
. ,

FUNDADOREs: '

/
- -'

AR8LDO C. DE CARVALHO

AGÉNOR FÁBIO GOMES

DIRETOR

GLAUCO ,J. BUENO

REDATOR:
:Lti'CI0 COLOMBO

ADMINISTRAÇÃO:
, ,

Rua Getúlio Vargas, 527

COMPOSIÇÃO e IMPRESSÃO:

Impressora Ouro Verde, .Ltda.
Rua Paula Pereira, 765

-

CGCMF, 83.166.033/0001:33
, I

- 33 anos a serviço da comunidade -

N.O 1591 - ANO XXXIV CANOINHAS (se) 04 UE OUTUBRO DE 1980 r\ssÍnatura Anual Cr$ 350,00 -:- N.o Avulso €r$ 8,00

<.

18/n 18 al'lllO' Lauro, Sa!vador
-

• do "Pr Infr I
n
IIossa O

No conturbado mundo em que' vivemos hoje, a carência de

paz e, conseqüentemente, a assustadora incidência de confli
tos, nos induz a sermos absorvidos por indefectível auréola
de pessimismo.

'

Desenvolvem-se os mais 'modernos métodos de fazer a guerra.

.As grandes potências _ notadamente EUA e U,RgS, inves
tem somas incalculáveis "€m sofisticadas armas que jamais
poderão usa:r:? bem o sabem. São armas de tal poder de des

truição no ato do uso e que, ao depois, determinariam '':} con-
.

--

tamínaçâo de toda a esfera terr-estre.

Fabricando-as e, logicamente, conhecendo profundamente o

poder letal das mesmas, inclusive as conseqüências que, po
deriam advir aos remanescentes de 'uma guerra fria _ não
têm coragem de usá-las.'

'

"

,

E é então, que começa uma guerra diferente, em outro estilo.
,

,

A guerra da coação psicológica, com ameaças e contra-amea

ças. Sabem que não poderão usá-las,' pois não haveria venci

dos nem vencedores, tal, o 'poder de destruição das mesmas.

Mas, continuam fabricando-as, para impor o .medo e conse

guirem tudo o que querem, sob' ameaças.

Todavia; para contrabalançarem os vultuosos gastos. com ar

mas que não poderão usar, sob pena de um, auto-extermínio,
paralelamente, passam a fabricar outros tipos com menor po
der de matança.

Fome�t�..se uma bríguinha aqui, outra acolá e a' "mercado-
ria" é vendida sem, a menor dificuldade. -.

/

,

" E, enquano os pobres diabos use comem no pau" a fatia do
mercado -da morte está garantida.

'Que' estranhos métodos de ação e conceitos de moral, (a. dite
.rencíar a espécie humana dos animais.

Agora mesmo, IRÃ e IRAQUE _ duas nações imensamente

ricas em petróleo, mas ideologicamente fanatizadas; notada
,mente a primeira, ,encontram-se em guerra. O pobre rico

IRÃ _, antes' oásis dos EUA, agora mal conduzido por um

velho esclerosado - o Ayatollah Khomeíní a despejar sobre

o povo iraniano, seu ódio e recalques por longo período de

exílio.

A economia de uma nação muito rica e que poderia situar-se
, .

com real destaque no contexto das mais desenvolvidas, está

sendo lenta e inexoravelmente minada/pelos desmandos etal,
ta de visão' de um homem já superado. Estagnada pela falta
de 'um poder de mando dirigido ao progresso do país, sem, um
poder de coalizão entre as nações vizinhas; agora envolvida
em "uma guerra santa" contra o Iraque, o IRÃ está fadado
a se tornar presa fácil da URSS _ sequiosa dejsangue como

sempre, e de petróleo também, claro.
, '
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V Jogos da Primavera de
\, ,

'

Canoinbas foram abertos
.

-
- ,

oficialmen'te ontem·
Mais uma 'vez o atleta estu.

'

dantÚ .e o amador' reúnem-se

para disputarem os JOGOS DA
, PRIMAVERA, que este ano

contará com um número bem

elevado de participantes, 15

. agremiações, entre estabeleci

mentos de ensino, empresas 'e

entidades. Serão 1,1 modalída
dss; Handebcl, Basquetebol,
J'ut..bel de Salão '_ V@teranos"

Futebol de Salão _' La Catego
ria, Tênis de Mesa, Bolão,' VolL
bol, Atletismo, Xadrez, Bocha e,

Truco. As competições terão'
, ,

início hoje às 13h30 com jogos
de 'quadra n Ginásio, de Espor
tes e cancha da Associ-ação.
A ,t 1 é t i e a Banco do' Brasil
'(AABB), e) prosseguirão du
rante toda esta, semana, com
encerramento no sábado.

(última página)

CANOINHAS (CN)
Tendo por local o recinto da
Câmara de Vereadores, foi rea
lizada dia 30 de setembro nesta

cidade, a primeira reunião Or
dinária da Associação do.s Muni
(AMVAC), presidida pelo Pre
cípios do Vale do Canoinhas
feito de Major Vieira, Claudio
Gadotti.

Presentes à reunião, o Sub-
. ,

Chefe do Gabinete de Articula-
ção com os Municípios, Lauro
Salvador; o Engenheiro Laercio,
Tabalipa, do escritório Fiscal
do DER de Mafra, na qualidade
de representante ,do Secretário
dos Transportes; o Engenheiro
Adilson Medeiros, da 6.a Resi
dência do DER, com sede' em
Canoínhas; a Vice-Presidente
'da Associação dos Professores
do Vale- do Canoinhas (APRO
VAG),

-

Professora Regina S.
Seleme; a Supervisora Local de

Educação, Jucy Seleme; a Co
ordenadora Munic. de Ensino,

&I
I
II!I

I
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,

rte

'I'herézio, Gadottí, Salvador, Faria e La-é-:r-c=i=�=T=ab==al=ip=a=,==!-na mesa de trabalhos da AMVAC.
,

c-
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Porto União; Claudio Gadotti,
de Major Vieira, além dos Pre
sidentes. de Câmaras de Verea

dores, Adir Veiga de M. Vieira
e Paulo Eduaddo 'R. Faria de
Canoinhas. (última página)

Geny Ribeiro Sphair; os Prefei-,
tos, Benedito Therézio de Car
valho Netto, de Canoinhas;
Odilon Pazda, de Três Barras;

, Roberto Batschauer, de Irineó-
\

polis; Victor Buch F'ilho., de

Associação dos
transFormada

\

Contabilistas
em sindic to

CANOINHAS (CN) _' 'A As

sociação Profissional dos' Con ..

rabilístas de Canoinhas, fará
realizar às 15 horas deste sába

do, uma Assembléia Geral Ex
traordinária, com a finalidade'
de transformar a entidade em

Sindicato dos Contabilistas do
Planalto Norte Catarinense.

Este Sindicato, sediado �m
'Canoinhas, congregará Conta
bilistas de 18 municípios: Ma

, fra, São Bento do Sul, Rio Ne

'grinho, Campo Alegre, Três

Barras, Rio das Antas, Lebon
Regís, Papanduva, ' Monte Cas

telo, Santa ,Cecília, Fraiburgo,
Porto União, Caçador, Irineó
polis, Itaiópolis, 'Matos Costa,
Major Vieira e Canoinhas.

1\ ASSOCIAÇÃO
No dia 3 de setembro de

, 1955, um punhado de valorosos

profissionais fundavam a, Asso

ciação Profissional dos Contabi,
listas de Canoinhas, aspirando
melhores condições de trabalho
à classe. Foram eles, Ngeno�
Vieira Côrte, Aziz José Scleme,
Arildo

'

Silva Teixeira, Auri Pe
drassani, Agenor Pacheco, Adir
Fontana' Prohmann, A I b i no
Raul Budant \ .Alcidio Zaniolo,, I

Antonino Nicolazi, Acácia Pe

reira, Albanó Voigt, Alfredo

Lepper, Carlos Nunes Pires,
Celso Zippel, .Dirce Carvalho

Diener, Emílio Kienas, Evelina
Friedrich Sprotte, E r v i ri o

Fleith, Edgard Aleixo Mayer,
Frederico Kohler Filho,' Fran-'
cisco Wilmar Friedrich, Faury
de Lima, Galdino Fuck, Her
bert Ritzmann, Hugo Schmidt,
Jacob Bernardo, Juck Junior,
José Pereira do Valle Filho, J0-
sé Theodoro Kohler, Kurt "Wal
ter, Maria Rotraut Seleme,: Mil
ton Silva, Mario Arthur Ferra
resi, .Emí liano Uba, Nicolau Hu- '

menhuk, Nazira Seleme, Nelson
Cervi, Orlando Vieira, Olde
mar Mussi, Ovídia Alvina Witt,
Pedro Reinert, Reinaldo Cresta
ni, Waldemar Cador, Theófilo
Zattar, Wígando Fischer, 'Wal:-'

p
demar João Hoffmann, 'Walmor
Schmidt e Getulio José Uba .

, '

.

O atual Presidente da As
sociação dos C o n t a b i listas,
Afonso Schick, falando à repor,
tagern declarou: "muitos 'dos
nossos colegas citados, nos dei-

xaram a saudosa lembrança,
outros

I

transferiram residência,
_todavia para a nossa satisfação,

,,�

sera

ativos ou nao, muitos ainda se

encontram entre nós".' Depois,
Afonso Schick fez um breve ré

lato da história da Associação.
Em 18 de setembro, de 1958,
constituiu-se'o Estatuto da As

sociaçâo, e no ano seguinte em

26 d� novembro, foi registrado
.sob n.? 103, transcrito às folhas
5 a 7 do Livro. de Registro de
Sociedades Civis A/2, no Car
tório de Registro Civil e de Tí
tulos' e Documentos de Canoí
nhas. Procedeu-se também, 0\
.registro' no Ministério do Tra-.
balho e- por Leis Municipal e

Estadual, roi reconhecida de
,Utilidade Pública.

,

"Decorreram 25 anos de

fundação, por deliberação dos
seus Associados, hoj e a classe
reune-se às 15 horas na Socie
dade Beneficente Operária pa-,

'

ia proceder sua
'

transformação
em investitura Sindical, abran

gendo 18 municípios do Planal

to:Norte Catarinense, razão pe
la qual denominar-se-á Sindica
to dos Contabilistas do Planalto

, .

Norte Catarinense, com sede

nesta cidade",
Schick.

c o n c l-u i u

I

N,a Semana' da Criança
Visite a exposição de trabalhos, manuais das crianças da, Casa

, 'Dr. Rolando Malucslli nos dias 8, 9, 10 e 11 das 14 às 18 ho

ras, na'Sede Social da Paróquia.

/
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OONVENÇAO MUNICIPAL DO PARTIDO DEMOCRATICO SO·'
CIAL P.D.S. - NO MtrNIctPIO DE MAJOR VIEIRA.

Edital de Convocação' da Convenção Municipal '

O Presidente da Comissão Diretora Municipal Provisória.
de PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL - P.D.S - na forma da
Lei eonvcea os Senhores 'filiados ao Partido até o dia 19/09/80,
para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, à realizar-se no dia 05 de
Outubro, de, 1980. no prédio da municipalidade, sito à Tra
vessa Otaeilto Florentino de Souza s/n.o, nesta cidade, ini
etasdo-se às 9:00 horas da manhã e prolongando-se pele} tem
po necessárlo à votação <los eleitores que chegarem ao re

cinte até às 17:00 horas.

A Ordem dn Dia será o seguinte
a) Discussão e aprovação do Manifesto, do, Programa
tatato do partido;
b) Eleição dos J.['embtos e dos Suplentes do Diretório
elpal;

,

\

lI1aria Lúcia Schusier

Em Brusque
A Comissão Municipal do

Mobral de Iríneópolís, repre
sentou o Município no «Vl
EMOBRESC'>, realizado no úl
áimo final de semana na cída
de de Brusque. Canto Indivi
dual e Poesia, marcou, a pre
sença de Ieíneôpolis naquele
Conclave, sob patrocínio da
prefeitura Municipal.

\

Jovens' em' ação
,

A I Juv-entude Unida Católica
'

de Irineópolis [JUCI]" teve a,
grata satisfação de receber
a visita de, um grupo de jo
vens, no domingo último, dia
28, da Juventude Unida Santa
Rosa [JUSA], de Pôrto União,
para um encontro espiritual.
Ao Jusa, os nossos melhores
agradecimentos.

Hoje, Bane no Cultural
A Sociedade Recreativa e'

, Cultural de Irineópolis, fará
realizar hoje em sua sede 'So

cial, um sensacional, Baile,
com animação de ótimo con

junto musical. De parabéns
pela movimentação na Presi
dencia da Sociedade, o nosso

companheiro Oscar E. Grossí.

Pensamentos
- Não rezemos para que
Deus faça a, nossa vontade,
mas para que nos ajude a
.íazer a Sua.

'

- A mentira acorrentá. A'
verdade Iíberta,
- Mesmo quando o pássaro
anda, sente-se que ele tem
asas.

I

Q Es-

,

Muni-

e) Escolho. des Delegados e dos 'seus respectivos suplentes
à Ct>flvenção Regional.

Major Viera, (SC), 22 de Setembro. de 1980

Pedro Veiga Sobrinho
Presídeate dB Comissão Diretora Municipal Provisória.

_Il � =__i� __

CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL ,DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE CANOINHAS

,

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA;CATARINA

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

Catarina, na forma da Lei,
�

Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri
menta ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por FERNANDO DE ASSIS RUMPF e sua mulher dona TEREZA

.RUMPF, foram depositados em seu Cartório, memorial descritivo,
planta é demais papéis e documentos relativos ao Loteamento
"SANTA RITA.", situado nesta Cidade, 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

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

'

O processo encont'r,a-se a disposição dos interessados,
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado'
nesta cidade de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, aos trinta

(30) dias, do mês, de ,setembro de 1980.

�ULALIA GLABA KOHLBECK .,; Oficial do Registro de Imóveis
CP:W n,? 249 111 199/34

'- Procuremos aceitar o pró
ximo como ele é, e não como

gostaríamos que ele fosse.

- É a fé em Cristo que nos

dá a Vida. que tanto procura
mos.

- Leve ou pesada, tua cruz,
está feita à tua medida e é
diferente de todas as outras.

- Todas as Ialícidades se

parecem, mas cada infortúnio
tem seu aspecto particular.
- 'l'er Confiança e esperar \

é estar aberto diante do futu ..

roo

- Se encontrares Deus'em
tudo o que fizeres, encontra
lo-ás em tudo o que te suceder

\-' Na hora da raiva, a melhor
palavra é a que não se diz

v'
"
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RUA ALFREDO

_
.....

,

.

MAYER

RUA 'FeAE'S
-��"��tu: I

COUAV

, � Pia União de Sanlo Antonio
'.

Agra�ecime�to
DOS LOT!5 5.460.101\112
DE RU 5

"

'fOTAL. 5.591.00M2 A Pia União da Santo Anto
nio, mantenedora da Casa Dr.
Rolando L. Malucelli, por este

meio, agradece sensibilizada ao

Rotary a oferta da importância
de Cr$ 39.020,00, 'parte que lhe
coube da promoção beneficente
realizada dia 13/9. Na oportu
nidade ressalta o elevado espí-

· rito de solidariedade humana

.dos componentes desse, Clube,
cuja principal característica é 'a

\

ajuda aos mais necessitados.
I

Nossos sinceros agradecimen-
tos.

Stàtus Cabe eireiros
MASCULINO E FEMININO - MANICURE E PEDICURE

� ONDULA!ÇÕES PERMANENTES, LA"'íAÇAO, BANHO
DE óLEO, CORTES DE CABELO E BARBA, A CARGO DE

, PROFISSIONAIS' COMPETE�TES

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

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

A· Diretoria

.04 de outubro de 1980

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA

CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO DE' CANOINHAS .

� I
,

•

\ I

..Convocação
•

I
Pelo presente 'ficam convocados os associados deste Sin

dicato, em pleno gozo de seus direitos sociais, para comparecerem
a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da entida
de à rua Dr. Rolando L. Malucelli n.? 157, em primeira, convoca
ção às 8 (oito) horas e, não havendo "quorum" legal às 10 (dez) ho
rasdo dia 12 (doze) de outubro de 1980, para deliberarem sobre a

seguinte:
ORDEM DO DIA

I

1. ° -, Delegação de poderes à Diretoria para apresentar aos em

pregadores ou as suas entidades de classe, rol de reivindi
I

cações e firmarem Convenção Coletiva de Trabalho. _

'

2.'0 - Delegação de poderes à Diretoria para" no caso de malogro
das conversações, suscitarem Dissidío Coletivo.

Canoinhas, ,04 de outubro de 1980. "

"

A DUtETORIA

de Três 'Barras
·1

Aviso de de ,Licitlcão
•Prorrogaçãor ,

A Prefeitura Municipal ,de Três Barras leva ao, coheci..
mento dos interessados que a Licitação de n.? 02/80, referente a

ampliação de 259,12 ,m2 da E.B. Frei M. Kamps, teve o prazo pa
ra entrega das propostas prorrogado até o .dia 7 de outubro de 1980.

Informações e detalhes, junto à Administração dá Pre-
feitura Municipal, n� horário normal de expediente'. ,',

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

ODILON PAZDA -. Prefeito Municipal
\

.

/QUE OS
ATAl

Compre-os agora
usvemente até

e pague
o Natal'"

--

Para, um bom chimarrão
preFira

«BOM- I - «COMPADRE»»
, ,\

•
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04 de outubro de 198�

o Sr. Wilson W. Waldrígues, um dos funda

dores do Grupo Alcoólicos Anônimos «Amizade», de

Lages,' estará hoj e' em Canoinhas, acompanhado de

alguns conferencistas, com a finalidade de fundar o'
·

AA de nossa cidade. Durante o encontro do Grupo,
que será realizado' às 20 horas no salão Paroquial,
os 'visitantes proferirão palestras sobre o que e o

·

AA no mundo, IJO, Brasil e atualmente em Santa
· Catarina. É nescessário esclarecer ao público, que

esta entidade que ora se forma em Canoinhas, não

depende absolutamente de nenhuma ajuda financeira

de quem quer que seja. É um grupo aberto a qual
quer pessoa que deseje p�rticipar, sem precisar con

tribuir com. taxa ou mensalidade.

LUCIO COLOMBO

Rotary recepcionou
O governador
Dario Maciel

,
,

!
'

Na:foto. de tabal
í

pa , espa-
c

í

a l para a coluna. o casal 01-
demar Mussi Junior'(Marià Mag
dalena Chicon) e os filhos Ra-

'phasl e Abrahão; o indust�ial.
Oldemar M�ssl; O Gove�nador do

Rotary (Distrito-46B); Dario
Maciel o Presidente do Rotary
Clube qe Canoinhas. Arno Court

Hoff�afl s o Vice-Prefeito. Fa
bio Nabo r Fuck. Na o cas.í ão . o

Governador Dario Maciel plantou
divarsas ârvores na Praça Abra
hão Mussi, em solenidada sim

ples rea lizada .na tarde do dia
26 último.

.
,

"'-'-'- .. ··-·.,-."'---_ ... ..
- r_�.·_";-----�-.- ......-- .. -.- .. <<" -.· ••·.-....
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o flagrante mostra à direita, o:Pre
sidente do Rotarv Clube de Canoinhas Ar
no Hoffmann e esposa, Dona Ursula e o

Governador do Rotary, Dario Maciel e es

posa, Dona Nair, num dos belos momentos
do jantar festivo realizado no último final
de semana no Clube Canoinhense. Na

oportunidade, Arno proferiu algumas pala
vras, saudando o casal visitante, desejando
lhes boas vindas à nossa cidade.

Durante o jantar', Dona Nair proce
deu a entrega ,de cheques aos Asilos Dr.
Rolando Lourenço Malucelli e Associação
Espírita Lar de Jesus, representados na

ocasião por Jair (Nereída l Côrte e Antonio
(Carmem Lúcia) Weinfurter, respectiva
mente. Em seguida, Arno Hoffmann anun

ciou o ingresso de três novos associados
.

ao Rotary Clube de Cano inhas: Virgílio
(Olga) Trevisani Filho, tendo por padrinho,
Sérgio Hoffmann; Sérgio (Eleonora) Car
valho, tendo por padrinho, Oscar Werka e

Edunei [Claríce] Nunes de Abreu, tendo
por padrinho, Antonínho Iagher,

. "'\i:\��
==_::;:_�..:::.._

i:, ç • ���;'_::..._.i;!\t�tl'"
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Nascimento

HOJE iFrancisco Zaziski e Juliano Bulhe",
,

[ilho de Amir e Salde Ruihes,

AJlAlvHÃ: Abel Maron BeciL, Haroldo Gros

skiopf e âdib Sakr Juniar.

DIA 6: Da. Maria de Lurdes, esposa de

WaLfrido Lanper: Derby Fontana, Adir Ve.iga, rui
dente em Major Vieira; JOJ'é Damaso da Silveira,
Adolfo Hedler e Gilberto Seleme.

DIA 7: Da. Erna, UPO,J''a de Carlos 1Hülbauer; Rei
naldo Crestani Filho, Ivone Lerezlnha Paulo e Vva,
Benedta de Paula e Siloa Pazda.

AniversáriosMuito feliz e de parabéns o casal Renato e

Marta da Luz Silveira, com a chegada .de um belo

garoto, dia 27 de setembro na Maternidade do Hos

pital Santa Cruz. Marcelo Rodrigo, é o bonito nome

que o menino receberá na pia batismal, Ao prezado
companheiro de trabalho, as Ielicítações do colunista,
que congratula-se com a felicidade do casal.

Alcoólicos Anônimos

DIA 8: o. qemeos, Sl:qLinde e Sigfried Thien; Pau
lo Ani.rio Neuburqer, Reni Clarisse Mdzg!r e SEr·

gio Novak:

DIA 9: Da. ,"arfa, esposa de JOJ'é Kurolli.

PIA JO:;-Jahyr Le.rJ'ak, Epani Ivovak, Sebas
tião Greim Goda, residente em Major' Vieira e An
tonio Ma:ron Becil, residente em Major Vieira.

dos aniversariantes da semana, sequem os

cumprimentos do colunista,

f

DESPACHANTE «DAVEJ»

Rua Paula Pereira, 430 (ao Iads do Correio)

Bar 8 RestaurIlDte ·.Pingu'im
DE OSMARIO DAVET FILHO

Rua Major Vieira, 350

Credenciado sob n," 291 para:

EMPLACAMENTO DE VEiCULOS _ CAR
TEIRA DE 'HABILITAÇAO - CARTEIRA DE
mENTIDADE -. CONFECÇÃO DE PLACAS

E PLAQUETAS.

Cardápio À LA C4.RTE - espeto corrido.
- lanches - sorvetes da' casa - Aceitamos en

comendas de churrasco de gado - carneiro -
leitão e galinhas assadas. Preparamos festas de

.

aniversários e casamentos, etc.

�==================�==============�=======

Fernando Tabalipa
É o nome do menino que veio alegrar o lar do

casal Laércio e Ione da Rosa Tabalipa, que nasceu

dia 26 de setembro na Maternidade de Mafra. Laér

cio, é Engenheiro do Escritório Fiscal do DER, com

sede em Mafra. Da coluna, seguem os cumprimen
tos ao jovem e radiante' casal.

Operação Criança II
Numa promoção da Liga de Desenvolvimento

de Santa Catarina, Prefeitura Municipal de Canoi

nhas com a colaboração da Comunidade local, foi lan,
çada esta semana em nossa cidade a "Operação Crian

ça Il", qUe tem por objetivo angariar donativos ma

teriais e financeiros, para constituir um fundo a ser

destinado à criança carente de Canoínhas , A opera

ção será dirigida pela Primeira Dama do Município,
Lia Prohmann de Carvalho, que reuniu nesta segun
da-feira em sua residência, um grupo de Senhoras

'que representam os Clubes de Serviço e Entidades
Assistenciais locais, para dar início 'às atividades a

que se propõe a "Operação Criança II". Presentes à

reunião, Nézia Evangelista Vargas do Lions Clube;
Ursula Hoffmann,. da Casa da Amizade (Rotary Clu

be); Beatriz Ferreira Budant, da. Fucabem; Paula

Carvalho, da APAE;' Jucy Seleme, Fléride Bitten

court e Esmeralda Buchmann, Supervisoras Locais

de Educação; Carmem Lúcia Weinfurter, do. Lar de

Jesus; Nereida Cheren Côrte, do Asilo Lourenço Ma

lucelli; Evelina, da Comunidade Luterana; Silvia,
representando' o' 3.0 BPM; Irmã Ana, do Jardim. de

Infância Santa Terezinha; Srta. Walderez Tabalipa,
/

do Leo Clube; além de representantes. do. MOBRAL,
Clube do Sigilo e do BESC. A programação' da ope

ração, elaborada na reunião é a seguinte: dias 6 e 7

próximos, ','Campanha do Jornal", defronte ao Ban-
.

co do Brasil e Caixa Econômica Federal; dias 6, 8 e

10, cobrança do "Pedágio"; de 6 -

a 12, "Bazar" na

Praça Lauro Müller; dias 8 e 9, "Campanha da Gar
rafa Vazia", em todas as ruas da cidade; de 8 a Tl , ,

"Exposição, no Salão Paroquial"; e dia 11 "Rua do

Lazer", das 13 às 18 horas na Praça Lauro Müller e

às 22h30 na SBO, "Discotheque". _ CANOINHEN
SÉ! PARTICIPE! MOST"RE SEU ÀMOR PELAS

CRIANÇAS! _. UMA GRANDE FESTA PARA UMA
GRANDE CAUSA .

GARDENIA
RECEBEMOS VARIADOS MODELOS DE

,SANDALIAS E OS ÚLTIMOS LANÇAMEN
TOS DA 'COLBç.ÃO PRIMAVERA-VERÃO.

Trabalhamos com Cartão ((ELO,.

Benedito

do ano

Luz Marina e

Therézio - enlace
Um dos mais elegantes e' badalados aconteci

mentos sociais desta primavera em Canoinhas, será
sem dúvida o de hoje à tarde, com o enlace matrimo

. nial de Luz Marina Cordeiro e Benedito Therézio de

Carvalho, ela, filha de Arlindo e Isolde Voigt Cardei
ro, ele, filho do Prefeito e Sra., Benedito Therézio de
Carvalho, (Lia Irene Prohmann), famílias de' nossa
melhor sociedade. A cerimônia religiosa será logo
mais às 18 horas na Igreja Matriz Cristo Rei, que es

tará lindamente enfeitada com arranjos e decoração
de Alceu. O ato civil será realizado em seguida, no
"hall" do Clube Canoinhense, onde certamente ha
verá uma verdadeira

-

parada de elegância e beleza. ,

Os convidados, padrinhos e familiares das conheci
das famílias, serão recepcionados no salão principal
do Clube, com excelente "buffet" de Jacy Padilha.

Serão os padrinhos da noiva: Edir (Cynthia
Bastos) Kammradt, Lamartine (Néli Cordeiro) Au,-,

gusto, Jair (Nereida Cheren) Côrte, Antonio (Hele
na) Simões, Arlindo. Cordeiro Filho e Arlete Voigt,
Cícero. Cordeiro e Marta Galat, Haroldo (Virgínia
Cordeiro) Prust, Marcos. (Lucia) Cordeiro, Hélio

(Ladi Cordeiro) Bastos; Pedro (Edite Voigt) Gaspa;:
rine, Cláudio (Lenita Augusto) Barreto e Dionei

(Scheila) Pereira. Serão os padrinhos do noivo: Ri
mon (Bernadete Freitas) Seleme, Luiz Fernando

(Rosi Zaniolo) Freitas, Tarcísío (Marina Bastos)
Schaefer, Osvaldo Segundo (Haydée Carvalho) de

Oliveira, José Carlos Ferraresi e Viviane Schuma

cher, Paulo Scholze e Maria Helena Voigt, Generoso
(Ofélia) Prohmann, Murilo (Leila Maria Carvalho).
Costa, Osvaldo Rogério (Marize Ritzmann) de Oli

veira, Walter (Marli) Oliveira e Aroldo Prohmann
de Carvalho e Lélia Carvalho.
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CORREIO DO NORTE

- CI E A
Albaro Dias de Morais

A V I S O
Albaro Dias de Morais avisa

ao sr. NELSON LUCACHINS
IK!, portador da Carteira Pro
físsional n.? 11737; série 458, a

apresentar-se na sede de sua

firma, sita no município de Ma
jor Vieira-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 CLT .

1 x

Churrascaria
Pamp'8s

o VERDADEIRO CHUR
RASCO, A MODA.
"GAÚCHA" .

Final da. Caetano Costa
C/ BR-280.

E
TELAS DE' ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,

.

ALAMHRADOS, VIVE.ROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.

FABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COMPRIlVIEN
TO E COM ARAME DE TODAS AS BITOLAS.

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL

Fábrica: Distrito de Marcílio Dias - Canoinhas-SC.

Escritório: Rua Eugênio de Souza, 18g - Fone 22-0748, Caixa
Postal, 241 - Anexo Escritório Cide Contabilidade

•

."TnTTm�rm·IT1iI'lf1l"In!T1flrU'Tif�rr'!J..._n'n�Tn

�========,==============================,========

DOCUMENTO EXfRAVIADÚ
JOSÉ LAURI BArrISTA DE

LIMA, declara para os 'devidos /

fins que extraviou seu Certificado
de Dispensa de Incorporação, série
H - 52850<8.· .

\

O mesmo fica sem efeito por
ter requerido segunda via.

DOCUMENTO EXTRAVIADO
ORLANDO SCHICOLSKI de

clara para os devidos fins que foi
extraviado o Certificado de Pro
priedadc do Volkswagen Sedan
130-0, cor branca, placa CA-Q,309,
ano 1975, chassis BJ196126, ficando
o mesmo sem efeito por ter reque-'
rido segunda via.

1 x

FESTAS 'ANIVERSA-

ava

RIOS E CASAMENTOS.

S K O L'
Cervejas e Refrigerantes

.

" Edifício Planalto Hotel - Loja Térrea N.o 413

..
Fones: 22··0433 - 22·0477 - Ramal 6

Executa-se todo tipo de lavagem, inclu
sive uniformes 9 cortinas.

Serviço esmerado, rápido e garantido.
,

Preços espe'dais para' colégios, dubes
e assodacõesA

,

.
Consulte-nos sem compromisso.

Atende no' horário comercial, inclusive sábados à tarde.

Vompleta se�ão de Brinquedos - Relógios
U ORIENT

n

para bomem e Rlulber - Tudo para· o 8·eu lar
, .

em
'

moveIS e eletrodomésticos"

conjuntos estofados, copas, dormitórios para casai 8 infan
til, cozinhas americanas tcdeschini, televisão a cores (sanio
sha-p, philips), televisão preto' 6 branco (philips, philco) ,fo

gões a lenha e. a gaz, refrigeradores, arrnérios com pias
(simples e duplas), bicicletas, enceradeiras, rnáquinas., de
costura 8 de lavar.. colchões, violões, carrinhos e berços,

relógios de parede, rádios, toca-fitas e urna
infinidade de artigos. I

Em cada compra

Crediário próprio e entrega na hora

faça ... IUl$ uma. vi§it� e comprove nossos pre,os e facilidades de pagamento

RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAE?'- se.

.

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA
.

VA ATÉ A FUCK AUTOMÓVEIS LTDA.
"

Na Fucik Automóveis Ltda. a vantagem é· dupla: voe' p.
nha na economia do F'iat 147 e ganha também na ecoillomja

dos planos Fuck. Venha conferir.

rock' Automóveis Ltda.
lIODO
AutomOtlflÍS .....

Rua Caetano Costa, 2211
(

Fone: 22-00.07 - CANOINHAS FUCK
,- ,.... ----_........._------------_,,__.;

CART'ÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE CANOINHAS

...." .

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Loteamento
EULÁLIA GLAB,A KOflLBECK, Oficial do ReJÍfJtt. '"
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa. CaIO
tarina, na forma da Lei,
.' .

Faz público, para ciência dos interessados, em, qumpri..
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6. 766� de 19/12/1979, que,
por AMADO ANTONIO MARON e sua mulher dona l'fA'nVIDA....

DE S. MARON, foram 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, deverão ser apresenta
das dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da ter..
ceira � última publicação do presente Edital. -Findo o prazo e não
havendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será proeedide
o registro.

O processo encontra-se a disposição dos Interessadcs,
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passada
nesta cidade de Canoínhas.. Estado de Santa Catarina aos vinte e
dois (22) dias do mês de setembro de 1980. '"

EULALIA GLABA KOHLBECK - Ohciàr do Registro de Imóvels
.

CPF n.? 249 111 199/34

'-vez OAVET
.

I MOV f 'L

! 5 . 4 II. 9 o M2

p.

FOT·O·CO PI ASP

.

CARTóRIO DO REGISTRO CIVIL. EDIFíCIO DO F.oRUM

MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA "SECRETARY
II" - CÓPIAS SIMPLES E DUPLA FACE -.. TODOS OS
TAMANHOS - PM'EL TIMBRADO E CIRCULARES PA�

RA EMPRESAS - PAPEL VEGETAL E TODOS OS
IMPRESSOS.

QUALIDADE ABSOLUTA PRONTO ATEl'{DIMENTli .

• �. �. • ._., ••• - _..... --- • -- �: •• _ •• ,. ...... � ..._ ....,_..._.\ .�_ •• j'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\ '

04 de outubro de 1980CORREIO' DO NORTE

- .

IC
•

Ira
•

FURB e "FURJ e Educação Artísti
ca, da FESCiUDESC serão realiza

das no período de 17 a 21 de no

vembro de 19'80 e para o Curso de

Formação de Oficiais da Academia

de Polícia Militar de Santa Cata
rina no período de 13 a 27 de no

vembro de 1980, conforme determi,
nações contidas no Manual do

Candidato .

As provas do Vestibular serão
, realizadas nos dias' 13, 14, 15 e 16
de janeiro de 1981, sendo compos
tas de questões discursivas e obje-

,

tivas.
Anexo ao Manual do Candida

to, haverá um Rascunho do Reque
rimento de Inscrição, que o Candi
dato deverá preencher, após ler as

instruções contidas no mesmo, de

vendo, então dir-igir-se <li um Posto
, ,

de Inscrição.
O Certificado de co.selusão do.

2.° grau deverá 'ser apresentado no

ato da matrícula, sob pena de per ,

da, de vaga e teliminaçãô do Con
cursO.

As incrições poderão ser feitas
nas seguintes cidades: Florianópo
lis, Brusque, Itajai, Blumenau,
Joinville, Rio do· Sul; J'araguá do

Sul; Lages, Canoínhas, Joaçaba,
Concórdia, Caçador, Videira, Ma

fra, Curitibanos, Tubarão, Crícíú,
ma e Chapecó .

CANOINHAS � O presidente da Fundação das Escolas
do Planalto Norte Catarinense .._.: Funploc, Paulo Dequêch, ínfor

, mou que as inscrições para o Concurso Vestibular - Acafe/81 se

rão abertas dia 2,2 de outubro, encerrando a 07 de novembro de

1980, em todos os Postos de Inscrições das Fundações Educacionais
,

do Estado de Santa Catarina, participantes do Vestibular 'Unifica
do da Acafe.

I .......,FRANCISCO KRISAN

Jharam-se por todos os países do
mundo e consigo levaram o seu li
vro sagrado.
Os seus milhões de adeptos, mor

mente 08 cristãos puzeram-se a ler
e estudar com afinco as suas págl·
rias sagradas. Como é natural, em

bora conheeesáem o grego, toram
querendo possuir 8 biblía nas suas,
próprias línguas, Surgiram assim as

traduções Sírias e Latinas. A cha
mada Pechito em Sírio e 8,8 antigas
ltalas em Latim. seguidas éstas da
tradução denominada Vulgata que
se origina de São Gerônimo e per
dura até a época presente. Desde a

idade Média os muitos povos euro

peus que já mal compreendiam o'

o Latim" foram sentindo a necessi
dade de poderem ler a biblia em

suas línguas maternas. Nãe tarda
ram as traduções que foram feitas
do texto Latino. De Já até 08 nOB

sos dias ínumeram-se cerca de mil'
traduções da biblia para todas as

Iínguas e dialetos conhecidos. Des
ta forma as sagrada� escrituras são
o livro mais veses traduzido. Igual
mente elas tem sido o livro mais
veses editado. Na antlguídade antes

que se conhecesse a arte tipográfi
ca milhares ,de pessoas davam-se
ao trabalho de copiá-las cuidadosa
mente. Ainda hoje existe nas bíblíe-,
tecas e museus da Europa mais de
mil e quihnentos manuscritos em

Grego e em Latim. Depoís de Gu
temberg não tem número as edições
que em todas 8S nações se vão su

cedendo anualmente umas as outras .

A ação destruidora dos tempos con
sumiu a grande maioria das obras
literárias antigas. Ainda hoje no

Seculo XX cerca da metade dos ho
mens ou seja ,um milhão e meio de
pessoas a leiam e meditam com

assiduidade e profundo respeito.
As suaepâgtnas Sagradas continuam
espargindo luz e conforto no meio
da tremenda confusão da hora pre-'
sente. A bíblia é um livro de fé. Os
seus autores humanos. e os leitores
são homens de vivas convicções
religiosas que folgam em crer na

existência de um Deus pessoal e

nas comunícações que ele prodiga
liza .ae suas criaturas humanas en

quanto vivem na terra . . .

Capela De Rio Claro fel' festa
Muito elogIável a atitude do con

selho administrativo. da. capela de
Rio Claro, pois os mesmos fiseram
realizar no último dia 21 em sua co

munidade uma grande festa, 8 o lu
cro total foi doado à comissão pró
construção, de nossa ,Igreja Matriz.
A renda líquida foi de Cr$ 43.340,00,
e já no dia seguinte após a festa a

o

comissão da cspela fez a entrega do
dinhelre para a constrção de nossa

,
Matriz. Em nome da comissão, a CQ·
luna agradece a elogiável colabora
ção daquela comunidade e oxalá se
se todas as capelas pertercentes a

nossa paróquia seguissem· .o exem

plo da capela acima, em breve ve

ríamos nossa Igreja Matriz com sua

construção concluída e sem dividas.
Já que estamos falando em festa,
cumpre informar que para o mês
de outubro teremos 3 festas em be
nefício dá Igreja Matriz sendo: dia
12 em Oolonia Ruthes, dia 19 em

Rio Novo de Cima e dia 26 a gran
de festa aqui na Matriz, para a qual
estão sendo feitas grandes cam

panhas para doação do forro. Deve
rá vir a Major Vieira nesse dia o

nosso bondoso Bispo Diocesano Dom
Oneres Marquióri.

Setembro foi o mês da Bíblia'
Bíblía-Lívro divino, já por este tí

tulo 8. blblía deve ser considerada
como o Livro-Rei entre todos 08 li
vros. Mas a primazia "lhe toca tam
bém se atendermos a sua origem e

.
a sua evolução pelo mundo através
dos séculos. Não foi num ano, nem

em um século que a bíblia foi es

crita. Desde Moisés, o seu primeiro
autor, até São João Evangelista de
correu um espaço de' um milênio e

meio. Com incrível tenacidade os

hagiógrafos foram escrevendo 8S

suas págíaas muitas vezes nas cir ..
ounstâncías mais penosas. A prin
cípio os .seus primeiros livros -per
manecerem dentro dos aeanhados
limites da Palestina. Escritos em he
bralco eram acessíveis apenas a

poucos milhões de judeus que do
minavam essa réstea de terra entre

.

o mar Mediterrâneo e o Jordão. Mas
seu' destino era abarcar o mundo
inteiro. Já cerca de duzentos anos

antes de Crtste apareceu no Egito
a 'primeira tradução' do livro inspi
rado para a língua, grega então Ia
lada em toda a Parte. A bíblia esta
'la agora aberta aos olhos de todos.
os povos do mundo então conhecido.
Foi desse grego vulgar que 8; pro
vidência divina se serviu para a di
vulgação de sua palavra. Para essa

língua foram vertidos' nos séculos
seguintes os outros livros da antiga
lei inspirados pouco antes da era
cristã. Os autores dos dois livros:
Segundo dos Macabeus e 8 sabedo
ria, embora judeus .de origem. já
utilizaram-se mesmo do grego para
escreverem suas obras. Quanto ao

novo testamento é notório que. exse
to o evangelho de São Mateus, todo
ele foi exarado nessa mesma língua
grega. Os. Judeus e os Cristãos não
permaneceram na Palestina. Bspa-

São estas as normas para este concurso:

.A taxa de inscrição é de Cr$ cando o mesmo obrigado a fazê-las
.660.,00' (oitocentos e sessenta cruzei- no local escolhido.

ros), em moeda corrente ou che-' Ao pagar. a Inscrição, o Candí
que visado, que deverá ser reco- dato recebe o Manual de Candida,
lhida às agências do Banco do �sJ- to. '

tado de Santa Catarina (BESC)
das cidades sedes de Fundações.

O 'total de vagas· distribuídas

pelos diversos cursos das Institui

ções participantes inclusive a Aca

demia de Polícia Militar de Santa
,

Catarina é de 5.416 vagas.

O documento exigido obriga
toriamente para a inscrição é so

mente a Cédula de Identidade.

É permitida a inscrição por

procuração Iegalmente constituída.
Os programas do Concurso es

.

tarão à disposição nas Fundações
Educacionais, ta partir do dia 0'8 de

setembro de 1980'.

1 •

No ato da inscrição o Candida-
to poderá escolher duas opções de
Curso dentro da mesma área de

conhecimento, bem como. o local
onde deseja realizar as provas, fi-

\

As Verificações de Habilidade

Específicas, para Os Cursos de Edu,

cação Física da' FESC/UDESC,

I
•...,_ * _=_".Eh... ,.."",_'b" ai

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
MIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
o

VOC:e ENCONTRARA PARA PRONTA' ENTREGA:

Marca
1 Chevette SL
1 Caravaa
1 Opala .

1 Kombi .

1 Brasília ..

1 Variant ..

Ano
1978
1975
�977
1976

.'. 1975
1975

,.

-==----------------------__BMgw.�
I

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS
NELSON LUCACHINSKI, de-

clara para os devidos fins que ex
traviou os seguintes documentos:
Carteira, de Identidade, Carteira de
Motorista, cartão 'CPF, ,Certificado
de Reservista, Título de Eleitor e

Certificado Escolar.

Quem os encontrou, favor en

tregar ao sr.:r:;relson Lucachinski,
em Major Vieira, ou na redação
deste jornal, que será bem gratifi
cado.

MajOT Vieira, outubro de 1980.

.............

MICiUEL PROCOPlAK COM. DE VEicUlOS LiDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289.- CANOINHAS - Sta. Catarina
Q(''õ'I''i

Partido Demccráticc Social
, .

de Papanduva
PDS

"

\ Aniversários
Dia 24/9: a Sra. : Rací esposa d.o

Sr. Afonso Schíssl residente nesta
cidade. Também O sr. : Roberto Edí
Rugtanosvskí residente em Canoi
nhas. Dia 25: o Sr. Valfrido Rodri
gues, desta cidade. Dia 27:. Adir
Schermak residente em Corbella. PR.
a getúlia Lucachínskl residente nes

ta cidade. Dia 28: Jocimarà Zap e

Soter BOlse residentes nesta cidade.
Dia 29: o Vereador Miguel Schuma
cher. Dia 30: a Sra. : Maria de Lou
des Krisan, e Sr. Amilcar Schuma
cher e a Sra.' Ltdía da Silveira, re

sidentes nesta cidade. Dia 6 de ou

tubro o Sr. Adir Francisco Veiga.
presidente da Câmara de Vereadores
de �ajor Vieira. Aos aniversariantes
e coluna envia sinceros parabéns

Imo. Sr.
Pedro Giacomo de Luca
Presidente da Comissão Diretora Provisória
Municipal

.

PARTIDO DEMOCRATICO SOCIAL _ PDS.
Os abaixo assinados, eleitores deste Município,

filiados ao Partido, nos termos da Lei n.O 5.682, mo
dificada pela Lei n.? 6'.767 e da Resolucão n.? 10'.785
do Egrélg;io Tribunal Superior Eleitoral,

�

requerem, no
prazo legal, a V. s.a o registro da seguinte chapa com

.pleta de candidatos a 'membros e a suplentes. do Dire,
tório Municipal e ..A Delegado e suplente-a Convenção
Regional: .' '\

Titulo Bleltera!
N.oNOME

33 _ Valdir Melnek .. .. ..

34 _. Rubens Alberto Jazar ....
35 _ Walmir Lucio Senna .,

'

..

36 - João Gualberto Wiliczlnski
37 - Elpidio Teixeira Lisboa .. , ..

38 - E.valdo Grabovski .. .. .. ..

39 � Antonio Cintho .

40 - Esmeraldino- Maia de Almeida
41 _ João Florindo Schadeck .

42 - José Antonio Correia , ..

43 - João Paulo Furtado .. .. .. ..

44 - Roberto Novak .. .. . o, •• ••

3.584
2.789
2. 7�,5

423
265

2.680
3.677

16'4
866
103

1.427
2,119PARA MEMBROS DO DIRETóRIO MUNICIPAL:

CanoinhasSindicato Rural dePAR,A SUPLENTES DO DIRETÓRIO MUNICIPAL:

4.644
5.457
5.696
6.876
5.8:47 .

4.913
153

.6.757
2.847.
1.067
,2.074
5.321
1.039
4.545

110
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Titulo Eleitoral
N.oNOMÉ 1 � Vilson Greinert .. .. .. .. .. ..

2 _ Amilto Novak .. .. .. .. :. .. .. .. ..

3 - José Corsêa de Araujo '

4 +: A'lberto Premoli .. .' .. .. .. .. .. ..

5 _ Antonio 'de Luca .. .. .. .. ..

6 - Ermino Antonio Hendges .. :: ".
7 - Aleis Karasinski .. .. .. ..

8 - 0José da Conceição Florença
9 _' Milton Levandvsk.i .. .. .. ..

10 - Alois Adolfo Wrerka .

11 _ Anionie T.l:lÍresen .. ." .:
12 _ Altami,:, Glonek .. .. .. '.. ..

13 _ Manoel Eleuterio Furtado
14'- Carlos Seidel .. " .. .. .. ..

15 -.:_ Paulo Jastrombek .. .. .. ..

1 -. Pedro Giacomo de Luca
2 '_ Aloísio Partala .", .. ..

3 - Paulo'Povaluk Sobrinho ..

4 - Pedro Antunes .. .. ( ..

5 - Leónidas Guebert I••••••
.

6 - Aristides· Antonio Sonaglio
7 _ Victor KachoToski .. ..

.

..

8 - Evaldir \ Eduardo Brandemburg �

9 - Ulindo Falchetti .. .. .. •.

10 - SHvino Chichocka .. .. ","

11 - Laudelino Eugenio Cardoso
12 - Ivo Hendges , .

13 - Gilberto Sonaglio :;
14 - Nelson Simões de Oliveira ..

15 - Amelio Maron ..

'

.. ..
' ..

)
..

16 - Joãó Greinert .

17 - Eulino Bento Pillatti .. ..

'

..

18 - José Rodolfo Greinert .. .. .. ..

19·_ Soter Povaluk .

2U -_ Orlando dos Santos Vi�.dr8. ., ..

.21 - Albino ChupeI '.. ..... .. .. ..

22 '._ Jo�é Halln .. .. .. .. .. .. .. ..

28, - Antonio Yank!ovski.. .. .. .. ..

24 - Werner Harólde Kothrade .. ' ..

.25 .

__. Victor Malakovski .. .. .. .. .,

2� --' José Nivaldo Tabalipa de Almeida
21 ._;_. Lauto Povaluk .. '.. '

..

28 -- Octavío Pechebela ..

29 - Valdemiró PontiC€lli
ao -- Fernando Reu�ing ..

31 -- Laurô João Taborda
32 -- AliBt>l' EUlrasio .

3.271
385

2.448
3.748

584
3.821

199
5.317
5.256 .

560
5.220
4.883
3.208
1.572
3,.148

315
5.109
4.169
1.781
4.209
1.580
2.742

MO
3.002

9rl8
2.�94

'11$
353' ,

4.1515
1. S'98
5.�8
2.126

/" .

, Pelo presente Edital, ficam convocados todos os associa
dos quites dest e Sindicato Rural, para a Assembléia Geral Ordiná
ria, a realizar-se em sua Sede Social, sita a rua Paula Pereira
n.o 1593, nesta cidade de Canoinhas, no dia 19 de outubro de

1980, às 9,00 horas em Primeira ConvOcação, afim· de deliberar
a seguitlte ORDEM DO DIA:

). Prestação de Contas referente o exer.clClO de 1979, c/ a apre
sentação e votação do Relatório das Atividade,s do Sindicato
Rural de Canoinhas, .referente o mesmo exercício.

2.· Apreciação, àiscussão e votação do Balanço Financeiro, Balan
ço Patrimonial e Demonstrativo da Aplicação da Contribuição
Sindical Arrecadada.

.

3. Discussão é votação para a aprovação por escrutineo secreto
da Proposta Orçamentária para o exercício de 1981 ..

\

. '.

( ..
,

PARA DrE,L,E:GADO A CONVENÇÃO REGIONAL:

1 - Aloisio Pàrtala .. .. .. .. .. .. .. .. .. 385

PARA SUPLENTE OE,OEL,E,GADO:
J

1 - Esmeraldino Maia de Almeida 164

Os "requerentes apresentam, em duas. vias, as

autorizações dos candidatos inscritos na chapa� todos
filiadó'S do Partido, nest� Município.\

É designado o Sr . João Florindo Schadeck,
que, como Fiscal acompanhar�, na Convenção, a vo

tação, apuração e p�oclamação do� resultado�.

SOlicitam,' finalmente', a Comissão, a devoluçã,o
da segunda via deste, devidamente datada. e assi
nada.

4. Caso não haja número legal em Primeira Convocação,· pro
I

ced�r-se-á uma Segunda Convocação, 1 hora ,após, no mesmo
local, com qualquer número de associaqos .presentes.

Cahoinhas, 01 de outubro de 1980

EWALDO ZIPPERER - Presidente'

.
"

Cordialmente,

Papal\duva Se; 13 de setoembro de 1980.
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.Trabalhadores ,REG 1ST 1\ O
I

'
dos
de

Sindicato
Rurais Três Barras

EDITAL DE CONVOCA!ÇAO
,

(

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Pelo presente Edital de Convocação, o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Três Barras, convoca todos os seus asso-

'

cíados a se fazerem presentes à Assembléia Geral Ordinária a ser

realizada no dia 08 do mês de novembro de 1980, às 9 horas na sua

sede Social, à Rua Campo dê Instrução Marechal Hermes SjN.o,
nesta cidade, em primeira convocação com. a maioria legal ou em

segunda e última convocação com qualquer número, no me�mo dia,
as 10 horas, no mesmo local, para tomarem conhecimento e deli�'
berarem a respeito da seguinte:

"ORDEM DO DIA"

_\ Leitura, discussão e votação da Proposta Orçamentária pa,
ra o 'exercício de 1981.

'

De qcordo com o� EstatutQs a votação será secreta;
Parecer do Conselho Fiscal; ,

Assuntos diversos.

Três Barras, 30 de setembro de 1980.

SEZEFREDO KURCHEWS:KJ - Presidente

Edital de Convocacão da
, .,

Conve'oção Municipal. do
PDS, de, Papanuva

.

o Presidente da Comissão Diretora Municipal Pro
visórIa do. PARTIDO DEMOCRÁTICO SOCIAL - PDS, na for
ma da LeI convoca os Senhores fLliadós ao Partido, até o dia
5 de setembro, para a CONVENÇAO MUNICIPAL a realizar
se no di� 5 de outubro, à Rua Tenente Ary Rauen no Clube
Loca], íníoíande-se às 09:00 horas da manhã e proI0nga:ndo-'
se pele t'lD:'po necessário a votação dos eleitores que chega-'
rem ao recinto até às 17 00 horas., ,

A Ordem do Dia será a seguinte:
a) discussão e aprovação dos projetos de Programa � Esta

tuto do partido;
b) eleíeãe dos membros e dos suplentes de Diretório Muni

cipal;
c) escolha do 'Delegado e do seu respectivo. Suplente à Con-

vençfio Regional.' ,

. ,

Papanduva em 25 de setembro de 1980

Pedro Glacomo de Luca - Preso C.D.M. Provisória.

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

Dra. ·loê Walkyria Natividad, Selemé
CIRURGIÃ DENTISTA -

CIC 005589159jDEP
Clínica dentária de senhoras e crianças.
Especialização em Odontopedíatría

MORA ,MARCADA _' Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 2'2-0461

NEREIDA C. CORTE, Oficial de
Registro Civil do 1.°, Distrito de Co
nelnhos, Santa Catarina faz saber
qu� pretendem C:Qstu-.e:

JOSÉ WILMÀR LEITE. 'MEN
DES c o m M A R I A Z E: L I A
WüNSCH" brasileiros, domiciliados
e residentes neste distrito. ele viú
vo, operário" nascido em Canoinhas
aos 30 de abril de 19,55, filho de
Antonio Simões Mendes, falecido e
de Ana Ferreira Leite; ela solteira,
operaria, nascida em E:ncruzilhada
neste distrito aos 13 de janeiro .de
19'57, filha Ide Juvenal Wünsch ,e de
Ziza Plachek, falecida. .

..
'

,

JOAO MARIA CORREIA com
ARCILIA FERNANDES, brasilei
ros, solteiros, domiciliados e resi
dentes neste distrito; ele operário,
nascido em Rodeio Grande, distrito
de l\:'[ont,e Castelo-SC., aos 05 de [u-

'

lho de 1960, filho de Arzilío Cor
reia, falecido e de Tereza Becker;
ela operária, nascida em Campo
dos Bueno neste município aos 11
de novembro doe '1962, filha de Val
devino Fernandes e de Osvaldina
Fernandes.
�------------------------

2.0 OFÍCIO DE NOTAS

Edital de Notif icacão
de Protestos

Por não terem sido encontrados
nos 'endereços fornecidos ou por
'recusarem a tomar ciência faço
saber a que o presente "E:DITAL"
virem ou 'dele tiverem conheciinen�
to que deram entrada neste! "OFÍ-·
CIO", para serem protestados con
tra os responsáveis dentro, do pr-a
zo legal os títulos com as seguintes
caracterfsticas:

DP N:o 4 030, vencimento ...

17. Ç'4. 79, no valor de c-s 1.370,00,
Emitida por Sociedade Industrial e

Comercial Sic'ól S/A, Contra: "'FER,
NANDO HANCHUK.

DP r.o 69 775, vencimento ...

30.08.80, no valor de Cr$ 12.693 00
Emitida por Indústria e Comé;ci�
RETIPAR �tda., Contra: ANTO
NIO ROBEHTO KARVAT.

D,P N,IO 8 026, vencimento ...

20.08.80., no valor de Cr$ 1.750:,50,
Emitida por Auto Mecânica e Pe
ças Leo Ltda., Contra: NIVALDO
FERNANDES DE CRUZ.
,

DP N.IO B-234, vencimento' ...
,

01..09.'80, no valor de C:r$ 4.599,00,
Emitida por Irmac Mot . Transmis
sões Coml , & Mec . Ltda., Contra:
LUliZ CARLOS MACHADO.

DiP N.'O B-1 40'0" vencimento ...

01,09.80, no valor de Cr$ 4.950,33,
Emitida por Irmac Mot . Transmis
sões ,ComI. .& Mec. Ltda. Contra:
LUIZ CARLOS MACHADO.

DP' N,'O 3.284, vencimento, .

05. Ü'3 .1979, no valor de Cr$ .

14.825,0.0, Emitida por Sociedade
Industrial e Comercial, Sicól SIA,
Contra EIDUARDO SCREPEC.'

Canoinhas, 30. de' setembro de
1980. �

.

ALCIDES SCHUMACHER
OFICIAL.MAIOR
CPF 005 589 669-34

"

U�IG'ER & iil:A lTD Â
I�� " .\.!, /:\. .

� r;\.

TELE�peNi}S:, Escritório 23-1179,-' L&ja. 2,3�2ftl4
...

variadís'sima secção'
profissionai.s compe�.

colocaç,ão.

COMÉRCIO
, .INOÚS,TRIA -

-

Distribuidores Exclusi vos

Completa 'dos Motores
\

Esquadrias
,de

de ferro e uma

equipe ,de
,

vidro·s, ,çom
tentes ,para sua

EXPORTAÇÃO· •

Linha

«WEG»
da

.. DR.... Gal'valho, 4-1' e 44 - UNIAO DA VITÓRIA

\
\

REPRESENTANTE EM CANOINHAI:

WaldelDar

Pit.
/

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

-

JOSÉ' CO'RDE:IRO com CACIL
DA DE JESUS NOVAK, brasilei
ros, solteiros, domiciliados e resi
dentes em Paciência dos Neves
neste município; ele operãHb; 'J'na�'
cido em Felipe Schmidt neste mu

nicípio aos 9 de fevereiro de 19,57,
filho. de Peêiro Cordeiro e de Leo,
nilda Cordeiro; ela do lar, nascida
em Paciência dos Neves neste mu

nicípio aos 16 de setembro de 1954,
'filha de Pedro Novak e\ de Maria
Joana Batista Moreira, -falecidos.

JOAO' VAL:E>IR ENGEL com

CARMEM A\PARECIDA SpARES,
_

brasileiros, solteiros; domiciliados
e residentes neste município; ele
lavrador, nascido em Boa Vista
Paula Pereira neste município aos

28 de dezembro de 19'58, filho de
Artur Engel e de Anizia Erzirig(eT
Engel; ela do lar, nascida em. Pau
la Pereira neste município aos 9 de
abril de 1962, filha de Alcides Soa
res e de Ezoraede Roller Soares.

SEBASTIÃO SOARES RODRI
GUES com ZILMA DE F'AT'IMA
DOS SANTOS WALTER, brasilei,

· ros, solteiros, domiciliados e resi
.dentes neste distrito; ele operário

.
,

nascido em São Mateus do Sul-Pr .

aos 18 de setembro de 1958, filho
de Antonio Rodrigues e de Armin,
da Soares Rodrigues; ela do lar,
nascida em Lageado-Sâo Mateus do
Sul-Pr. aos '30 de julho de 1960, fi
lha de Durval Matias Walter e de
Joaquina dos Santos Walter.

TARCISIO FEGER com MA
RISTELA DA SILVEiIRA, brasilei
ros, solteiros, domiciliados e. resi
dentes. nesta cidade; ele bancário"
nascido em Canoinhas aos 16, de
abril de 19'52, filhó de Francisco
Feger e de Iraci Bayell Feger; ela
do lar, nascida em Arroio Fundo
neste município aos 3 de setembro
de 1959, filha de Joaquina Damaso
da Silveira e de Maria Rosa da
Silveira.

ALCIR ALVES MACHADO
com NAIR DE FATIMA ALVES,
brasileiros, solteiros, domiciliados e,
residentes neste distrito; ele mecà
nico, nascido em Pinheiros neste
município aos 16 de fevereiro de
1959, fiLho de Manoel Alves Ma
chado e de Olinda 'I'eleginski Ma
chado; ela do lar, nascida em Ma
jor Vieira nesta comarca aos 9 de
janeiro de 1964, filha dé José Alves
e de Vitalina Caetano da Silva.

MESSIAS FERREIRA ME,IRE,. ,

LES com RITA, DE CÁSSIA
- FEH

RAZ, brasileiros, solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade; ele
militar, nascido em,Cachoeira-'I'im
bó Grande-SC. aos 10 de agosto de

1958, Iilho de Porf'irio Meireles
Prestes e de Francisca Ferreira
Gonçalves; ela' do. lar" nascida em

Rio d'Areia de Cima neste municí-
, pio aos 21 de setembro de 1958, fi
lha de João Ferraz Afonso e de Na

talia Castro Ferraz,

E para que chegue ao conheci
mente de terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentaram os

Eloc:ument0s exigidos pelo Códiqo
Civil, ert, 180. Se alguém tiver co'

'

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

,

Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
do Município de Major Vieira, Co
marca de' Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da' lei,
t�z saber que pretendem casar:

MARTIM GONÇALVES. DE
MORAES . e MôNICA. HEIDEN.,
Ele, natural, deste Estado, nascido

· em Distrito de Palmares, município
de Campos Novos, no dia 20 de ju
nho de 19'60, motorista, solteiro, do-.
miciliado em Canoinhas e 'residente
neste município, filho de Theodo-,',
ro R.odrigues de Moraes, falec'ido e

Leonora Etevam Gonçalves. Ela,,'
natural d,este E,stado, nascida em

,

Ar:roios-Canoinh�s, no dia 14 de
maio de 1�62, balconista, sO'lteira,
domiciliada e residente neste. muni-,
dpia, 'filha de Francisco· Heiden e '

· Julia S.empticooslti Heiden.
FRANCISCO CORR]':A DE·

OLIVEIRA e ROSELI FRANCO",
Ele, natural deste E,stado, nascido
neste município no dia 15 de setem,
b:ro de 1961, operário, solteiro', do,
miciliado na cidade de Canoinhas e

residente em CaI1oinhas" filho, de
Luiz Corrêa de Oliveira·e Izaura
Corrêa' de Oliveira. Ela, natural,
deste. Estado, nascida, neste municÍ
pio no dia 30 de janeiro de, 19'61,
do lar, solteira, domiciliada e resi-.
dente neste munidpió., filha legíti
ma de Francisc'o Eusébio Franco e

Saloméa Franco de Oliveira ..

Canoinhas, 1.'0 de outubro de
1980.

NEREIDA C. CORTE
Oficiei do Registro Civil

\

EDITAI'5/

OTÁCILIO DOS ANJOS XA
VIER DOS SANTOS e ANEUZA
GREIN. Ele" natural deste Estado,
nascido em Timbó-Sâo Sebastião
do Sul, no dia 03 de novembro. de
1957" lavrador, solteiro, domícilia
do e residente neste município fi
lho de Rufino Cardoso dos Santos e

Francisca Xavier Leite. Ela,' natu
ral deste Estado nascida neste mu

nicípio no dia 13 de janeiro de

1959, do la:r,' solteira, domiciliada e

residerite neste município, filha de
Brandenarte ,Gr,ein e Francisca

- Paiano de Carvalho.
'

MARIA SE�ASTIANA DE
SOUZA PRESTES' e ARGEMIRO
ABRAO DE DEUS BUENO. EleJ
natural deste Estado, nascido neste

município no dia 02 de junho .de

195:\ operário, solteiro, domicilia ..

do e, residente neste município, fi·
,

lho de Aleixo de' Deus Bueno e

Nailda de Deus Bueno. Ela, natu
ral deste Estado, nascida em Pa

panduva no' dia 20 de janeiro de
1960 do' lar, solteira, domiciliada e

resid,ente neste munícípio, filha' de
Francisco de Souza Prestes e Rosa
Cavalheiro Prestes.

Se alguém tiver conhecimeDto
� de existir algum impedimentlD lep].,
acuse-o para fins de direito.

Major Vieira, 01/10/80
SEBASTIAO GREIN C()lD-A

,

Oficial do Registro Cí\ál

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do
· Registro Civil do Município de Três

,
Barras - Comarca de Canoinhas-SC.,
faz saber que pretendernccsor-se.

ELSON ZA:BLOSKI e SELMA
REGINA TODT, brasileiros, soltei
ros, ele natural do Estado de Para

ná, de profissão laboratarista, nas

cído em Curitiba-Estado do Paraná
aos 11 de dezembro de 196,5, filho
de Augusto Zabloski, falecido e de
dona Herminia Vidal Zabloski . Ela
natural deste Estado de Santa Ca

tarina, de profissão auxiliar de es

critório, nascida neste município
,

de Três Barras-SC, aos 29 de mar

ço de 1961, filha de Roberto Todt,
falecido e de dona Regina Todt.

JOÃO ADAIR DE LIMA e

MARIA DO CARMO DA SILVEI
RtA:,� -brasileiros, solteiros, "naturais
deste -Estado; ele nascido na cidade
de Mafra-S'C, aos 28 de - abril de

1962, de, profissão t:::-atorista, filha
de Necildo de Lima e de dona Ma-

,

ria da' Luz de Lima. Ela nascida
neste município de Três Barras-SC,
aos 16 de julho de 1962, do lar, fi
lha de José da Silveira e de M�
tha Massaneiro Silveira.

'

Se alguém souber de algum im

pedimento legal oponho-o na forma
I-

da lei.

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

LEOPOLDO fllEREIRA, Oficial cU

RegÍ-'tr. Civil Ele Bel. Vista do T.,t
d. - Csneinhes - Santa 'CatarlnQ,
faz s.,.er II"!- pretendem ,:.Sf1r�$.:

\PE.DRO DE LIMA com TE:RE:ZI
NHA ANDREGOVICZ, brasileiros,
solteiros, naturais. deste Estad?', I
ele agricultor; nascido em 'Imbuia
neste Distrito aos 15 - de setembro
de 19'55 filho de Adão de Lima <e

Olinda Horts de 'Lima, ela do lar,
nascida em Rio Bonito em 27 de
novembro de 1955, filha de Estefa:.
no Andrecovicz, ralecído e Armeli
na Andrecovicz, residentes em Rio

Bonito, neste Distrito.

SERGIO BATISTA SCHIPITOS
KI com SUELI TERE,ZINHA CHI
PITQSKI, . brasileiros, solteiros, na
turais deste Estado, ele agricultor,
nascido em Rio Bonito neste 'Dís
trito em ,29 de julho de 195<8" filho
de Adolfo Chipitoski e Steger Chi
pitoski, ela do lar, nascida em Im
buia neste Distrrto aos 10, de

abrii de 1959 filha de ,Alfredo. Chi,
[tltoski'

.

e' 'i\Jfrida de Lima Chipi--
toski. {

VALFRIDO SOARES FRÀGO
SO com IVôN� ALVES' GODOiY,
brasileiros, solteiros, naturais ,des,
te Estado, Ele agricultor, nascido
em Pinhalzinho, neste Distrito, aosl.,
20 de setemhro de 1959, filho, de

· João S.oares Fragoso e, Florisia de
· Souza .Frq_goso,' -ela dO' lar, 'nascida
em Barra Mansa neste munidpio
aos 19 de novembrO' de· 1958, filha

. de Joã.o Alves Godoy e Antonia
Calixte, r,esidentes em Pinha:�zin:hq\

Apresentaram' os documentos
exigidos pelo Código, Civil, art.. 18�"
se alguém souber de, alguni, imped<l
mento legal, oponba"Q na forma da
,Lei ..

'Bela Vista· do Toldo, ,25/09{80·.
ELIZA P�A'

.. E;!�m:�v�l?-t'e Jurame!l�� .,
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CARruRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE CANOINHAS

'CANOINHAS -- ;ESTADO' DE SANTA CATARINA

Edital de Loteamento
..

" I

anoln as
EULALIA GLABA KOHLBECK, Ofi�ial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca ..

tarina, na forma da Lei,.
Faz público," para ciência dos interesados, 'em cumpri

mento ao disposto no art. lD da Lei n,? 6.766, de 19/12/1979, que
por RENEAU CUBAS e sua mulher dona MARIA DE LOURDES
MAYER CUBAS, SYLVlO ALFREDO MAYER e sua mulher do�
'naODILZA DA 'SILVA MAYER, EDGARD ALEIXO MAYER e

�ua mulher dona NILDA SILVA MAYER, BERNADETE, MARIA
MAYER DEQUECH e seu marido ,GABRIEL DEQUECH FILHO
JOSÉ ANTONIO MAYER, REGINA MARIA MAYER, GILBERTO
MAYEH, GILBERTO MAYER FILHO CARMEN LUCIA

MAYER� CYNTIA MARIA MAYER e 'MARIA CRISTINA
MAYER, foram depositados em seu Cartório, memorial descritivo
planta e demais papéis e documentos relativos ao' "LOTEAMENTO
�REDO MAYER", situado no Bairro Campo D'Agua Verde, nes
,ta cidade, 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 havendo
impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido o registro ..

0. 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.
'

-EULALIA GLAlJA KOHLBECK � Oficial do Registro de Imóveis
CPF n.? -249 111 199/34

em
Em solenidade realizada nos salões do CLUBE CANOI.

NHÊNSE, a PROPEL outorgou placas de "DIS�IN'ÇÃO púBI�I·
CA" aos vencedores da pesquisa de preferência e simpatia, desdo,
brada, pela equipe da PROPEL, na cidade de Canoinhus.

Esta consulta popular foi dirigida a empresários, chefes
de família, donas de casa, estudantes e proprietários de veículos au

tomotores, e constou de duas fases, chamadas de pesquisa direta e

dimensionamento empresarial.
,
Computados os votos desta consulta, por atividade fo

ram as seguintes as empresas da preferência e simpatia dos ca

noinhenses:

RESTAURANTE CLUBE CA
NOINHENSE, na atividade de res

taurante, sediado na Major Vieira,
345, representado por seu propríe..

tário Jacy Padilha, e paraninfado
por Jaquiel Padilha ,

COMERCIAL
' p,]inRAssANI

LTDA _, na atividade de comércio
de máquinas e implementes agrí
colas, localizada' na Vidal Ramos,
1.2006, representada por João Pe
drassani e esposa Zulmira Soletti
Pedrassani, e par infada pelo Vice
Prefeito Municipal Fábio Nabor
Fuck.

RETíFICA DO ALTO LTDA.,
na atividade de retífica de motores
e peças, com sede na Major Vieira,
1.356, representada por Roberto
Knop e Wigando Knop, e paramn
fada por Nelson Revay te esposa
Marlene Soares Reavy.

VULCANIZADORA MAUA'
LTDA., na atividade de recapagem
e vulcanização, situada na Mare...

chal Floriano, 375, rep:resentada
por Moisés Dâmaso e David Mil
cheski, e paraninfada por Bráulio
Ribas da Cruz e Pedro Ivo Oles
covicz.

MERCANTIL INDUSTRIAL
DE BEBIDAS, CATARINENSES
LTDA., na atividade de distribui
dor de bebidas (Brahma), sediada
na Felipe Schmidt, 177, represen
tada por Eraldo Luiz de Carvalho,
e paraninfada por Arnaldo 'I'eixei.,

CASl). DAS BATERIAS, na

atividade de comércio e reforma de
baterias, "estabelecida na Paula Pe;
reira, 395,; representada, na pro
clamação 'dos vencedores da pes
quisa, por Cecília Buba Coelho,
acompanhada de Domingos Coelho,
e paraninfada por Antônio Simões
e esposa Helena Maria Simões.

MERCADO DE FRUTAS E
VERDURAS PARAíSO, na ativida
de de comércio de frutas e

verduras, com sede na Rua Co
ronel Albuquerque, 764, repre
sentadó, na entrega das placas de
"Distinção Pública", por Orestes
Golanovski ,e esposa Verônica Wil.,
tuschnig Golanovski, e paraninfada
por Silmar Luiz Golanovski e Clei-

- de Marra Golanovski .

VIDRAÇARIA MAFFEZZOLI,
na atividade de vidraçaria, locali
zada na Vidal Ramos, 184, repre
sentada, na outorga das placas de

"Distinção Pública" por Geraldo
Maffezzoli e Carlos Gilberto Kno

rek, e paraninfada por Adolar
Choicoski e Lourenço Choicoski.

FOTO JOÃO, na atividade de
foto e artigos fotográficos, situada
na Praça Lauro Müller, 524, repre
sentada, na solenidade de entrega
das "Distinções Públicas,", por seu

proprietário Leónidas ,TabaUpa,
acompanhado de sua esposa Valdi
ra 'I'erezinha Tabalipa, e paranin
fada por Dinoh Antônio Corte e es- �

posa Sílvia Maria F'erraresi Corte.

RELOJOARIA SUíÇA., na ati
vidade de relojoaria, sediada na

Praça Lauro Müller, 436, represen;
tada pelo proprietário ,

Guilherme
José Anastácio de Souza Filho,
acompanhado de sua esposa Josi
Bayestorff de Souza e parainfada
pelo Dr. Paulo E:duardo Rocha
Faria e esposa Elíete Rincoski Fa
ria.

JOALHERIA' BARBOSA, na

atividade de joalheria e bijouterias
por atacado, estabelecida na Praça
Lauro Müller, 458, representada
por seu propríetário Jaci Camargo
Barbosa e esposa Berenice Souza
Barbosa, e paraninfada pôr Milvo
Mietto e esposa Joana Raquel Sele
me Miotto.

ra.

. CASA NATAL de Irmãos
Klempous Ltda , na atividade de

Açougue e fiambreria, estabe1ecida
na Estrada Dona Francisca, BR-280',
bairro Aparecida, representada por
Otto Klosterhoff Júnior e esposa
Lia Kloste:rhoff, e paraninfada pe
lo Major Nelson Coelho e esposa
Ester Vieira Coelho.

FREDERICO SACHWEH, _

na

atividade de oficina eletromecâniça
em geral, com sede na Maj or Viei
ra, 686.

LANCHERIA S. B . O ., ' na ati
vidade de' casa de lanches, repre
sentada por Jacy Padilha, e para-
ninf'ada por Jaquiel Padifha ,

-
. "CORREIO DO NORTE", na

atividade de jornal, representado
pelo jornalista Glauco João Bueno,
e paraninfado por Eraldo Luiz de

Carvalho, com sede na Paula Pe

reira, 765.

RÁDIO SANTA CATARINA
(Rádio Canoinhas Ltda.), na ativi
dade de emissora de rádio, estabele
cid a, com seus escritórios, na rua

Getúlio Vargas, 527, representada,
na solenidade dos destaques da co

munidade canoinhense, pelo jorna
lista Glauco João Bueno', e para
ninfado por Eraldo Luiz de Carva
lho.

/

IMOBILIARIA HORIZONTE
LTDA., na atividade de imobiliá

ria, situada na Caetano Costa, 612,
representada por Pedro Massaneiro
e esposa Ângela Maria Massaneiro,
e paraninfada por Guilherme Ta
borda e esposa Hilda Souza Tabor
da.

AUTO MECÂNICA' E, PEÇAS
LEO LTDA., na atividade de ofi
cina mecânica e auto peças em ge
ral, com sede na Eugênio de Souza,
503 representada por Nelson Revay
e esposa Marlene Soares Revay, e

paraninfada por Wigando Knop e

Roberto Knop .

LORD CABE,LEIREIROS, na

atividade de, salão 'de beleza, com

sede na Paula Pereira, 4,76, repre
sentados por Hélio Flenik e Ha
milton da Silva, e paraninfados por
Joel Vieira e Laércio Silva.

DR. PAULO DEQUÊCH, na

atividade de escritório de advoca

cia, localizado na Major Vieira, 389,
representado por seu titular Dr.
Paulo Dequêch e paraninfado pe
le Dr. Donato Vieira Cerrado e es;

posa Jaí)e Dequêch COTFado, ac�m
panhados da senhorita JOVlTIa
Cruz. •

'UOVl!L
' ...

..J

COTE�LAN Construtora
Terraplanagem Planalto Ltda.,' na
.ntívídade de engenharia civil, e

construtora, com sede na Rua Ro
berto Ehlke, 26, representada pelo
eng.? civil Benedito Terézio de
Càrvalho (Bene), e paraninfada
por José Maria Farias e Miguel
Markiv .

LOJA BANDEIRANTE', na

atividade de loja de confecções em

geral, com endereço na Getúlio,
Vargas, 828, representada pelo
proprietário Amadeu Peron, acom

panhado da esposa Iraci Peron, e

paraninfada pelo jornalista Glauco
João Bueno e esposa Irene Dâma
so Bueno.

EMPRESA 'INDUSTRIAL E
COMERCIAL FUCK S/A; na ati
vidade de comércio de materiais

para construção, sediada na Caeta
no Costa, 860, representada por
Roineo Vier, te paraninfada pelo
Vice-Prefeito Municipal Fábio Na
bor Fuck.

PRUST &' IRMÃO LTDA., na
atividade de indústria de cerâmica,
estabelecida na Paulo Wiese, s/ri,
no Campo da Agua Verde, repre
sentada por Guilherme Prust e es

posa Rita Vogt Prust, e paraninf'a
da por Haroldo Prust e esposa Vir

gínia Cordeiro, Prust .

CO,URa

"-

RUA WALDfMI RO,

J iR!iA 'o, L,Cr gUa J lir 54. (W5,!O M2

24. 183.10 ltlS 2

OFICINA CONFIANÇA, na

atividade de oficina e loja de peças
e acessórios para bicicletas, estabe-,
lecida na Major Vieira, 526, repre
sentada por seu propríetárío Esta
nislau Knorek, e paranínfada por
Ovandi Guttervill.

,/ ,RU,AS .�--

CLUBE CANOINHENSE, na

atividade de clube .social, represen
tado por seu Presidente' Zaiden Se

leme, ,e paraninfado pelo diretor
social Ary Wiese.

Ao final da solene entrega das
placas de "Distinção Pública", fa

lou, em nome da PROPEL, seu pro
curador, Dr. Hilário Nestor Ba

ckes, cumprimentando os desta
ques, de Canoinhas e" ao. mesmo

tempo, fazendo-os ver do compro
misso de zelarem para conservar

esta invejável posição, a que foram
guindados pelo voto popular .

iCi I i i i' i i i i' i •• i i i. i i • i í •• I • lo•• í í •• 1- í. i. i i. i ••• i. i i ••• i'a •• i i •• i-ã. i •• i. i •••••• i ••••••• i I • I i I i i ••• i i I i i •••• i • I •........,

,

"Empresa, Industrial ,e Comercial FUel S.' A.
MATERIAIS PARA CONSTRUtÇÃO -:-

FIJCK

Ãzulejos ,. Conjuntos Sa'ultárlos • Ferragens • Material Elétrico - Pisos

Tubos e Conex-ões para água e' esgoto - Tintas, Colas e Vernizes, etc.

CONTINUA BOTANDO PARA QUEBRAR COM SUAS SUPER PROMOÇÕES:
- Chapas duratex 0,84 x 2,02 de -CrS 228,00 por Cr� -185.00, 8 visla.
- ConjuDlos Sanitários Cidamar .rabesc, decorados, de CrS 7.604,00 por, CrS 6.083,00, a visla•
.... Conjunta Sloiljrio Deca Iploema, de CrS 7.57t,00, por Cr$ �.435, a visla.

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

Fuc}t Materiais .para Construção, agora operando com o cartão ELO, para' facilitar ainda
,

mais sua-s compra.s, em até quatro pagamentos.
'

DR;. ZENO AMARAL. FILHO
I

- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matríe) - Fone 22-096'RUA CAETANO COSTA, 860 "I FONE 22':02 1 - CANOINHAS - se,

.u&Y,IM , III ' III , , ' , , , I , ' , , g ,u , , , , , , , ' · , , ' , , , II • I I , , I I • I I,' I ,UI!U , , •••, I , I , I , , I , • ' I I , II' g , , J , , , , , • , I , ,u , ' , I , , , \

,

Dia 15 e 16 de novembro, tradicional festa da
Comunidade Evang'élica, Luterana.
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Cu·ooinbasPrefeitura !Municipal de

Lei N.o 1.56'3 de 26.9.80
ALTERA DISPOSITIVOS DAS LEIS N.?s 1.445 DE 28/7/78 E 1.344, DE

23/12/76 E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. '

Dr. BENEDITO THIERÉZIO DE CARVALHO NE,TTO, Prefeito
Municipal de Canofnhas.: Estado de Santa Catarina, faço saber
a ·todos os 'habitantes deste município, que a Câmara de Vereá

.dores decretou e eu. sanciono a seguinte
L E I :

,

.

I Artigo 1.° - O § 2.'0 do artigo 94 da Lei N.'O 1. 344 de 23 de de
zembro de 1976, passa a ter a seguinte redação: É facultado ao contríbuin,

te proceder o pagamento de uma só vez ou antecipar as prestações, go
zando de descontos concedidos de conformidade com os seguintes critérios:

I - O pagamento feito de uma só vez gozará dos seguintes
descontos:

a) 20% (vinte por cento), se feito nos primeiros 30 (trinta)
dias após a publicação do Edital respectivo;

b) 10% (dez por cento), se feito entre o 31 (trigésimo primei
ro) e 60.0 (sexagési�o) dia após a pUblic?ção do edital respectivo;

c) 5%1' (cinco por oento), se feito entre 61.'0 (sexagésimo pri,
melro) e o 90.0 (nonagésimo) dia após a publicação do edital respectivo;

Artigo 2.° - Quando o valor laçado não exceder a importância.
de Cr$ 70.000,00 (setenta mil cruzeiros), o parcelamento mensal será de
até 24 (vinte e quatro) meses; - ultrapassando o quantum acima o par
celamento mensal poderá ser efetuado em até 36 (trinta e seis) meses.

.

Artigo 3.'0 - Fica ainda o chefe do Poder EKecutivo autorizado
,

Q emitir notas promissórias para garantia das taxas supra referidas.

Artigo 4.° - Permanecerá inalterado o texto concernente "in
:tine" do artigo 1.0 da Lei N.'O 1. 445 de 28/11/78.

Artigo 5.° �A presente lei entrará em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário, principalmente a lei n. o

1.456 de 23/11/1978.
I

Canoinhas, 26 de setembro de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Adminis,

trativ0, na data supra.

JOSÉ BONIFÁCIO FURTADO
Coordenador Administrativo

Lei N.o 1.562 de 26/9/80
AUTORIZA REMIÇÃO GRATUITA DE FORO

•

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faço saber
a todos os habitantes deste município, que a Câmara de Verea
dores decretou e eu sanciono a seguinte

L E I :

. Artigo 1.'0 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a pro
ceder remição, a título gratuito, de foro que ora incide sobre o imóvel ad

quirido pelo Banco do Brasil S/A., por compra feita a Oldemar Mussi e

sua mulher e Oldemar Mussi Junior 'e sua mulher, 'de um terreno urbano
com a área total de. I. 600 m2, conforme escritura pública de Confissão. de
Dívidas e Dação em Pagamento, lavrada no Cartório do 1.'0 Ofício de No

ta� desta .cidaqe no livro N.'O 207 fls. 174/177 datada de 23;05/80, e trans

crita no Iivro N.'O l-A Fls. 435 sob N.'O 8939 averbada no livro Geral N.? 2
sob N.'Os 7-3.02 e 4-3.393 e registrada no mesmo livro geral sob N.'Os 8-302 e

r5-3 . 393, do cartório do registro geral de imóveis desta Comarca.

Artigo 2.'0 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrário.

'

Canoinhàs, 26 de setembro de 1980.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO

tIr.',h-C',
'_ r _

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Adminís-

'

trativo, na data supra..
.

\

JOSÉ B,ONIFACIO FU�TADO
Coordenador Administrativo

L io n s be
J.: O LION5 TRABAL>HA bates e aclamações, estiveram pré

sentes: CL. JOÃO DE SOUZA

(NEZIA) VARGAS; ct.. LUIZ
SALIBA (BERNADETE) DAVE�:r;
CL. Z U L MJAR NASCIMENT'O

(MA;RLENE) TEIXEIRA; CL. IL

DEFONSO (RENILDA) CORREA;
CL. ARNO (CECILIA) RIEK.E:L;
CL. EDIR . (CYNTHIA)' KAMM..;

.RADT; CL. RENÊ (BE'RNADE,T'E)
BAUED; CL. LUIZ (ESME�ALDA)
BUCHMANN; CL. ZAIDEN EMI
LIANO (ZOÉ) SELEME; CL. OR
LANDO (LIA) TREML; CL. LIL
COLN (JANDIRA) NAGANO; CL.
ANTONIO MERHY (DORACI) SE

LEME; CL. WALMOR (MARIA
DE LOURDES) FURTADO; cr..
GRIMALDO (ZENA) FVRTADO e

Prefeitura "Municipal ,de Canolnbas
;. ,

A is ,l�� . e Licitacão
,

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.? 060/80,. para "Aquisição de 400,00 .(quatrocentos)
metros quadrados cÍe Tacos' ele Imbuia de 1.3:, ? serem aplicados no.Grupo
.Escolar Castelo Branco", com prazo de entrega das propostas até às 10

(dez) horas do dia 06 (seis) de outubro. do corrente ano. (06.100.80). Có

pia do referido Edital 'e'maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a ci
tada Comissão.

Canoinhas, 24 de setembro de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

.........AGgMMMUMW..mm�t ,.4 ·.MMft -.EWa � ...

(

Prefeitura Municipal de Canoinhas
.

. �
.

Portaria' N.o 71/80
,'- .

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE. CARVALHO NE,TTg,'Pre:feito
Municipal de Cánoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de

suas'atribuições legais, resolve:
" ,

,
'

DESIGNAR'EM SUBSTITUIÇÃO

O servidor �Herbert Grosskopf, para substituir o Sr. 'Alfredo

Alves Martins, o período de 17 do corrente a 26/9:/80, em, suas funções ��

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 18,de setem-
.

bro de 1980.
'

• f

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE ',CARVALHO NETTO
Prefeito Munic,ipal , .. I

Esta Portaria foi registrada e publicada no Departamento Ad

ministrativo, na data supra .

JOSÉ BONIFACIO FU8TADO

Coordenador .Administrativo
"

.-

Portaria 72/80
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,' no uso' de

suas atribuições legais, resolve:

CONV.OCAR
,

'

A srta . Silvaria Regina HoppenGonzaga, na categoria de Nor

malista, para exercer suas funções no CEBEM, a partir de 1.'0 desetembro
.

de 1980 a 28 de fevereiro de 1981.
'

.

.

.

Gabinete do Prefeito 'Municipal de Canoinhas, 22 de setembro

de ·1980.

Dr. BENEDITO THER�ZIO DE CARVALHO NETTO

.
Prefeito Municipal

r

Esta Portaria foi registrada e publicada :)10 Departamento Ad-

ministrativo, na data supra.

JOSÉ aONIFACIO FURTADO

Coordenador Administrativo

- ca. •

Cemeatou-se em nossa última

reuníão festiva, as atividades de

llOt!lB(:) elube programadas e aque,

ias executadas, resultando um sal-
. do positivo dos mais expressivos.
Já na próxima semana, 'estaremos
,participando da semana da criança,
com um grandioso "Festival do
Refrigerante" em o qual, daremos,
o refrigerante Brahma, gentileza de

Mercantil Industrial de Bebidas
Catarinense Ltda., assim corno os

sanduiches que serão oferecidos
pelo Super-mercado TO'k a r s k i.
Mais adiante, estaremos com a

A!F1AE, numa promoção das mais
ousadas em nossa cidade. Nos de-

ainda os convidados: Dr. WILSON
ERZINGER e esposa WILMA; Sr.
BENO FUCK; TEm. CeI. DINOH
ANTONIO CôRTE e esposa SIL

VIA; Sr. OLDEMAR MUSSI JU
NIoR e esposa MARY; Dr. BENE
DITO TEREZIO DE CARVALHO e

noiva LUZ MARINA; Dr. PAULO.
VICENTE ALVES e esposa MARI

LIA; Sr. OSNI COSTA; PACHECO
e esposa MARION.

MAIS UMA ATIVIDADE

DO LE.o CLUBE

O Leo Clube de' Canoinhas,
com sua Diretoria, na Presidência,
VALDEREZ TABALIPA, mantive

ram contacto com a Presidência do
r

e C a n o i n h. a s
,

.

, I .

,.

Clube Canoinhense e estabelece

ram as bases para que o Leo pu-

desse promover a "Discoteque' aos

sábados. Das conversações advin

das" resultou um' entendimento pro
fícuo, ficando acertado que assim
se fará, dando oportunidade ao Leo

de efetuar mais uma atividade den- ,

tro da classe jovem de nossa terra,
que é um.a das finalidades deste
clube. Nos parabenizamos com

Valderez e sua equipe, pois sabe,'
mos que tudo estão fazendo para

que 'O Leo se. integr� cada vez. mais
em nosso meio. Abrindo as. atIvIda

des, será neste sábado dia 04 a- pri
meira noitada, em ritmo de Disco

teque, no Clube ,GanoinhensE; a

promoção do, Leo Clube de Canoi

nhas.

A MOVIMENTAÇÃO
DE OUTUBRO

,..

As atenções estão voltadas nes

te mês de outubro, para as filiações
'pretendidas" para que possamos ter

em nossas fileiras elementos que
possam ombrear conosco no afã de
Servir, Para tanto, nosso Presi...·
dente GL. JOÃO DE. SOUZA VAR.

GAS, conclamou todos os' 'CC;LL:
que convidem pessoas de sl.!,as re
lações para serem' admitidas em

Lions Clube. Oferecemos a maneie
ra mais grada para ter presente em.
nosso espjrito, nosso semelhante

que de nós precisa, e, além do m,a��
,

nosso oferecImento,' não é senao

trabalho, e um, trabalho eontínue

que nos dignifica Q' nos traz uma

�atisfaçã� incontida. IM() • L'iQJ!s\;
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. SE'RVIÇOS
\,

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

FARMACIA DE PLANTA0: De sábado (04) a sexta-feira
(10) MACHADO - Rua Vidal
Ramos, 404 - Fone 22-08'25.

MÉDICOS DE PLANTA0: Em casos de extrema urgência c
,

Fone 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 199
I

PRONTO SOCORRO: Fone: 192
J

,

PLANTA0 CELESC: Fone: 196
'

, r )

\
I

,

, ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone:' 22-81_79 '

RÁDIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:60 às 12:09
,

horas e das l4:QO às 18:00 ho
raso Aós sábados até às 16:00
horas.

'

Esmeraldino Àiai'a de Almeida

5.° Rode,io' Crioulo do CiG. Tropeiro
Velho

Centro de Tradições Gaúcha Tro
peiro Vetho, de Papanduva, premo
verá a partir de hoje, o seu 5.0
Torneio, em homenagem ao seu

quinto aniversário, que consta do
seguinte programa: As 8 hs recepção
as Delegações Visitantes, Tiro de·
Laço dado por todos os O'I'Gs pre
sentes, já contando pontos para a
Classificação. Gineteadas. Ás 21 hs
terá íníeío o tradicional "baile abri
lhantado pelo famoso conjunto: Os
Filhos de Vacaria, Dia 05 as 7,30 hs,

, Hasteamento das Bandeiras, 8 hs,
Missa Campal, 9 hs, Tiru de Laço
[no intervalo haverá gineteada), 12
às. Suculenta Ohurraseada, as 13 hs,
Continuaçã,o dos Ti.ros de, Laço 18 hs
será. encerrada as festividades com
a. entrega de medalhas e prêmíos
aos vencedores.

o Direito a Vida
I

Reividicando o direito a vida, o

Papa' João Paulo II voltou a conde
nar 0 aborto. Dirigindo-se a uma
multidão, lia.' Praça de São Pedro,
o Pontífice fez um, pronunciamento,
onde pediu a realização de um ples
bicito na Itália visando obter da opi
nião pública a mesma, con�enação.Por outro lado, João Paulo II reu

niu-se, ontem com o Ministro do Ex
terior de EI Salvador, Fidel Chaves
Mena, para examinar as tensas re

lações entre a Santa Sé e esse país
Centro-amaerícsno devido ao assas
sinio do arceblspo Oscar Arnulfo
Romero, em princípios deste ano,
na Capital Salvadorenha. (G.P.).

Quadra Polivalente recebe verba pára
I

sua cobertura
o Sr. Pedro Giacomo de Lucea,

Presidente da Comissão Provisória
do PDS, recebeu do Deputado Moa
cir Bertelí, Presidente da Assem
bléia Legislativa; o seguinte ofício:
GMB n.". 1.243/80 - Florianópolis, 19'
-de Setembro de 1980. Ilmo. Sr,
Pedro Glacomo de Lueca Presidente
da comissão Provisória do PDS. Pa
panduva-SC. Prezado Companheiro.
Em anexo, encamínho-Ihevo cheque
- BESC - n.". 040.158-0 no valor de
Cr'. 500.000,00 referente ao auxilio
concedido' a Prefeitura Municipal,
para a construção da cobertura de
'uma Quadra Polívalente nesse mu

nicípio. Solicito entregar o mesmo,
ao' Exmo. Sr. Prefeito Nataniel Re
sende' Ribas, com a maior brevida
de possível. Atenciosamente Moacir
Bertolí.

EXECUTE COM RAPIDEZ E \EFIC4CIA SUA COLHEITA,,

I

COM

NEW HOLLAND
A' AUTOMOTRIZ "NEW HOLLAND 4040" É O NOVO MO
DELO LANÇADO NO MERCADO BRASILEIRO. FORTE,
RESISTENTE, DURAVEL, VERSÁTIL, MODEIRNA, PER
,FEITA.' CONCEBIDA EM'CADA DETALHE PARA AU_

I MENTAR OS LUCROS DA COLHEITA, 'REDUZINDO, AO
M:íNIMO, AS fERDAS' DE GRÃOS, ELIMINANDO AS
QUEBRAS E ENVIANDO MAIS GR.ÃOS, E GRÃOS LIM-

,

',/
' PQS� AO TANQUE GRANELEIRq.

UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME:" !

CAN!CA DA "SPERRY' NEW HOLLAND". VOCÊ TAM
BÉM VAI SE ORGULHAE DELA.

ALIADO AO ESPETACULAR TRABALHO DESTA

COLHEITADEIRA, USE O

CBT
I

2105'

,/
I

A Escalada da Violência

FAMOSO_ NA INDÚSTRIA E LAVOURA DE MÉDIO E
GRANDE PORTE, ESTE TRATOR ESTAM AO SEU LA�,
DO, DA SEMENTE AO FRUTO, CBT 2105, O ÚNICO TRA-
;TOR BRASILEIRO coM CHASSI QUE ACEITA QUAL
QUER IMPLEMENTO FRONTAL SEM ADAPTAÇõEp.

Revendedora autorizada "NEW H<9LLANIJ)" e '��Brp"
\ .. ,.,

para a .regrae,

M�AVEQUIP
\

. Máquinas, Veiculds e Equipamentos, Ltda.
Rua Duque de Caxias s/n (Préxíme ao Cemitêsio

Municipal) .

Teleieme (0477) 22...0i6l, - �EP-lJ946e -' CANOINHA5:.5€

, l
, '

o carro dos
•

i i,
• •
'. .

o'
Volkswagen lança

novos tempos,

tar, Gomo causa, uma tentativa de
desestabilização para subverter a

ordem, ou ainda que o mundo ca

minha mesmo para o choque do
futuro.

Abertura em Fóco versus, Convenções
Municipais \ .

Prova cristalina de que o Presi
dente João Batista Figueiredo está
cumprindo o que prometeu durante
suas andanças pelo, país na sua

campanha eleitoral. Agora os frutos
já estão amadurecendo, prova inso
fismável e já termos para, amanhã,
Convenções Municipais em todo o
Território Nacíonal, para escolha
dos Membros de seus reapectívos
partidos polítlcos. É nosso dever
prestigiarmos/ e votarmos livremen
te na agremiação' de Bossa prefe
rência, respeitando as correntes con
trárias para que a nossa também
seja respeitada.

Colégio Menino Jesus & Festa Dia
da Criança

Dia. 12 do corrente será realizada
uma grandiosa festa, promoção do
Colégio . Menino JaSUEl, em benefí
cio do Jardim de lnfância e pré-es
colar. O dia é propício para a men-

clonada promoção I que é de cunho
filantrópico. Neeessítando o Colé
gio de recursos para que não ve

nha a sofrer solução de continuida
de os trabalhoa que estão sendo rea- \

Itzados naquele modelar estabeleci-
-rnento de ensino, onde nossos filhos
estão aprimorando seus comheel
mentos para. no dia. de amanhã en

frentarem a vida com 'plena. segu ..

rança. Vamos todos colaborar com

a festa que nossa, é vossa é de to
dos nós. '

,

. Passaréla da Sociedade
Dia 06 do fluente quem está Ies

tejando seu niver é a Srta. Simone
filha do distinto casal Dr. Rubens
(Nlvla) Jazar. Muita alegria � felici-.
tações estarão pontUicando em alto
estilo.

Na mesma data cumprimentos cir
culando para (), \jovem Dino José
Almeida Junior filho do 'casal Dr.
Dino (Nadyegge) Almeida residente
em Curitiba, ele estudante dedicado
na Faculdade de ,Direito.'

Pensamento da Semana
o homem que 'é alguém, tem con

tra si todos aqueles que se deses
peram de não serem alguma coisa.
(Reusing).

, "

, Dr. Sérgio .T. Langer
II ' .

I Cirurgião Dentista
.

Raios X
I Rua Paula Pereira. 799 - Fone 22-0588

I

......

CART'ÓRIO DR itEGISTRO 'DE IMóVEIS
DA COMA!R,CA DE CANOINHAS

,
'-

,

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital, de' , Loteamento

As evidências mostram que os

índíces da violência não estão ape-
, nas associados as dificuldades en
frentadas por sociedades que atra
vessam situações econômicas adver
sas, mas ocorrem igual/mente naque-
las' onde os padrôes de v.�da alcan
çados podem, ser consíderados exce
lentes. Estudiosos do comportamen-

:.---------------.----------0000:---
( to daasocíedades 'chegam a apon-
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s ei ores!
Face a nova sistemática que estamos introduzindo�neste semaná

rio este espaço que, ao longo dos anos tr�dicionalmente\' acolhia . as

«N�tas .Esparsas», será destinado à outras matérias. '''f'

Em contrapartida, estaremos inserindo Editorial em primeira pá
gina. Sempre compromissados apenas com a verdade, abordando temas
locais, nacionais' ou internacionais.·

\

Editorial este, que representará a opinião do jornal e sob a res

ponsabilidade de seu Diretor.

I

via
' ....

;I'

nlao em
obra nos seus planos para 1981:
pois do contrário dificilmente

O Prefeito Claudio Gadotti, sairá" .

abriu a sessão, passando a Pre- O Prefeito de Irineópolís,.

sídência dos trabalhos ao Pre- Ro,berto Batschauer, 'irritado
feito anfitrião, Benedito Theré-

com esta situação, disse quezio de Carvalho Netto. Inicial- "este telegrama que o Therézio
mente, Therézio convidou o' recebeu, vem comprovar mais
Engenheiro Laércio Tabalípa a

uma vez a pouca representatiprestar esclarecimentos a todos
.

vidade que Santa Catarina tem
os presentes, sobre a sustação junto ao Governo Federal e a
do projeto de construção da

possa região mais ainda. Se es
BR-280, 'trecho

-

Canoinhas-Por- - ta rodovia fosse no. Estado do
to União. Para- melhor ilustrar Paraná, já estaria pronta há
o debate em torno da' área de muito tempo".'
transporte,' o Prefeito demons-
trou claramente sua ínsatisf'a- ,Respondendo a uma inda

ção com o recebimento de "um gação do Presidente da AM

telegrama expedido pelo Chefe VAC, 'Claudio Gadotti, Tabali

do Gabinete 'do DNER, que diz pa explicou que o asfalto de Ca
° seguinte: "Referimo-nos ao

noinhas para Major Vieira e

ofício 197, de 22 de agosto' de BR:"116, já é ponto pacífico. A

1980, solicitando providências obra está contratada CDm a CR
no sentido da não. paralízação Almeida, de Curitiba e a verba

de obras nesse 'Estado, bem co- ,já está programada,' faltando

n;t0, pleiteando inicio da BR- apenas a, concretização do con-

280, trecho Canoínhas _ Porto trato pelo Governador, qUe vi

União. Com respeito à inter- rá a Major Vieira na primeira
rupção das - obras," cumpre-nos quinzena de outubro: Sobre o

informar que devido as atuais trecho BR-280-Três Barras, as

dificuldades orçamentárias en-
'obras estão em andamento e se-

..

contradas pelo DNER para de- Tá' concluida dentro de alguns
senvolvímento de' sua progra-

meses. Explicou ainda o Enge
mação anual, viu-se esta autar- nheiro, que o asfalto da Aveni

quia compelida a desativar tem- da Expedicionários, da BR-280
ao Centro da cidade de Canoiporaríamento seus serviços, de

modo a permitir um detalhado nhas, é parte do contrato de

exame da real situação e ava-
Mafra a Canoinhas e os traba

Ilação do andamento 'dos traba- lhos, de infra-estrutura estão

lhos. No entanto,' em se conti- sendo executados, que aliás,
nua seu prosseguimento somen-

\

vem sendo prejudicados pelas
te no . : trecho Navegantes-Blu- constantes chuvas e a dificul

menau, da BR-470. Quanto à dade para 'encontrar a pedra na

BR-280, trecho Canoinhas-Porto região,' Finalip;ando, Tabalipa
União, não consta no atual pro,

citou a '3íÍ,uda da Prefeitura de

, grama de obras desta autarquia. Canoínhas, que assumiu a jazi
"Assinado, Henrique Wainer, da para que os trabalhos te-

'Chefe do Gabinete do DNER". nham melhor andamento.
Laércio Tabalipa, falando à - Ao final dos debates sobre
respeito da BR-280, esclareceu o transportes, por sugestão de'
seguinte "Esta é uma obra/ ' Roberto Batschauér,

\

todos os
afeta ao DNER 'e não afeta di- Prefeitos e Presidentes de Câ
retamente à,' Secretaria.' dos maras, concordaram em formar
Transportes e Obras do Estado. uma delegação para reivindicar
Nesse' caso terá que haver uma ao Governo do Estado, para que
certa ligação entre o Estado e o peça ao DNER, a mclusão do'
,DNER, para que uma obra des-

\
asfalto Canoinhas-Porto União

,

sas seja construida realmente . 'em seu programa para 1981.
O Estado, no caso, somente po
derá assumir esta' obra com o

consentimento do DNER, e,. es,
te por seu lado, só dará o con
sentírneno ao DER, se possuí-.
rem recursos destinados e que,

'

efetivamente c'onste no progra-
ma de obras. Acho que deveria

.

,haver uma união da AMVAC,
no caso, para pressionar o Esta
do, pedindo ao Secretário de

Transportes júntamE7nte com o

Governador levassem um pedi
do. veemente ao Ministro. ,dos

Transportes \e ao DNER, para

que o mesmo enquadrasse essa

TRANSPORTES

Lauro Salvador, Sub-Chefe'
do Gabinete de Articulação com'

os Município.s, indagado pelos
Prefeitos da AMVAC, sobre a

instalação da Micro-lRegião com
sedé em Canoinhas, explicou
que a mesma se efetiva com, a

instalação da Deleg�cia, Regio
nal de Polícia, da 18.a UCRE,_
da Agência do IPESC, que são
08 serviços 'básicos que caracte
rizam o� trabalhos de um paIo

. regional. "Sobre a UCRE, pos
so adiantar, que o Governador

s a

já autorizou a elaboração do

processo da instalação da Dele

gacia da SSI. Como está defini
da esta questão, então conse

qüentemente poderá ser tratada
fi instalação da UCRE, já que o

Governador pediu que houves
se mais uma reunião da Iideran,

ça local e dos municípios vizi
nhos que serão jurisdicionados
por esta UCRE, para que ficas
se decidida definitivamente es

ta questão" .

PROINFRA

Falando aos presentes so

bre o trabalho da Secretaria de
Planejamento nos Municípios,
Lauro Salvador anunciou a ins

talação do "PRO INFRA lI" na

região do Planalto Norte do Es
tado, há muito 'tempo reivindi-.

.

cada pelos Prefeitos e agricul
tores de toda a região. Para
tanto, Salvador, informou que
nos dias 21, 22 e 23 de outubro,
virão para o Planalto, diversos
'técnicos das Secretarias do Es
tado, para colher dados, subsí
dios e toda a espécie de infor
mação para tornar o programa
om projeto. Citou também, que
com a- instalação do Proinfra, os

municípios serão amplamente
beneficiados com estradas vici-
.nais, com melhor atendimento,
nas áreas rurais e agrícolas
com eletrificação e, financia
mentos com recursos, do Banco
Nacional de) Desenvolvimento)
do Banco Interamericano de
Desenvolvimento, do' Ministério-I ,

da Agricultura, da Cibrazern e

do próprio. Governo' Federal e

Estadual. 'A instalação ,do "Pro
infra III", contará com a pre
sença dos Prefeitos de Campo
Alegre, São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Mafra, Itaiópolis, Pa
panduvá, lVIonte Castelo, Canoi
nhas, Três Barras, Major Viei-.'
ra, Irineópolis e Porto União.

AMVAC,

Claudio Gadotti' encerrou
, a reunião, fazendo uma peque
na explanação das providências
que estão sendo tomadas para a

instalação do escritório da Asso-
'

ciação. Anunciou que dentro
em breve receberá a primeira
parcela de recursos do Governo
do Estado e o aluguel de duas
salas na Rua Frei Menandro
'Kamps, 736, bem como a com

pra do material nece�ssário para
o funcionamento e a contrata

ção de uma secretária.,
Ao finalizar, Gadotti con

vocou os Prefeitos e Presiden-
'"" "

.

tes de Camaras, para aproxIma
reunião da: Amvac, que será

I

realizada dia 30 de outubrO' na

cIdade de Porto União.

C.�" Ano XXXIV
N.'O 1591

40-10-80

Segundo o Diretor do Colé-
,

gio Estadual Santa Cruz, Êloi
Bona, o Governo do Estado,
através da Secr. de Esporte � ';'

Turismo;' contribuiu com 0'8 Jo-'
gos, doando 5�8 medalhas e 17
troféus, no valor de Cr$ 110 mil.'
Os troféus serão destinados:' aos .: '

1.<>. e 2.'0 lugares de, cada moda
lidade e as medalhas, caberão'

. aos classificados de L'O a 3.° lu- (.,

gares, individualmente.
-

Bona, demonstrou sua' sa-
,

tisfação em constatar a grande
receptividade que obtiveram os

Pelas modalidades os coor- organizadores, por parte, dos es.:.
denadores são: Atletismo - EteL tabelccimentos "de ' ensino, 'em-

'

vína Pinto; Basquetebol _ Nay-. presas, entidades � o comércio
lar A. Olsen; Handebol - Ricar- de Canoinhas em colaborar' ce-,

, ,-

do Pereira; Volibol - Amauri dendo seus funcionários e " alu-
Antunes;. Futebol de Salão - nos para participar da 'competi-
Fernando Gomes de França e ' ção . .

: '��!I���'�!;:·;:,· ;

•

O
CANOINHAS Os V' Jo-

gos da Primavera de Canoinhas,
.

foram, abertos ontem no Está
dio Mun. "Ditão", com desfile
das -agremíações participantes:
A.A.B.B., A.A.C.R., Zaniolo,
ATASC ASTEL, A.D. Rigesa,"

AREP, BESC, Botaf'ogo, C.A.
Vidal Ramos, CME de Três Bar,
ras, CESC, FUNPL9C; Operá
rio e SENAI.

Estiveram presentes ao ce-,
rimoníal, os Prefeitos' Benedito
Therézio de Carvalho Netto, de
Canoinhas;' Odilon Pazda,

.

de
Três Barras, além de outras
autoridades civis e militares ..

A abertura dos jogos foi
marcada por uma serre de
shows apresentados por .alunos
e as fanfarras do Colégio Santa

. Cruz, Funploc e Colégio Agrí
cola V idal Ramos.

. ô conselho de julgamento
dos jogos é formado pelas se

'guíntes pessoas: Eloi Bona, Oel
son Gomes, Valmor' Furta-do,
Celso Glinski, Altamiro Ricar ..

do da Silva, Guilherme Prust,
Henrique ,:Krzesinski, Rafael
Boeing e Reni Scaranto, secre
tariados pela Professora Pedra
Santana. O Conselho SUperior
de Julgamento está assim for
mado: Rui' Beltrame, Antonio
Weinfurter, Etelvina Pinto,
Naylor Olsen, Alceu. Thien,
Odival Bartnick, Fernando Go
mes de França, secretariados
pela Professora Pedra Santana.

, ,

oras·
Oelson Gomes; Xadrêz � Walde_
mar Colombo; Bocha, Antonio
Scopel.Tênís de Mesa - Ricardo
Pereira; Bolão - Rafael Boeíng
e Truco _ Celso Glinski. )

-A Coordenação Geral des
tes V Jogos estão. ai cargo

.

da
'

eco e Ricardo Pereira. '

CERIMONIAL
DE ABERTURA '

O cerimonial de abertura
dos jogos, no "Ditão", iniciou
se às 19li,30 com o' desfile das
agremiações participantes, com,

todos, o:s seus 587 atletas e· 41 di
rigentes. A seguir realizou-se o

hasteamento. das Bandeiras .do :,:
Brasil Santa Catarina,' Canoi-'

, ,

nhas e Comissão Municipal- de
Esportes. Em prosseguimento à,:,
solenidade, entrou' no, Estádio a

tocha 'olfmpica com juramento,
.

do atleta logo a- seguir.
\",

PRÊMIOS

�';
"

t,

evitá' racionamento
,,'

aumentando a Gasolina
,

'

,

ara Cr$ . 45/00
J !, ��.f

são tomada Y\ola .Comissâo Nacio,
nal de Energia, _ iii � ;,oi y,.!,

Governo

BRASÍLIA (AGIAN) .. o Pa
lácio do Planalto distribuiu nota
oficial .depois de dois encontros do
Presidente Figueiredo' com o Vice;
Presidente Aureliano Chaves, Pre
sidente da Comissão Nacional de
Energia, afirmando que "o supri
mento de petróleo é adequado ao
nosso consumo, dentro de Iimites
satisfatórios de segurança". A no

ta reafirma que o Governo não co-
, gíta racionar derivados de petró-
leo. '

Segundo o comunicado as ges,
tóes empreendidas pela Petrobrá� e

pelo Itamarati junto a pa]ses pro
dutores objetivando Compra.rr pe
tróleo para sub�titui� o proquto
que ,era vendido pelo Iraque obtL
,veram ((raoável êxito",

Desde ontem a gasolina passou
a custar Cr$ 45,00 o)itr:o, o que re-,

presenta um aumento de 18,4 por
cento' em relação ao preço atual,
de Cr$ 38,00 o'. litro, confo:rme deci-

I••
mmmv7QIC =

, .

'
.'

.' O 'óleo diesel foi. aumentado .

,

em 10 por cento e passou de' - Cr:$
15,70 para 17,30 o litro; enquanto
que o gás de cozinha, também em '

10 por cento, passou de Cr$,211,40
pára Cr$ 235,-00 o botijão, de 13 qui.
los (incluida a taxa .de entrega)"

• f

'I.

'O óleo combustível
'

foi aumen.
tado em ,20 por cento. O óleo t�po:" ,

baixo teor de enxofre (BTE) au-· ,

'mentou de Cr$ 10,95 para 'Cr$ 13,10 ',�: -:

o quilo e o tipo alto é b?Í,xq� 'p_9ntÇ> '�"
de fluide�: (NBJ?'F) pass,ou� de «r$ ".

. ';

,,8,75 para Cr$ 10',50 o qUIlo.-·' .-'
,

)
','

"

'. '.,. ,,','

, . Conj. o noyo preço que' entrou,····,
em vigor ontem, a ,gasolina comple,. -"�"

ta �eis- aumeri.tm,s., )Ide .. , preços' J €s�,e .'"

ano', totalizando '214,68 'po!" cento.
"

'.

Eln 19 de março o preço foi' àtimen�" "

tado de Cr$' 14,30 -o litro, para Cr$,' "'" t'

22,60, em 24 de abril pa�a Ci'$ 26,q.();
,',' " ,

em 29 de maio subiu p'ara Cr$ 30;00,
em' 28 de junho para Cr$ 34,00 e, ,

em julho para Cr$ 38,00 o litro.
"
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