do Colégio
Santa Cruz, que entre' outras
iniciou a programação cantan
do o Hino de Canoinhas.

d morada
J nj ustlçe

Ju
..

I(
.,

-"

após muita «brenca» e rein-'
vindicações.

O problema do [udlclárío,
no entanto, já chegou, ao seu

limite e agora cada dia que"
passa é um dia perdido por
Advogados, partes e interes
sados, resultando' dai uma

situação de quase d-escrença
na justiça, essa instituição ,

básica que a comunidade ne

cessita para poder exercitar
seu dia a dia, e que, é res

ponsabilidade direta dos nos

sos governantes,
A nossa comarca está pa

gando pelo que não deve.
Vamos pedir através das nos

sas lideranças, que os homens

que administram nossa justiça;
Sr.. Presidente do" Tribunal,
Sr. Secretário da, justiça,' e'
principalmente, . Sr. Governa
dor d_o Estado, deêm uma o

lhada aqui para Canoinhas,
e vamos resolver. de vez

este problema.
Não temos Promotor' Públi

co na 1 a, nem na. 2.a Vara, e

muito menos Juiz de direita
.

na 2, a Vara. Essa situação já
vem de longe, . e, justiça de ..

'

morada é Injustlçs!
'�'!\' -.'

Meuzildo Borba., ,}êrnandes.

I. �.• , .

Há muito tempo que o po
der judiciário da nossa 00-

marca vem <d: comendo o .pão
que o diabo amassou» em

termos de funcionamento glo-
'

bal de seus cargos e funções,
não obstante o empenho do
Dr. Loacyr Muniz Ribas, - Di-

. reter do Forum, e atualmen
te acumulando as duas varas.

,É um grave' problema de
caráter social, que atinge a

todas as camadas de nossa

comunidade. A falta de juizes
e promotores já se constituiu
numa triste jurisprudência que.
vem prejudicando nossa gente,

AG procurar uma justifica-
.... tíva para tat situação, vamos
encontra-la em dois pontos
básicos: o primeiro, é a de
ficiência da estrutura do nos

so poder judiciário estadual,
- /

que nao consegue acompa-
nhar a evolução populacional
e dos fatores sociais que ex

trapolam os problemas. e as

necessidades d a grande
comunidade; o- segundo, é a

falta. de representatívídade.
da nossa cidade, ou até mes

mo da região do planalto-nor
te onde os benefícios gover
namentais, que decorrem di
retamente da posição do mu

nicípio ou região, só chegam

AGORA VOCÊ CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

É A SUA RADIO SANTA CATÀRINA, SEMPM
PROCURANDO DAR 'MAIS A SEUS OUVINTES.

\

ACOMPANHE TODO DOMINGO A �ARTIR DAS oq,.,
HORAS, O DOMINGÃO MUSICAL.

DAS 10,00 AS ,11,00 HORAS - TELETEMA TEMA.
MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.

-
(

E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS, CLUBE DO,!
REIS O MELHOR DA MÚSiCA, NA INTERPRETA-

çÃO DOS MELHORES CANTORES EM EVIDÊNCIA.

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS�, LEVAMOS llOI·
SO REÇADO MUSICAL AO HOMEM Sl'MPLB5 :E BOM :o�

NOSSO INTERIOR.

RADIO'SANTA CATARINA - SEMPRE A.CONeJlllGAJt!I:
E MAIS PERTINHO DE VOO.

..

e

Dra. ,Heloisa. S. Bertoncini
CIRURGIÃ-DENTISTA

\

.

,

mo 1091',

CMl$ultótrio: Rua Major Vieira, i'Oi ..- 1.. aadar
(ae lade do Etliffdio�)

'Fene 22-oe9

/
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,"Prefeitura MDDi�ipal de Canoinhas
\'

, )

Portaria N. 67/80
Dr. BENEDITO THERÉztO DE CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

CONVOCAR
"-

a) A Prof." Sueli 'I'erezínha Fuck, para reger uma classe de 1.0

grau, na-E. I.M. de "Dranka", na categoria de Ginasiana, 'no período de
11/6/80 a 06/12/80, em substituição a prof." titular;

b) A Prof." Zilrna Santana, para reger mais uma .classe no 1.0
grau na E.I.M. ,de "Entre Rios", na categoria de Não Titulada, no per ío

..
do de 01/6/80 a 28/4/81, em vista do afastamento da prof." Maria Cristina
Silva; "

c) A prof." Ana Maria Neppel, paro. reger em substituição a L

prof.ê titular - uma classe de 1.0 grau na E. I.M. de "Ipê", na categoria
, de Não Titulada, no período de 01/9:/80 a 29/11,/80;

.

, d) A Prõf." Miguelina Saleta Karvat Krueger, para reger elas ..
se no 1.0 grau no G. E.M. "Jardim Esperança" na categoria de Normalis
ta - em vista da licença da prof." titular, no período de 01/9/80 a 20/12/80,

Canoinhas, 05 de setembro de 19,80.
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto' -I Prefeito Municipal

\

Esta Portaria foi registrada e publicada no Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

JOsé Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

Portaria N.-, 68/80
,

Dr. BENEHITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, resolve:

CONCEDER. LICENÇA
De acordo com os artigos 131 e 134 da Lei N.? 11.149 de 25/04/1974,1
�. '.

, a) A Prof." Tereza Matioski, (15} quinze dias de licença para
tratamento de saúde, conforme laudo médico incluso no requerimento pro,
tocolado sob n.? 1.827 datado de 09/9/80, a partir de 1.°/9V1980; .

, . ,

b) a prof." Elvira L. B. dos Santos, (30) trinta dias. de licença
"

p�ra tratamento de saúde, conforme laudo médico, incluso no requerimen
to ,protocolado sob n.? 1.829 datado de 09/9/80, a partir de 1.°/9/1980.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 10 de setembro de 1980.

Dr. Benedito Therézlo de Carvalho Netto - Prefeito Municipal. /
,

Esta Portaria foi registrada e publicada no Departamento Ad-
.mínístratívo, na data supra.

.

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

Portaria N.
Dr. BENEDITO THERÉZIO D� CARVALHO NETTO, Prefeito
Municip,al de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atrfbuições Iegais, resolve:

'

( CONCEDER LICENÇA ti

De .acordo com os artigos 125, 131 e 134' da Lêi n.? 1.149 de 25104tf19t74,
a) A Prof." Infância Neppel, (90) noventa dias de' Licença pa

ra tratamento de saúde, conforme laudo médico incluso no requerimento
protocolado sob n.? 1.828 datado de 09,/9;/,80, a partir de 1.°/9/1980;

.

.

\ ,b) A funcionária Ilda Banhara, (60) sessenta dias de Licença
para 'tratamento de saúde, conforme laudo médico incluso no requerimen
to protocolado sob n.? 1.833/ datado de 10/9,/80, a partir de 1Q/9/1980.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas, em 10 de setembro de 1980.

Dr e . Benedito Therézio de �arvalho Netto - Prefeito Municipal
I Esta Portaria foi registrada � publicada no Departamento Ad-

ministrativo, na data supra.
'

. .'
(

José Bonifácío Furtado - Coordenador Administrativo

. I

! Portaria N., 70/80
, ,

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no US10 de

.

suas atrfbuíçêes legais; resolve:
, .',

CONVOCAR E DISPENSAR
,

... a) A Prof." Marilu dos Santos Lima, na categoria de .Normalís-
ta, para reger uma, classe noL? grau das EE. RR. M. "Alto da Tijuca"
no período de 01/9/80 a 30/9/80, em. substituição a prof.a Titular;

,

.

I

b) Dispensar a Prof.a Relindes Terezinha Artner, das' funções
que vinha exercendo no Município, ,a partir de 1.°/9180.

I Gabinete .do Prefeito Municipal de Canoínhas, em Iõ.de setembro de 1980.

Dr. Benedíto 'I'herézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
) Estia Portaria foi registrada e publicada no Departamento Ad-

ministrativo, na data'supra., '

'-

José Bónífácio Furtado' - Coordenador Administrativo

5

/

iA

27 de setembro de 1980

Prefeitura 'MuniciO,al de Vanoinbas

"

·Aviso de ·licitacão
,

.,

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.? 059/80 para "Aquisição de Ferros de diversas Bito
las, a serem aplicadas na Arquibancada, do'" Estádio Municipal Benedito

. "I'herézío de Carvalho Júnior", com prazo de entrega dás propostas até às
10 (dez) horas do dia 30 (trinta) de setembro do corrente ano (30.09.-80) ..

, Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a

citada Comissão. I

Canoinhas, 18 de setembro de 1980.

HUGO ANlONIO PEIXOTO -. Presidente da Comissão
\ '

"'!'tMAiM 5PH&5wgg.@+MtMfM?4A�f4_fifi\'lHJM&WiW""6* 'i-&&&ASS''WefiW€ét*4' Mi

.. H *i,&&4R, Mi

Pr,efeitura' ,Municipal· d'e CaDoinbas
,

N.Decreto 80-80
I -

• Dr. Benedito Therézto de Carvalho Netto, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri
buições e de acordo com o inciso II, artigo 5.0 da Lei N.o 1514 de 15 de
outubro de 1979:

-

DECRETA,
Art. 1.° - Fica aberto o crédito suplementar por conta do exces

so de arrecadação verificado até o mês de junho do corrrente .na impor
tância de Cr$ 100.000;00 (Cem Mil Cruzeiros) para suplementar a seguin-
te dotação orçamentária:

\

Departamento de Educação é Cultura
3 0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
'3.2.0.0 - Transferências Correntes
3.2.5.0 - Transferências a Pessoas
3.2,.5 4/062 - Apoio Financeiro a Estudantes

TOTAL .

•
é

• • • Cr$ 100.000,00
Cr$ 100.000,00

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, 05 de Setemdro de 1'980. '

Dr. Benedito T. de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no departamento Admi-

nistrativo, na data supra.
I '

José Bonifácio Furtado - Coordenador.Admtntstrettvo-

Decreto N. 82-80
I

IA prova subdivisão de uma área de terras
Dr. Benedito Tberézio de Carvalho Netto, Prefeito Mu»

nícípal de Canoinhas,. Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui
ções legais e, de conformidade com 8' lei nº 830 de 04/6/1968,

.

DECRETA I

I
\ '

Art. 10r - Fica aprovada a subdivisão de um terreno urbano, com a

área de 2.066,76, m2, constituído dos lotes 32 e 33 da quadra nº. 152 do
loteamento de F'ermína de Paula e Silva e o lote Qº 65 quadra 152 do I

loteamento de João Tomachitz, procedido pelos Srs. Albino Luiz Tokars
ki e João Vicente de Lima, ficando assim distrlbuido: o lote nº 32 com,
a área de 390,00 m2; o lote nº 33 co.m a área de 1.067,76 m2 e o lote
nº 65 com a área de 609,OOm2; 'em conformidade' com' o despacho exa

rado no requerimento protocolado sob n!? ] 713 datado de 22/08/80, pelo
. Sr. Engenheiro da Prefeitura Municipal e, nas respectivas plantas; imó-
vel situado no Bairro Tricolin, nesta cidade.

Art. 2º - Este Decreto, entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições e!D contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de .Canoínhas, em 18/09/80
Dr. Benedito T. de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento Ad-

ministrativo; na data supra.
'

'José Bonifácio Furtado • Ooordenador Administrativo /

I '

Decreto, N� 83-80
Homologa Termo de Reavaltação

Dr, Benedito Therézto de Carvalho Netto, Prefeito Mu-
' .

nicipal de Canoínhas," Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-
ções ' legais,

'

-'DECRETA,
, Artigo lº - Fica homologado o termo de reavaliação elabora-

,

do pela Comissão constituída através da Portaria nº 64í80, de 02 de 'se- .

tembro de 1980, referente a um imóvel com a área aproximada de
, "

35.000,00 m2, de propriedade dos Herdeiros de Bernardo Wendt, sito nó
. Parque Industrial n� 02, Agua Verde, .nesta cidade.

, , '

Artigo 2º - O imóvel em pauta foi" reavaliado a razão de Cr$
34,00/m2, importando no total de Cr$' l.l9p.000,00 (Hum milhão cento e

noventa mil cruzeiros).
,

Artigo ,3º - Este Decreto entra ern, vigor Dê data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário ..

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, 20/09/80.
Dr. Benedito T. de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Este- Decreto foi registrado e publicado no Departamento Ad-

ministrativo, na data supra.
'José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

I'

... as;

).
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CORREIO DO NORTE 27 de setembro de 1988

EXECUTE COM RAPIDEZ E EFICACIA SUA COLHEITA,
€6M

NEW HOll,AND
'A'AUTOMOTRIZ "NEW HOLLAND 4040" 'É O NOVO MO
DELO LANÇADO NO lVJ:ERCADO BRASILEIRO. FORTE,
RESISTENTE, DURAVEL, VERSATIL, MODEiRNA, PER
FEITA. CONCEBIDA EIVI 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 LIM-

,

,POS, AO TANQUE GRANELEIRO.
,

UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME
CÂNICA DA "SPERRY NJE'W HOLLAND". VOCÊ TAM

BÉM VAI SE ORGULHAR DELA.

ALIADO AO ESPE'fACULAR TRABALHO DESTA

COLHEITADEIRA, USE O

"

car 2105

Dividendos,
lucros, etc.

,

FAMOSO NA INDÚSTRIA E LAVOURA DE MÉDIO E
GRANDE PORTE, ESTE TRATOR ESTARA AO SEU LA
DO, DA SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O ÚNICO TRA
TOR BRASILEIRO _COM CHASSI QUE ACEITA QUAL

_,

"QUER IMPLEMENTO F'RONTAL SEM ADAPTAÇÕES.

A partir do dia 10 de ju·
y, \ '

.nho de 1980, data da vigên
cia do D.L. n.'O 1 790 J sofreu

alteração a incidência de

imposto de renda na fonte
e a tributação dos rendimen

<,
tos a seguir abordados e

lOS dividendos, bonifica
ções, em dinheiro, lucros e

cutros interesses, distribuí
dos pelas pess6as jurídicas e

pelas' empresas individuais
,

a pessoas físicas residentes
domiciliadas no País; estão
sujeitos ao desconto do im-'

posto de renda' .na fonte. à
alíquota de:
I - 15%, quando distribuí
dos por companhias abertas e

por sociedades civis de pres
tação de serviços' relativos
ao exercício de profissão le

galmente regulamentada;
II -L-'25 0/0, nos demais ca

sos.

,O imposto de renda de.r
contado na forma- acima S8-

rá considerado .antecipaçào
do devido na. declaração, as-

I

segurada ao contriuinte a

opção pela tributação exclusi
va na fonte.

Os dividendos, bonifica
ções em dinheiro, lucros . e

oujros interesses] diistribui
dos pel?Js pessoas jurídicas

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

Telefone (0477) '22-0·261 - €EP 89460 - CANOINHAS-Se

•

Revendedora autoriz-ada "NEW H0LLAND'" e ��eET�'
.

'

para a região,

MAVEOUIP
Máqui'nas, Veícu-Ios e Equipamentos Ltde.

. I

·',':::Completa seção de Brinquedos· -

.

Relógios "ORIENT"
(;: ,para homem 8 mulher - Tudo para o seu lar

em e,

;,

Em cada compra
r

, j ••� 'I

'1-.'.'. ",I
,

\'

.conjuntos estofados, copas, dormitórios 'para casai e infan-
.til, cozinhas americanas todeschini, televisão a cores (sanio
.sharp, philips), televisão preto 8 branco (philips, philco) fo

',>gõe�' a lenha a a gaz, refrigeradores, armários com pias
': (simples e duplas), bicicletas, enceradeiras, máquinas de
\,:,I'� costura e de lavar, colchões. violões, carrinhos e berços.
'i i I "': relógios de parede, rádios. toca- fitas e uma

.

infinidade de artigos.

r <�':',�
.

. "

·'1 '

um
. belisslrnc . brinde para

. 4

vote

.>.

> Crediário próprio e· entrega na hora
, ,

; ,

'. F.ça�nos·. uma visita e comprove nossos pre,os e facilidades de pagamento
; . 't

"
' ,"

.

': RUA CAETL\NO COSTA, 495 - 'FONE 22-0555 - CANOINHAS - se.
_

\

;;u,d a�!l"UI I a!ll I I '�.JIJ:!,lI.I;' I!I n' II!" I II! 1\U.l..I.u.U.. 1"-" 1.P.:Y!i1.! •••••• ". IU,,"'!I"; II Ia •• Ia II g.U,/I,y.U.UJ" I ç, PUJ! I 'II)'

'" 'I.'
I','

bonilícecêes . em .

, �

- , Tributacão na
,

r

dinheiro,
fonte

ou empresas individuais, do
miciliadas no Pais.. ficam. su-
•• I

d
.

jeitos ao . esconto do ímpos
to de renda na fonte à ali

quota de 15% .

É dispensado o desconte
na fonte quando a beneficiá
ria for companhia aberta, ou

.

pessoa jurídica
"

imune ou

isenta de imposto de renda.

!O imposto descontado' na
fonte poderá ser compensado
com o que a pessoa jurídica

beneficicária tiver de' reter
na distribuição, a pessoas" fi
sicas ou jurídicas, de dividen
dos, bonificações em dinhei-

. ro, lucros e outros interesses.
Foram revogados: os' seguin
tes .díspceitivos do D . L ..

1338/74:
'

- § 3.0� do art. 9.0 (Fon
te com incentívos-dívíden- .

dos); e ' \

- art. 12 (Rendimentos
incentivados - dividendos}.

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA

VA ATÉ A FUCK AUTOMóVEIS LTDA.

Ná Fucik Automóveis Ltda. a vantagem é dupla: você. ga
nha na' economia do Fiat 147 e ganha também na economia

. dos planos Fuck Venha conferir.

tfj.�"
FIUCK

Rua Caetano Costa, 2211

i ! "Fifi

,
'

.: '1," ','"

• .'. I� '.

Fone: 22-0007 - CANOINHAS

Edifício Planalto Hotel - Loja Térrea N.o 413 .

Fones : 22�0433 - 22-0477 - Ramal 6

\ .

Executa-se todo tipo. da lavagem, inclu-
sive uniformes e cortinas. .:

,

(

,

Serviço esmerado, rápido e garantido.
Pre�os �spedais para colégios, dubes

, ,,__ ,

e assodacões .
•

Consulta-nos sem compromisso.
Atende no horário comercial, inclusive sábados à tarde.

I 1

\BRINOUEDOS.,
� .

PARA O NATAL
\

Compre-os agora e pegue,

suavemente até o, 'Natal

asa
) ,

Dia 15\' e· ,16. de 'novem,bro, tradicional festa da
Comunidade Evangélica. L ter ai.

.

iiiiM liii
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I

(d coluna de Rubens Ribeiro da Silva, mantida
'-

h ,\ ôri. )em, ome�agem a sua -mem na.

Responsdoel: GLAUCO J�- BUENO

Reunidas .. -o' debate
continua!

Hoje, não vou alongar-me em'

considerações e, conceitos que
já foram por nós emitidos ante

riormente, neste semanário.

Infelizmente, as coisas em ,Ga
noinhas são difíceis de serem

'resolvidas. Efetivamente, ape,
sar das inúmeras promessas
formuladas pelos mandatários
da empresa em pauta, 0,8' usuá
rios continuam sofrendo e des
considerados. Por exemplo: no,

, dia 07/09 � veículo n.? 9764, pla
ca n.° 2042 da Reunidas, partiu
às 19 horas de Curitiba deman
dando à Canoinhas.

Para embarcar; paguei passa
gem de, Curitiba à Irineópolis,
ao custo de Cr$ 185,38 (bilhete
de passagem n.? 255348, em meu

poder)
Em, verdade, por mais simpáti
ca que me pareça a localidade
'de Iríneópolis, eu não estava
"afim" .de deslocar-me para lá.

,; , ,'.. 'J':� Corno-se sabe, o preço da passa-
�gem' de 'Curitiba à Canoinhas, é,
�Cr$. 141,00. Além de, tudo,
t quando cheguei "em Mafra, de:-'-

parei com 14 passageiros com

,ipassagens adquiridas, evidente,
mente com o inalienável direi
to de. viajarem SENTADOS.
(no decurso da viagem, muitos
outros passageiros mais, foram
recolhídos) o que s�, caracteriza
em .flagrante irregularidade e

desrespeito aos preceitos da
Lei.

pelo prefeito' Therézio, pelo
atual presidente do PDS Olde
mar Mussi e secretário Rímon
Seleme, pelo presidente da Câ
mara 'Municipal, Dr. Paulo
Rocha Faria e membros da ad
ministração do, Hospital Santa
Cruz _' objetivando a anuência
do senhor governador Dr. .Jor
ge Konder Bornhausen, para
que seja concedido auxílio ,de 6
milhões de cruzeiros ao ' nosso

Estádio Municippl
Agradecemos _

a gentileza'
do engenheiro BÊNE juntamen
te' com THERÉZIO - 'nos fa
zendo uma mínucíosa 'esplana
ção dos planos para o término
de nosso Estádio 'Municípal.

'

\

Pelas várias plantas apresenta
das à nossa reportagem, de
preende-se que, efetivam-ente,
'as coisas .estão teoricamente
bem encaminhadas.

De nossa parte, achamos que
entre-a teoria e a prática, 'exis
te sempre uma, ponte muito pe...

rigosa.
Quantos e quantos ao atravessá,
,lá morreram afogados.
Ficamos torcendo' para que o

nosso dinâmico Prefeito venha,
a atravessá-la sem perigo al
gum para os projetos em foco.

Ainda, podemos adiantar que já
foi lançado edital de concorrên
cia pública, para I,a aquisição
da 'ferragem destinada à cons

trução da arquibancada do Di
tão _ o que determinará um
investimento da ordem de 1
milhão de cruzeiros.

Prestação de'
Serviços

'

Técnicos
já' controlada

A Prefeitura Municipal de Ca
noinhas acaba de contratar os
serviços profissionais do senhor
ORESTE GALASTRI _' eletro
técnico altamente capacitado
.residente em Curitiba e que fi
c-ará com a incumbência de

, promover instalações, manuten-
'ção e reparos técnicos no siste
ma de captação de sinais relati
vos à projeção dos canais 6 e 12
da cidade de .Curltiba.

. Pelo 'teor do contrato, gentilI

mente exposto 'pelo senhor pre
feito a nossa reportagem, acha
mos que parte do,' problema
(assistência técnica) ficou re-

solvido.
'

Esperamos porém, que o pro-'
blema maior, caracterizado pe
lo investimento de grande mon,
ta, para adquir-ir Os equipamen
tos necessários, venha a ser,
num' futuro bem próximo resol-
vido de :vez.

"

/

Para, tal, bem, o' sabemos, é ne

cessário uma tomada de, 'posi
ção envolvendo três a -quatro
municípios; pois -o custo total
dos equipamentos exigidos para
uma perfeita e fixa -imagem
dentro do padrão técnico exigi
do pelo Departamento Nacío
nal de Telecomunicaç,ões -

\

. DenteI, é, dev1ras bastante alto.,

Todavia, congratUlamo-nos com,
o prefeito Therézio" pela boa
'vontade que está demonstrando
em atender �os reclamos do po_,'
vão,

\

A reportagem do 'CN em COI1-

tacto com o prefeito TheFézio
,

; Netto, comb sempre muito bem
'atendida, conseguiu coletar aI,,:
guns enfoques que conside'ra
mos de grande importância pa-,
ra Canoinhas.
Na quintà-feira que passou,
deslncou-se à capital de nosso

Estado� uma comitiva composta,

,f
,

PUBLICIDADE, É UM INV�STI,MENTO SADIO,E
RENTAVEL.

\

�--�------------------------------------�(--------.- .•.

,
<

Ano XXXIV
N." 1590

'

20-09-80

Composição do DiretóriO
I"cipal 'do PDS
de Canoinhas'

•
mm I�ft m� m*'.F�! m __ _M R_IDE mrlrr'o/"rxnnmfPW'.... ..

Após reuniões p.reHminar�s, a Comissão �iretora �U�
nicípal Provisória do PDS de Canoinhas, conseguiu aglutinar
harmoniosamente suas Iideranças e{ ao 1!miar de ,!"m �o�senso �� ..

1:'31, de,fjniu. chap� única para' a C'J�posIção do DIr�torIo Munící-
pal do PartIdo.' ,

Abaixo, transcrevemo-Ia na íntegra!' , \

, 'CHAPA COMPLETA DOS MEMBROS, AO DIRE��
RIO MUNICIPAL DO'E'�D.S. DE CANOINHAS, INCLUSIVE SU·
PLENTES, DELEGADO, E RESPECTIVO _SUPLEN'rE.

'

/
( ,

Membros efetivos
Título de
eleitor n.? Ins. 'N.o

•• ii.

�r

Para Suplentes do Dilt'e't6rio Muni�ipàl '

1.129 3
I

914 122
7.0'37 ,617

12.635 25
7.997 « 781

1.80� 235
59 123
938 248

2.007 203
668- 137

�O.113 473-
2.856 523
13.048 120-
21.913 751
I

'101 '
.

'23':'5,39""
2.075 232'" i

.... '< ,

3.363 89
"

298 ,

22.095
242 '2

7.07,0
,

107
22.384 1$1
I '

. 51;'5.261
,� I.

28.928 r
15.867 623
,'25.083 ,($15:
12.644 '424
6.482 ato
8.463 624
5.169 22{)

25.103 91 '"

�43 ,79
.'1' ••

2.430 668
00.136 469
13.588 , 547
16.'328 ,449 ' ,

"

5.396 258
.6.057 '

' 82
12.329 777
4.959 306 ; � \'

r

3.673, 52
, 6 032 77-4 t·

....

, .

'104 68
9.350 ,65, -r '1 .(. �

3.773 117

Título de
eleitor n.o Ins. N.o

, .

1 Gilberto :Kraus '.,. ,
'

..

2 Antoninho Iagher .: .. ", .. .. ..

3 Amadeu? José dos Santos;.. .. .. "

4 João Pedrassani '

..

5 Genny Maria Ribeiro . .' .. .. .. ..

6 Nelson Argenton .. .. '.. .. .: .. ..

7 Michel Seleme .. .. .. .. .. . \. .. ..

8 Nilson Reis de Lara .. .. .. .. .. ..

9 Irinel,l Froehner .. .. ..

'

.. l.. .• .. ..

'

..

10 João Schidolski
.

11 Nilton José BayestorfÍ, .. .. I •• •• ;.

'

12 Sebastião Romeu Pé;es Cordeiro. . . .

13, Juci Therezinha Reinhardt Seleme
14 Dorcelio Dante ,çrestani .. .. .. ..

15 Candido José Freitas .. .: ..
'

.. ..
I
••

Para Delegado à Convenção Regiónal� ,
,

'1 Benedito Ther�zio Carvalho Netto
,

-

I Para Suplente de Dele,gádo
1 Antonio Weinfurter .. .

"

. " 18.571
21.223
19.977
5.260
12.135
'21.215
7.970
27.517
12.930
6.075
7.062

, 11.337
20..020
11.347,
22.738

1\ •

nosocomio.

A 'verba em pauta solicitada,
sendo deferida, será aplicada
na continuidade das obras ,do
hospital.
Segundo apuramos, a mes�a
comitiva solicitou o apoiamen
to do Governo do Estado, para a

solução' de outros problemas
que afligem nossa região. An
tes, na quarta-feira, Therézio já
se havia deslocado à Curitiba,
com a finalidade de 'acertar de
talhes junto à RFFSA, para a

aquisição pela nossa Prefeitura,
da área onde se localizava a an,

,

tíga estação ferroviária.' A pro
posição da municipalidade, se

ria pagar 2 milhões de cruzei
ros até 31.12.80 e o saldo re

manescente, em 12 parcelas, a

partir de 'janeiro de 1981. _

Proposição esta que, evidente
mente, deverá antes 'ser aprova
ela pela calenda Câmara-Muni
cipaI.
Adquirido o imóvel, ali seria: '

edificada a nova Prefeitura Mu,
nicipal, com todo_s os recursos

para um perfeito 'atendimento à
'crescente demanda dos serviços

.,
, l' , públicos, Um melhor entrosa-,.Cedí meu lugai/ à uma senhora menta do pessoal que compõecom criança ao colo e aderi à os 'mais diversos setores; con

"carríínhada"; 'Na terça-feira p; glamerand., na grande-área, aín;[passada, atingido pelos mesmos dá moderna urbanização com
-;desm;:mdos, talvez em situação praças,' ajardinamento, área de

, similar, o, vereador Qrlando estacionamento e outras facili
Müller',deu entrada à-veemente dades mais" para que a coiJ.etivi
protesto na Câmara de Verea- dade receba fuma melhor presdores de Canoinhas. -

tação de serviços e um rápido
'Como não podia deixar de ser, escoamento na tramitação de
foí' integralmente apoiado por qualquer processo.
toda a bancada dos dois parti- Uma pesquisa efetuada pela,�os. ,

,

'

Prefeitura e pelo jornal CorreioNa oportunidade, se propuse- do Norte, apontou o _ local em
ram seguir avante na luta pelos foco, como o ideal para os fins
-pireitos dos canoínhenses ,

'

a qUe se destina. Outrossim, no ,

Pessoal, vou deixar a bola com que tange à aprovação legal,,

vocês, - está em boas mãos. Es- necessária, acreditamos que
pera que 'consigam acabar' com nossos vereadores irão segura":
O sistema de "LOTAÇÃO IN - mente, todos, emprestar a, sua

TERES'rADUAL". Afinal, a colaboração; pois é inegável o

empresa não' é obrigada a colo- crescimento da Cidade e, hoje,
car outro carro com menos de o local onde se situa, o atual
meia lotação complementar , prédio, já não, mais atende às

,

necessidades atuais.Porém, enténdo qu� o cidadão
(

com' o seu bilhete de passagem Temos que pensar em termos
na

.

mão, deve fazer valer, os de futuro de 'uma Canoinhas
,

" "

seus direitos,. maior.
Quem tiver medo de reivindicar Também, o antigo leito da es
� fazer valer um direito legal- trada de ferro, deverá, propitPente adquirido" não m�rece ciar um novo traçado rodoviá-
,sufruir do mesmo. rio demandando a Marcílio
�: " '

DI·as,.i�

� 'Ihe'rézio: «Boas
I' ,

:t

'perspectivas para
tanoinhas))

,

� /
"

,

SE, voc� AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VAN�AGENS À. SEUS CONCORREN'fES.

FAÇA UMA EXPERIÊNCIA. "ANUNCIE NA RADIO
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENT� ,ÇA
PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA. DEFESA DE SEU

,

< INVESTIM,ENTO.

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR l'\IpITAS ALEGRIAS ...

E MUITOS LUCROS - TAMBÉM:' ,

,

1 Francisco Bueno Siqueira .. .. '.. �. ..

. 2 Rimon Seleme .. .. .. .. .. .. .. .. ..

3 Alfredo Oliveira Garcindo .. ..
'
..

'

..

4 Edmundo Bittencourt .. .: .. �.

5 Guilherme Prust .. .. ..'., ..

6 Jair Lessak .. .. .. .. .. .. ..

7 João,Seleme .. .. .. .. ..'.. .. . .

8 Luiz Fernando Freitas ,.. .. .. .. . •

9 Miguel Fontes Procopiak .. .", .. .. .. ;.

10 Oldemar Mussi I" •• ••

'

/
11 Orlando Müller .. v , •• •• •• •• •• ,:••

12 Paulo Eduardo Rocha Farias .. .. ..

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

14 Fabio Nabor Fuck -

.

15 Henrique Krzesinski . t •• '.. �. ••

1 16 Nivaldo Roeder .. .. .. ..

," l' • �
17 Tufi Nader' .. .. ., .. .. .. .. .. .. ,.. ..

18 Eloi Bona ..

'
....

'

....
'

.. , .... :, .. ",
! 19 Benedito Therézio de Carvalho Netto ...I '

20 Moysés Damaso .. :. .. .. .. .. ..

,.21 João Nilo Mafra .

22 Hugo Antonio Peixoto ..

'

.
I

"

23 Sizenando Ribeiro da Silva Neto . "" I

24 Zaiden Emiliano Seleme .. .. .. •.

,25 Adilson Fontana. . .. .. . ;

26 Fiéride Itália BeIloni Bíttencourt
27 Vendelin Metzger .. �. .. ','

28 Alcides Schumacher •...
29 Dr: Saulo Carvalho .. .. ..

�O Clarise Tereza Kwicíen ....
31 Odario Nicolau Peixer ..

c

•• •• ••

, '32 Dr. Mario Mussi ., ;. ;"

33 Antonio de Jesus Vailate .. .. ',' ..

34 Hercí.lio Müller Junior .... ,' ...

- 35 Ezequiel Bueno .. .. ..,.. ., .. ':. . "

36 Frederico PIaag .. .. .. .. .. .. ;,' ..

37 Esmeralda 'M.a S. Buchmann .. ..

-

..

38 Alfredo Medeiros Franco .

� .. .. .. ..

39 Pedro Tyszka .. .. .. .. .. .. .. ","
-

I'" ' I40 Pedro dos Santos Correa .: .. .. . � .�. ..

41 Estefano 'Wrublevski
'

..

- 42 Glauco João Bueno ; .

43 Beatriz Ferreira Budant .. '

. .
'
..

,

44 Oscar Augustinho Werka ..

313
200
125
432\
393
ao
249
215
109
425
570'
,426
,770
70

,667
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