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Ao dep()U!, de o Instituto de
.

Pesquisa Gal!up divulgar o resultado
da, pesquisa de opinião pública, na qual se constatou sensível de
elínío na popularidade do presidente da Bepúbtíca, a Secom, apres-
,S!Ia�ente, veio à públíeo para retificar e contestar.

...:

�ManObrando apressadamente, a máquina de imprensa palaciana
tenta encobrtr o ébvlo;

, ,...
\

Come é que se. poderia esperar a ascenção da popularidade do go�
vemo, se. a corrupção continua cada vez mais desenfreada e, embo.
1'2. a imprensa denuncie sistematicamente à Nação, nenhuma v

uu

muito 1l'�ucas e persuassívas medidas são tomadas no sentido de .

coibir tal, estado de coisas.

Há meses que o' 'povo brasileiro assiste estarrecido, avolumarem-se
as fraudes contra o patrimônio do INAMPS - patrimônio este,
ccnstttuído e construido pelas contríbuíções do empresartado e as

saíaríados. 'Como uma bola de neve, avolumam-se dia após dia o

montante dos golpes, Golpes estes, engendrados até mesmo dentro
da' Autarquia�

Quem, são os culpadoe?
/

Alguém está na cadeia?

o povo, cada vez mais angustiado e s.ofrid.o, elama por providências
. . I

malis objetivas por parte d.o governo.
'

r

510b pena de um desgaste cada' vez mais acentuado 'na"sua ima"elu.
. -.
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em 00 géneros a nnen lClOiS su ,In· oe ate mesmo "sumindo" assusta-
doramente, cem a nossa moeda se deteriorando cada: vez mais, no

, que tange ao .seu poder aquisitivó, não se pode esperar um povo
feliz ,e, aplaudindo. E não é necessário ser-se muito 'perspicaz, para
!it. depreender que, dentre as crises várias que o 'país, a,travessa,.
uma das mais notórias, é a crise de competência.

-

Efetivamente, em determinados escalões da vida públíea nacional,
Df'. prática, o posíeíonamento e o fruto do trabalho de alguns mi-
»istros, é no mínimo, discutível. ,.

'

.A nnpreBSão que se tem, é que determinados timoneiros estavam

preparados para navegar �m maré mansa.

Mas, hoje, muitas nações estão navegando em mar bravio.

Em plena efervescência da, eríse petrolífera, nenhum governo -po
de se da, ao luxo de permitir a sangria de sua economéa, através d.o
�esp.'erdício, da falta .de planejamento em seus negóctos, da Incem

»atibilidade .pelitíca dentro, da própria máquina governamental, e,
principalmente pelá permâssívídade passiva ante a prevaricação.

Ouví não lembro onde, o slogan "vamos caminhar juntos".
, I

Não é justo que uma grande maíoeíaeamínhe só, trôpega e sofrida.
" '. '

.
, ,

'Se o. povo deve "apertar o' cinto", . que o governo dê' o exempl«.

QUf' não se permitam os "negócios especiais" benefieiando es Lu.t
l�las, da vida (e outros 'ínúmeros espertalhões).

, Que, se apurem as falc�truas, as eorrupeões e, que se dê nome$.! aos
u

cUlpadOlS.. E "cana", neleS, logicamente.

O pobre, se roubar uma galinha, ou wn p'aeote tI.e tdgo :num w-'

,Fermercado, adivinhem onde v'� }mrar.
Mas, a pa,r de uma: maior m»raJbação, o que falta mesmo" 'é um

maior deseorünio de oo'mpetência.
11: deveras oons,trangedor, aventar-SIe a viabilidade �e uma contEm,:
ç'âo n� gM,tos de oombustivel, simplesinepte m,udando D horário
no Bl'a�U. Esta "lUmino.'" idéia, somente " paderia vir ftle$Ji1,liO, d.
uma "mente prlv'ileg'tada".

Enquanto nos debatemos ante a perspectiva som,bria de uma crise
I .

maio1f, parec'e-ncB que a carência de me�as alternativas, revestt.,

J:lae ,de Ulft'ior erembilidade, de' parte a.o g.overno, está induzindo (')

'I ',�VCf:a tirar suas pil'ópdas ciOnclu...�es� Ningué-m. nega ao general '1-,
fUeiredo � �m() homem e preSidente, a bnageD) de lUllt', brasileiro
l1M1'i6ta e a postura de lllll, cidadão absolutamente íntegr(). Mas, aclt.a..

" )'nOS que ,deve fazer valer .a sUA' autoridade.

NM mndan.ç� qJle even.tualmente .se fbaerem. necessárias, n.o sanea.:

menta de det.erm..il1adcf) se.torC$ da vida pública do paJs e, principaI
'mente, na puniQio dos eUlpados (d.,oa a quem doer) por atitu,d'es e

..� lesivas à e<'A')llQJn�a da Naç'o,. jâ hoje tio eambalida por vul

tu� díW4aS extétwts. Sob, pena de um deelúrlo efetivo de popu-

'Iàilda.tie.
. .

'"
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CANOINHAS O Conselho
Regional do SENAI - Serviço'
NacionaI de Aprendizagem Co

mercial, com sede em Florianó
polis, em reunião' realizada dia
26 de setembro, aprovou a cria
ção e instalação de 'umá Agência
de Treinamento do SENAl nes
ta c'dade, para atendimento das

, empresas industriais da região ..

A informação, é, do Presi
dente do Conselho Regional do
órgão, Bernardo Wolfgang Wer-

\

.

_.

tera

em
rier, em' correspondência dirigi
da ao Prefeito Municipal Bene
dito Therézio de Carvalho Net
to.

A instalação desta Agência
em' Canoínhas, é uma velha as-

.

piração das entidades represen,
tativas de classe do Município,
há' muito tempo reivindicada

pela Associação' Comercial e In
dustrial de' Canoinhas (ACIC),
através dos ex '- Presidentes,

Â

agencia
.

,

1981

•
f

Luiz Fernando Freitas, Hilton
Ritzmann e do

.
atual, / Agenor

Chrístoffollí .

-

···Vereadores contestam

do ITR adotado

A correspondência de Ber-'
nardo Werner, 'datada em 29 'de'
setembro informa que na im-

, '.
.

plantação dessa Unidade, faCe 9;

planejamento e alocação' de' re,.'
cursos financeiros, humanos e
materiais que se fazem necessá-
'rios, está prevista para o pri
meiro trimestre, de 1981.

CANOINH;AS _' Contando
com o apoio unânime dos ve

readores, das bancadas do PDS
e PMDB, foi aprovado em' dis
cussão única,' um requerimento
apresentado pelo vereador Or
lando Müller, solicitando escla
recimentos do INCRA e do .Mi ..

nistério da Agricultura, sobre
"o exorbitante aumento do im

posto Te'rrit�rial Rural (ITR)".
O' assunto' foi amplamente de
batido na última sessão da Câ
mara, Municipal, através de

pronunciamentos dos vereado-

res,Jair Lessak, Guido Henning,
além do autor da matéria, que
teceram severas críticas aos'

elevados preços' dos impostos,
que "fatalmente será o golpe
final para muitos produtores".

O referido requerimento,
redigido em três ítens, indaga o

seguinte: 1) Qual a base toma
da nas diversas regioes para
lançamento de tal imposto? 2)

'

..
Forque, na' região' do Planalto'
Norte Catarinense, não foi dis

tinguida a área produtiva da

improdutiva; cuj;os aumentos
são de iguais proporções? 3)
Qu'al o valor de referência pa
ra . tão exorbjfante aum�nto In-·

distintamente para todos os

«o

pelo

, '

aumento
,

IN,CRI\»
imóveis rurais, gerando um

mal estar nos proprietários e

produtores rurais, I que inclusi
vesr- manifestam em não paga
.rem os impostos e abandonarem
sua já tão sacrificada profissão,
e evidentemente, ao invés de

produtores tornar-se-âo consu

midores, 'procurando 'melhores
condições para sobreviverem
nos centros urbanos?

Em sua justificativa, Mül
ler diz que "este aumento está

gerando um descontentamento

total, cuj o desfecho será sern

dúvida, um enorme pre]UIZO
parà os futuros anos agr ícolas".
Citou. ainda, os sensíveis cortes
de financiamento agrícola, o

aumento indiscriminado nos

preços dos insumos, os preços e

condições inacessíveis para o

agricultor em adquirir imple
mentos; e agora, "o Incra dá o

golpe fatal para.muitos produ
tores, que sem condições finan
ceiras para pagar seus impostos,
estão

. ameaçando' abandonar o

campo de trabalho aderindo ao

temido êxodo .rural".

Também na meSUla sessao,
foi aPlovado um requerimento
da vereadora Selma Coutinho
Pieczaika, que pede ao poder.

,

,

, ,

executivo, informações. a res
peito. das providências tomadas
até o momento, quanto ao '�'ve
lho problema" do Iixo que' se
verifica no morro' da ;; Pedra

.

Branca, na periferia- da cidade.

INDICA"ÇÕES
, Mais duas indicações ;fo
ram . aprovadas' em discussão
única, '

por' unanimidade, apre
sentadas pelos vereadores FIP.n�
'cisco Bueno de Siqueira, e Or
lando Müller. A primeira, su

gerindo ao chefe do executivo

municipal a estudar a,' possibili
dade de construir um abrigo
para passageiros no .ponto de'
ônibus localizado no Bairro d-a
Cohab. A segunda; alertando
ao Prefeito a necessidade 'de
uma fiscalização mais rígida. e

atuante da Prefeitura, para que
as valetas, córregos e bueiros"
.nas proximidades da .f'irrnaLu
dovico Dambroski, não sirvam
de depósitos de Iixo .

Outras três ip,dicàç'Ões." de
ram entrada, .nessa sessão, para
serem discutidas e postas· em
votação na próxima reunião da
Câmara, sendo uma de autoriá

'

do vereador ' Guido ,Henriing e '

duas do vereador Orlando Mül
ler.

r:

PDS: eleição do Diret6rio Municipal
ocorreu· em clima de franqüilidade<

CANOINHAS - Duzentas
e sessenta pessoas das 751 filia
das ao Partido Democratico So
cial (PDS), compareceram e

votaram na eleição do Dire!tió
rio Municipal do Partido, reali
zada domingo último no recinto
da Câmara de Vere�dores. '

f

As previsões do meio polí-
tico loeal confirmaram-se" com

a eleiçã0 da Chapa Única elabo ..

rada previamente pela Comis-
,

são' :Oir�tota. Municipal Provi-

sória. Nenhuma chapa concor

rente foi apresentada na oca

sião, sendo eleita a chapa para
a Diretoria Executiva, encabe
çada por Old,emar Mussi, no

cargo de Presidente, tendo co

mo. Vice-Presidente, o vereador
Paulo Eduardo Rocha Faria;
Secretário, Rimon Seleme e

Tesoureiro, Nivaldo Roeder.

lo

O Diretório Municipal fi
cou constituído de 44 Membros
Efetivos, 15 Suplentes e maIS o

Delegado à Convenção Regio-:_'
nal, Prefeito . Benedito' Theré-'
zio de, Carvalho e Suplente l de
Delegado,. Antono Weinfur�er.'!,
'/

"

..'

\

o pleito aconteceu num.,
clima de harmoni� e tranqüili:-·
dade, sendo inclusive adotado O'

sist�rna de voto a, descobertO',
por sugestão do Sr . João Sele-,

me, o polítko mais idoso "pr�-'
sente,. de acordo com o regula-.,
mento do Partido.
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CART'ÓRIO DE REGISTRO DE IMóVEIS
DA COMARCA DE CANOINHAS

,CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Loteamento
I

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

Faz público, para ciência dos ínteresados, em cumpri
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de ,19/12/1979, que
"por RENEAU CUBAS, e sua mulher dona MARIA DE LOURDES
MAYER .CUBAS, SYLVIO ALFR.EDO MAYER e sua mulher do
na OÍ>ILZA DA SILVA MAYER, EDGARD ALEIXO MAYER e

sua mulher dona NILDA SILVA MAYER, BERNADETE MÀB,IA
MAYER DEQUECH e seu marido GABRIEL DEQUECH FILHO,
JOSÉ ANTONIO MAYER, REGINA MARIA MAYER, GILBEHTO
MAYER, GILB�,RTO MAYEH 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
ALFREDO 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 apresentadasdentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da terceirà e
última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não havendo
Impugnação de terceiros ou deste Ofício, será Iprocedido o registro.

O processo encontra-se a disposição Idos interessados,neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passadonesta cidade de Canoínhas, Estado de. Santa Catarina aos vinte e
dois (22) dias do mês de setembro de 1980. e.

'

EULALIA GLABA KOHLBECK .:....... 'Oficial do Registro' de Imó�eis
CPF n.?: 249 ·111 199/34
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ME' N T E L,
TELAS DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
ALAMBRADOS, VIVEIROS, GRANJAS 'DE AVES, CANIL.

I .

FABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA � COMPRIMEN- \

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, 18'8 - Fone 22-0748, .Caixa
\ Postal, 241 - Anexo Escritório Cide Contabilidade
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de ori_en,t çêo profission.al
Jesus» OS'.07,.Q31·

Quinz n

E.B. «Sagrado
Sob o lema: "Nunca falta, um

emprego para um bom profissio
nal" , realizou-se com muito SUCI2S

.so na EH. "Sagrado Coração de

Jesus", a Quinzena de Orientação
Profissional de 15 a 26 de setem-
bro.:

\

O que foi a Quinzena de 'Orien-
tação Profissional e qual a sua .fi.
nalidade?

Foi um trabalho realizado nes

ta Escola com o objetivo de criar

oportunidade aos alunos 'das B.as
séries do 1.0 grau, conhecerem as

diversas Escolas Profissionalizan
tes ã nível de 2.° grau da região,
o mercado de trabalho existente
nos diferentes setores'de trabalho,
desenvolvendo valores através' de
orientação, palestras, visitas, slides
para urna opção futura.

A abertura realizou-se no Sa
lão Nobre. do Colégio pela Diretora
da Escola Básica, Irmã Ida Vlfar
ken.

Os ternas abordados nas pales
tras versaram sobre:
- "Vocação e Profissão e Curso

Pedagógico" -, com apresenta
ção de slides por Ir, Carmem.
Welter - Diretora do Curso
Pedagógico,

� "O valor da Contabilidade" por
Liomar Viertel - Contador e

Vice:-Presidente d'a' A.P . P. des
ta Escola.

- "A cabeleireira" com demons-.Ó: ,

tração de Corte e Penteados de
cabelos, por \ Guiórnar Scheidt
Berba e sua Equipe,

- "A arte e pintura" com apre
sentação de trabalhos por Ma
ria de Lourdes Brehmer - pro

F fessora de Educação Artística.
- "A 'ação' do. Veterinárto" e' Es

cola Agrícola Vidal Ramos" com

projeção, de slides pelo veteriná
rio e professor Dr, Jorge Ra
rn.ella.

-. Entrevista com Irmã Glorisse
. \

L·o m b a r d i,. funcionária do
1NAMPS, sobre "Enfermagem".

- "Vocação e Profissão" por Car
los Becker, Onientador Educa,
cional da 8. a UCRE de Mafra,
Além das palestras, realizaram, .

V Dfr scaria
Pampas

o VERDADEIRO CHUR
RASCO A MODA
"GAÚCHA" .

Final da Caetano Costa
C] ·BR-280 .

.Oracão ao' Divino

Espírito, Santo .

Espírito Santo,' Tu 'que me es
clareces -em tudo, que ilumina to
dos 'os meus caminhos para que eu
atínja meu ideal, Tu que me dás o

.

Dom Divino de perdoar e esquecer
o mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha vida está co
migo, quero neste curto diálogo
ugradecerte por tudo e confirmar
uma vez mais que não quero sepa
rar-me de Ti.

Por maior que seja 'a ilusão ma
teríal, não será o mínimo da vonta
de que sinto, de um dia estar contí
go e todos os meus irmãos, na gló
ria perpétua.

. Agradeço-te umá vez mais ...

A pessoa deverá .fazer esta
oração três dias seguidos sem fazer
o pedido. Dentro de três dias será
alcançada a graça, por mais difícil
que seja.

-,

Publicada pôr ter recebido uma

graça
. Uma devote.

Coração'
.

de
,

.

�"l�!;�'! '

se visitas aos diversos" 'Estabeleci-
mentos de Ensino de 2 'o grau e à'

, " .

Esquadrias M.etálicas de Brehmer e

. Krzesinskí .

canoínhas, setembro de' 198�.

I
.

mos a todos os que, de uma ou eu-
tra forma, d.eram �uà valiosa con

tribuição' para o êxito desta' "Quin..

zena de, Orientação profissional" •

I

I
,

·Nesta oportunidade, a1&radece-

,
.

EXECUTE COM RAPIDEZ E 'EFICACIA SUA COLHEl�At
COM

. ,

EW'HOLlAND
A AUTOMOTRIZ "NEW HOLLAND 4040" É O 'NOVO MO
DELO LANÇADO NO MERCADO BRASI�EIRO. FORTE,
RESISTENTE, 'DURÁVEL, VERSÁTIL, MODERNA, PER
FEITA. CONCEBIDA EM CADA DETAL:ijE PARA AU_
MENTAR OS LUCROS DA COLHEITA� REI�UZI.NDO, AO
MiNIMO, AS PE�DAS DE GRÃOS, ELIMINANDO, AS
QUEBRAS E ENVIANDO MAIS GRÃOS, E' GRÃOS LIM-

POS, AO TANQU,E GRANELEIRO.
UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME
CÂNICA DA "SPERRY NEW HOLLAND". VOC1!:' TAM

BÉM VAI SE ORGULHAR DELA.
.

I

ALIADO AO ESPETACULAR TRABALHO DESTA
COLHEITADEIRA, uss O

CBT 2105
FAMOSO NA INDÚSTRIA E LAVOURA DE MÉDIO E
GRANDE PORTE, ESTE TRATOR ESTA,RA AO SEU. LA
DO, DA SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O Ú.NICO ·TRA
TOR BRASILEIRO COM CHASSI QUE ACEITA QUAL-'
QUER IMPLEMENTO FRONTAL SEM .ADAPTAÇõES.

Revendedora autorizada "NEW HOLLAND" e "CB'F'
p.ara "a região,

MAVEQUI:P
'''. Máquinas, Veículos' e 'Equipamento�]�Ltda.

,.

Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Cemi�:riõ
Municipal)

Telefone (0477) 22-0261 ..; €.EP 89460 -, CANt>INHA5-SC

I

---------------------------.--------------------------
, .

DR. zaso AMARAL FILHO•

1".
•

� CIRlJRGIÁO DENTISTA -
,

• I

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra-
\

vessa 15 de Novembro
(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0960

.,.

..Em _ ·.§Hfr..'.-sm'..�*Mam,
..

. .

•••• ••
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A RIGE,S,A _" DEPÂRTAMENTO FLORESTAL, EM TRtS'

BARRAS, S.C., EST� QUEREl'fDO ALUGAR 'UMA :SAL-
'

SA COM CAPACIDADE ENTRE' 16 A 24 TONELADAS.

QUEM TIVER INTERESSE EM ALUGA-LÃ, FAVOR TE
LEFONAR PARA O NÚMERO 047�(2,2-0600) OU 0476(23-139
E 2'3-197)"PARA DISCUTIR PREÇO E CONDIÇÕES.

\

'Agradecemos penhorada-
mente a colaboração do povo
em geral que ajudaram de uma

, ou de outra' maneira para ' que
'pudece-mos obter este resulta-.
do. A COMISSÃO

�������������'= i
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Grande . liquida'çã� , de, eletrodoméstico� i
na loj'a

I

. ,

Merby 8elem,e & üta. Ltda.
Rua Paula Pereira, J35 - Canoinhas - Sç

L·

Estamos liquidando todo nosso
\

estoque de Eletrodomésticos.
Vejam; só estes preços de liquidação:

RIBESA

Celulose, Papel e Embalaúens LIda.

RESULTADO DA F:F;S'tA 1II111 ..-�----!lI!I;..._II1II41111-·I11III....'� r.- 1I!!i!

DE S.AO FRANCISCO REALI�
, ZADA DIA 05 DE OUTUB;ao'
PR'ÓXIMO PASSADO, NO
BAIRRO CAMPO ÁGUA VER
DE.

Total bruto . .. Cr$ 428.900,70
r Despesas .. .. Cr$ 244.989,30
Lucro Iíquido Cr$ 183.911,40
(Cento e oitenta ,e três mil no-

'

vecentos e onze cruzeiros e qua
renta centavos) '.

Canoinhas, 09 de outubro
de 1980.

João 'Salvador de Andrade
Presidente da Igrej a

, Antonio Kondras Filho
Tesoureiro

AGRADECIMENTO

Servico de
,

I
,

Ba lsa

,

1.'" II'.UI'.",u" II B'" &.' I' I lUA III L�", q' 'M" PJ." I�" 'lU'" 'oi "'-,1,1,14" MUU"".!1UU'!M4UM IIu� ,

,UNGER & '�IA. LTDA.
INDÚSTRIA - COMÉRCIO _. EXPORTAÇAO

TELEF0NES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

.' Distribuidores Exciusi vos da Linha,
I Completa dos Motores« \VEG»

-

Esquadrias de ferro e uma variadíssima secção
"de vidros, com equipe de' profissionais compe

tentes pára .sua colocação.
,,\ '

Rua Des. Costa Carvalho" ,41 e 44 - UNIAO DA VITÓRIA - PR.

I '

)

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldelDar K,nüppel
. --

, I
,

.:: J ' "

Rua Major Vieira, 36Q _ Fone (0477) 2'2-0386 - CANOINHAS - Santa' Catarina

i'

JOGOS DE ESTOFADOS

TODO$ OS,MODELOS, EM TODAS AS CORES, POR
SOMENTE '

,

'

.. , .

E DE BRINDE UMA MESA \D� CENTRO.

FOGõES A GAS "SEMERn - 4 E 6 BOCAS

TODAS AS CORES, A PARTIR DE ..

Cr$ 6.490,00,

Cr$__3.990,OO

COPAS EM FÓRMICA

MESA, BALCÃO, CRISTALEIRA, 6 CADEIRAS, EM 'TO-
,

pAS AS CORES, POR AP,ENAS ., .. .. .. .. .. .. .. '.' .. Cr'$ .. 6'.990,OO

E MAIS: TELEVISORES, GELADEIRAS, BICICLETAS, RADIOS. ,

TUDO A PREÇO DE LIQUIPAÇÃO.

Compre tudo· para o seu lar pelos preços. de liquidação
-

a vista
I

ou em' suaves presta�õ8S mensais.'
,

'

I

r

Prefeitura Municipall de ;CanoiJnhas

ED .'TA,L
De conforn1idade com 'O Artigo ll,.

0, 276, do Código
Tributário Municipal, o Departamento de Viação e Obras
Públicas, mediante, 0_ presente Edital, os elementos referentes
.a Taxa de Melhoria .. sobre o calçamento c3l retalhos de pedra,
da Rua Marechal Flcrianc entre Ruas Major Vieira e Duque
de Caxias.

'

a) Orçamento do Custo da Obra. por ,Meüro Quadrado.:
a) Preparo de base ' ,"

'

�.

-

Cr$ 50,20
b) Acerto do Leito .. .. .. .�. .. .. .., .. .. Cr$ 20,25
c) Calçamento a retalhos de pedra ., ". .. Cr$ 73,60
d)' Mão de Obra .. .. .. . � .. .. .. ... .., Cr$ 57,45
e) Equipamentos pjaplicação- .. .. ",," !Cr�$ 48,50

-----

Total � : " . tCt$ 350,00
b) Custo da Obra:
a) Preparo de base ... , ,: ., .

'\
.. I,. lCr$ 73.919,50'

b) Acerto do leito .. ., ., .. .. .. .. (Cr$ 177.068,00
'c) Calçamento a retalhe de pedra.. .. (Cr$ 108.376,00
d) Equipamentos p/aplicação ., .. .. (Cr$ 71.416,50
e) ,

Mão de Obra," .. ","
.. .. ..'.... ..• 'Cr$ 84 :595,00

Total .. .. .. .. .. . ': .. .. .. .. .. .. .,"" Cr$ 515.375,00 -

c) Area total da obra 1.472,50 metros quadrados, 'a ser fi
nanciada pela Prefeitura Municipal de Canoinhas, 294,50
metros quadrados, em' moeda representa Cr$ 103.075,00"
correspondente a 1/5 da obra. ,

d) A ser financiada pelos: contribuintes 1 .. 178�00 metros qua
drados, correspondente a 4/5 da obra, em moeda repre
senta Cr$ 412.3'00,00.

01)' Oelson Souza Gomes
frente' 22,00 metros cota 4,00
88,00 'm2 a Cr$ �5ü,00 '

", ..

meio-fio 22,00 mI. a Cr$ 160,00 ..

'

.. "," ..

Total .. .. .. .. ., .. ., .. '.. .. '" ,_' " .

02)' Francisco Zazinsiki
,

frente 16,00 metros cota 4,00 Esquina,
116,00 m2 á Cr$ 350,00 .. .. ..

'

.. " ..

meio-fio 22,00 mI. a Cr$ 160,00 .. . ", ..

Cr$ 30 ,800,0.0
Cr$ 3.520,00
Cr$ 34.320,00

Total � , ..

Cr$ 40.600,00
Cr$ 3.520,00
Cr$ 44.120,00

03) Comercial Pedrassani Ltda.
frente 40,00 metros cota 4,00 Esquina
212,00 m2 a Cr$ 350,00 .. ., " .. ..' .. Cr$ 74 � 200,00-
meio ...fio 46,00 ml . a Cr$ 160,00 ..:_. Cr$ 7.360,00,

,

Total .. z : •••••••••••••••••• '.. Cr$ 81. 560,00-

Pedro Grechechen
frente 37,00 metros cota 4,00 Esquina
200,00 m2 a Cr$ 350,00 ..........•

, meio-fio 43,00 ml : a Cr$ 160,00 . '.' .,
'

..

, '

Total '

05) Nivaldo Bley .

frente 15,,50 metros cota 4,00 Esquina
114,00 m2 a Cr$ 35,0,00 ..

'

..

'

.. .. .. ..

meio-fio 21,50 ml , a Cr$ 160,00

04)

Cr$ 70.000,00
Cr$ 6.880,00
Cr$ 76.880,00'

Cr$ 39.900,00
Cr$ 3.440,00,

'1' Cr$ 43.340,00Total , .. '. "

06) Maria
I

Glinsiki e Outros
frente 36,00 metros cota 4,00
114,00 m2 a, Cr$ 350,00 .. .. ..

meio-fio 36,00 mI. a Cr$ 160,00
Total.' .

07) Pedro dos Santos
frente 28,00 metros cota 4,00 Esquina
124,00 m2. a Cr$ 350,00 .. .. .. ..' ..

meio-fio 28bOO mI. a Cr$ 160,00 .. ..

,Total,.. .. .. .. .. .. ., .. .. �', ..

Américo Pantarolo
frente 42,00 'metros cota 4,00 Esquina
180,00 m2 a Cr$ 350,00 .. .. . � .. .. ..

meio-fio 42,00 ml . a Cr$ 160,00 .. .. ..

.. Cr$ 5'0.400,00

.. Cr$ '5.76'0,00

.. Cr$ 56.160,00

.:"<. Cr$ '43.400,00
Cr$ 4.480,00

I
Cr$ 47.880,00

08)

Cr$ 63.000,00
Cr$

,

6 . 720,00
Total .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 69. 720,00
SOMA DAS PARCELAS ,

A ser financiada pela Prefeitura Munici-

pal de Canoinhas ,
,. 'Cr$ 103.075,00

A ser financiada pelos contribuintes:
Calçamento a retalhos de pedra .. Cr$ 412. 300,0{)

,

Meio-fio,' .. .. .. ..' .. ., .. .. .. .. Cr$ 41. 680,00
Total .. ., .. '.. .. .. ..

\
.. .. .. .. Cr$ 557.055,00

�Quinhentos e cincoenta e sete mil e cincoenta e cinco CTIl

zeiros) ,

Benedito, Therézio de "Carvalho Netto _ Prefeito Municipal
João S. Andrade - Fiscal de Obras

:rtt MM 'H" i li_i·.
\

AR ,MM '44 4;

.Despachante «D-avet»
de Osmário Davel Filho

\ ,

Rua Major Vieira, 350

,Credenciado "sob o 0.0 291 para:
Emplacamento de Veículos _ Carteira de Habilitação _ Car-'
teira de Identidade /_' Confecção d� Placas e Plaquetas

&&SE
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Prefeitura Municipal de CaBuinhas

de 26/09/1980Lei
DECLARA DE UTILIDADJ� PúBLICA A "ASSOCIAÇÃO DOS

ENGENHEIROS no VALE DO CANOINHAS".

Dr. Benedito 'I'herêzío de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de su�s atribuiçõ�s, faço
saber que a Câmara de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte _

L E I :

Artigo 1.° _ É reconhecida de Utilidade Pública, ,a Associação
dos Engenheiros do Vale do Canoinhas", Secção do Planalto Norte da As

sociação Catarinense de Engenheiros, com .sede e .foro nesta cidade.

, Artigo 2.Q _ A Entidade beneficiada com a presente' lei, fica
assegurada as prerrogativas e vantagens decorrentes da legislação vigente.

, Artigo 3.° - Está lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

( "

Canoínhas, 26 de setembro de 1980.

Dr. Benedrto Therézio de Carvalho Netto _ Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no 'Departamento Adminis

trativo, na data supra.

José Bonifácio Furtado _ Coordenador Administrativo

l565 de
. ,

26/09/1980Lei D.O
AUTORIZA o PODER EXE,CUTIVO A ADQUIRIR ÁREAS DE TERJ_tAS

E DA OUTRAS PROVID:ÊNCIAS.
Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Prefeito Munici

, pal de Canoinhas, Estado de"Santa Catarina.

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câ
mara Municipal votou e eu sanciono a seguinte

I LEI. ,

Ant , 1.0 _, Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a ad
quirir pelo valor de Cr$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta
mil cruzeiros), duas glebas de 'terras, a saber: - Gleba N.? 1
com a área de 40.444,26 m2 e a Gleba N.? 2,-com a área de
9.365,44 m2, totalizando a área de 49.809,70 m2, sito na loca
lidade de "Parado" neste Município, de propriedade do Sr.
Evaldo Gonchorovski e doar à Cooperativa Agropecuária de

, Canoinhas Ltda " com a finalidade específica de construir em

ditos imóveis uma Usina para beneficiamento de Leite e Par
que de Exposição.

§ Único - Os imóveis constantes das Glebas N.O 1 e 2 respectivamente, a

que alude o Artigo 1.0 da preserite Lei confrontam-se: Gleba
" N,? 1 - de um lado numa linha de 300,50 metros lineares com

terras de Albino Ossowski, de outro lado numa linha de 201,60
metros lineares com terras do proprietário, de outro lado nu

ma Iinha de 401,20 metros lineares com terras de Comércio
Indústria Zugman, e de outro lado numa linha de 120 metros
lineares com a estrada Piedade-Parado; ,Gleba N.o 2 confron
ta-se de um lado numa linha de 120 metros 'lineares com a es--,

trada Municipal - Piedade' Parado, de outro lado numa' ex-

tensão de 86,20 metros lineares com terras de Albino Ossows
ki, de outro lado numa linha de 108 metros lineares com ter
ras de Davi Rafalski, de outro lado comferras de Romano
Massignan numa extensão de 69,10 metros lineares"

2.° - \A Entidade beneficiada com a presente Lei, terá o prazo de
(3) três anos para iniciar e concluir as obras destinadas �

. Usina de Beneficiamento d� Leite e ,. Parque de Exposição,
revertendo ao Patrimônio Municipal ern caso do não cumpri
mento deste disposàtivo ,

3.° _ As Despesas decorrentes com a presente Lei correrão 'à conta
de dotação específica' constante do orçamento vigente _. DE
PARTAMENTO'DE SE.RVI'ÇOS URBANOS: '4.0.0.0 Despe
sas de Capital _ 4.2. O. O Inversões Financeiras - 4.2.1. 0/
107 Aquisição de Imóveis.

'

Ali. 4.° -, A presente Lei entrará em vigor 'na) data de sua .publicação,
,

revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, 26 de setembro de 1980.

Art.

Art.

Benedito Therésio de Carvalho Netto _' Prefeito Municipal
Registrada' e publicada a presente Lei no Departamento Ad

ministrativo Municipal, em 26/09j�0.
I

José Bonifácio, Furtado _ Coordenador Administrativo
RêjiDmiMiMtMtm 'eMMSífE ME.. E WMiMiMJNA;P;WSI1Hií4'1

Cr$ -UiO .0flO,OO
.,

Cr$ 65.000,00
"f,

I

,�,�

Cr$ 600 . G)6)G,el)

• 1••
}

.

Prefeitura Mun·i'cipal, de ,Canoinhas'
�

I

Decreto N.o ·,84/80
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Munici

pal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina; no uso de suas atribuições e

de acordo com o inciso II artigo 5.° da Lei n.? 1514 de 15 de outubro de 1979:
)

DECRETA:
i

Art. 1.0 _ Fica aberto O' crédito suplementar por conta do ex

cesso de arrecadação verificado até o mês de setembro do corrente ano na
importância de Cr$ 5.925.000,00 (cinco .milhões novecentos e vinte e cin
co mil cruzeiros) para suplementar as seguintes dotações orçamentárias:,

,

GABINETE DO PREFEITO .

·3.0.0.0 _ DESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O _ Despesas de Custeio
3 . 1. 3 . O _ Serviços' de 'Terceiros e Encargos"
3.1. 3 .1/012 _ Outros Serv. e Encargos ..

'

.. §O.OOQ,OQ

·1 I
,

'
, �'

Cr$

DEPARTAMENTO DE AD'MINISTRAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O _ Despesas de Custeio

.

3.1. 3 . O _ Serviços Terceiros de Encargos
3.1.3.1/022 -Outros Serv. e Encargos .. ..

3.2. O . O _ T};lANSFERÊNCIAS CORRENTES
3..2.8. O _ Prog. Form. Patr . do Serv. Público
3.2.8 . 1/026 - PASEP .. .. .. . '. .. .. '.. .. ..

DEPARTAME'NTO 'DE EDUCAÇÃO E CULTURA

3.,0. O. O _. ,DESPESAS CORRENTES

'. ' .

400·.000:00Cr$

Cr$

3. 1. O . O - Despesas de Custeio
3' . 1. 1. 0- _ Pessoal Civil

.

,
3. 1. 1. i/040 .:'. Pessoal Civil .. ..

3.2.0.0 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2.5. O _ Transferências a Pessoas,

J. .

3.2.5.1/060 - Inativos .'. .. .. .. .. ..

3.2.5.3/061 ___;_ Salário Família, .

4. O . O . O _ Despesas de Capital
4. 1. O . O _ Investimentos
4.1.1. O _ Obras e Instalações
4,.1.1.1/063 _ Construções Rec. de Escolas

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
3.0.0.-0 - DESPESAS CORRENTES

·1

Cr$ 1. e06 . �QO,00

3 . 1. O . O _ Despesas de Custeio'
3 . L 2 . O _ Material de Consumo

,

'

3.1. 2 � 1/093 _ Material de Consumo

I'

'Cr$ 1.10el. tlOO,(i)9..J-I
J,' :-!',I). ,

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
4.0,0.0 - DESPESAS DE CAPITAL ' ,

4. 1. O . O _' Investimentos
4.1.1. O - Obras e Instalações ,

� .1.1.1/097-A _. Constr. Terminal Rodoviário
4. L 1. 2/097-B _ Conservo Rec. Constr. Estradas

Cr$
.

Cr$

,
'

500.00noo
. ,. ,

300.000,00
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS'
3.0.0.0 _ DESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O _ Despesas de Custeio
3. 1. 2. O _'Material de Consumo

_

3.1. 2 .1/102 - Material de Consumo
3. 1. 3 . O _ Serviços de Terceiros e Encargos
3.1. 3 .1/104 _ Outros Serv . e Encargos ..

TOTAL GERAL ..

'

\.. .. .'.

Cr$ , 1. eoe. f)(;)t),f>f)

Cr$ 50. OOO,O{i)
Cr$ 5.925.000,00

Art.' 2.° _ Este Decreto entrará em vigor na- data de sua pu ...

blicação, revogadas a� disposições em contrário.

Canoinhas, 30 de setembro de 1980.

Dr. Benedito Therézio dei,Carvalho Netto _. Prefeito Municipal
Es.te Decreto-foi registrado e.publícado no Departamento-Ad- '

ministrativo, na datá supra.
, ,

José Bonifácio Furtado -, Coordenador Administrative

a....A4A4 ri &WHH'•• H

\ .

',..,
',_

,Dra. Heloisa' S. Bertoncin,i
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091

Censultéríe: Rua Major Viejps, .505 .,.,._ 1.� a.nda:r
\

«(l€> lado do EdifÍ�t0 Muss:D
Fene 2'2-0439

-

,GARDENI'A
RECEBEMOS VARIADOS MODE.LOS DE

-SANDALIAS E OS ÚLTI��S LAN'ÇAMEN
TOS DA COLEÇÃO PRIl\'IAVERA-VERAO.

-
, I

Trabalhamos COm Cartão "ELO.
-0,"1

Bar' 8 Restaurante Pinguim
.

-

:/
.

.

. \

Cardápio À ,LA CARTE - espeto' corrIdo
-, lanches - sorvetes da casa - Aceitamos en"

c,Ül1llendas de churrasco de gado ..- earneiro ._,..

leitão .e .galínhas assadas, Preparamos fes,tà,s :d'�,
aniveesâries e easamentos, etc. '

,.
"

.Rua Paula Pereira, 430 (ao lade do Correio)

-'

t·

,

" � ..,' - ...�.. ,'"
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ÇORREIO DO No.R'fE 11 de outubro de 1980

PONHA UM FIAT NA ,SUA ECONOMIA

VA ATÉ A FUCK AUTOMóVEIS LTDA.

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

dos, planos Fuck, Venha conferir.
,

rock, Automóveis Ltda.
Rua Caetano Costa, 2211 '

Fone: 22�0007 - CANbINHAS

Assóciação dos Professores
do Vale do Canoinhas

A P R O V xc
• I

o compro a
í

a so social de pr-o resaor é o àper-
felçoamento global, embasado na verdade 'e na jus
t íça : , jam.ais exclusivamente no empir ismo e na

parcialidade cri tica. .

\

O compromisso social do pr o res sor- é a cansei
ência critico-ativa à realidade cotidiana' jamais
a omissão ,e a alienação. em detrimento de uma

,

olasae cuja missão é despertar a verdade � apontar
o/caminho. "

'"
,

O compromisso de ré do pro fessor é a manu
tenção do paralelismo dos direitos e deveres. sob
todos. os seu� aspectos; jamais deve relegar-se ou

ser 'f'elegado dos ve rdade í.r-o s fins a que se propõ e .

/, .

Mensagem da Aprovac, em comemoração
ao Dia do Professor. "

Canoinhas. 15 de �utubro de 1980

Serviço de Relações Públicas da Aprovac

'NO :PEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
l\fIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

- VOCí, ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:
.

AnoMarca
1 'Ohevette SL r

:

1 Caravan
1 Opala '.
1 Brasília .

1 Variant ..

1978'
1975 ,

!977
.. .. .. .. .. .. 1975

........

'

1975

"

MICiUEl PROCOPIAK, COM. DE, VEíCULOS lTOA.
'Concessionário General Motors do Brasil S. A.

, I '

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS -, Sta, Catarina

,

Convênios
A CIDASC renovou este a

no 47 convênios com Prefei
turas Municipais, Sindicatos
e Cooperativas, para a 'con
tratação de médicos veteriná
rios que estão nos 'diversos

municípios do estado, fazen
do atendimento clínico e cí

rúrgico aos
\

animais de pe
quenas e médias propriedades
rurais. Dos 47 convênios, que
tem duração de um ano, po
dendo ser renovados, sete são
médicos veterinários da CI
DASC, colocados a disposição
destes órgãos e nos outros 40,
a CIDASC participa com 10
mil cruzeiros mensais, sendo

.
o restante por conta do, ór
gão contratante.

Energias Alternativas
.

para a secagem
de Produtos Rgrícolas I

A Estação Experimental da
EM?ASe em Ohapecó, que
está iniciando experiências
com' energias alternativas pa
ra uso na propriedade, está

Iazendo um estudo preliminar
sobre' «substituição do uso da
lenha e eliminação total de
derivados do petróleo na se

cagem de produtos agrícolas,
grão, sementes, bulbos e ou-.
tros. Conforme declarou o En
genheiro Agrônomo Jack Eli
seu Crispim, Coordenador da
pesquisa, �a secagem de pro
dutos agrícolas poderá ser

/ feita, a um custo bastante bai
xo, utilizando a queima de
sabugos de milho ou lenha,
o biogás ou a própria energia

,

solar e .elétríca, em combina
ções variáveis ou cada fonte
isoladamente. Enfim, existe a

possibilidade .do aproveita
mento eficiente e econômico
de materiais vegetais, bioló
gicos e energias pr.esentes
nas propriedades rurais C8.

tarinenses».

As pesquisas em desenvolvi
mento que ainda estão na fase

-----------'--------------.

Agradecimento
, .

A Associação Espírita Lar
de Jesus, manifesta publica
mente seu agradecimento' ao
Rotary Clube de Canoinhas,
pela promoção realizada no

dia 13/09/80, da, qual lhe
'coube a importância de
Cr$ 39.020,00.

'

Muito obrigado!
Carmem Lucia B. M. Weinfurler

Presidente

de pré- projeto, secagem de

soja, feijão, arroz, milho, tre
moço e outros, utilizando um

secador de construção sim-.
ples e passível de variadas

adaptações. Este secador com
porta a secagem tanto de ma

terial a granel como também
em espigas ou acondicionados
em sacos de aniagem, sendo

,
também recomendado para a

«cura» do alho e cebola.
«Desta maneira, diz Críspím,
o produtor rural pode secar

os produtos na ,sua proprie
dade, fazendo com que eles

cheguem nas!Cooperativas já

,

Ia
com unidade correta para o

armazenamento. Inclusive, um
protótipo do secador encon

tra-se em Iuneíonaménto na

Estação Experimental de Cha-
/ pecó, e poderá ser visitado
por Técnicos e produtores ru
rais».

o AgrônomojlembrouItam
�ém que Sant� Catarina foi o

prímeíro'[Estado a.apresentar
um projeto global de utiliza
ção de fontes aíternatívas de
energia: (hídráulfoa.Xbíogás,
álcool, carvão, etc.)

Acontec'end,Q
Responsabítídcde: J. e C.

* «Quando o mundo te pa-
recer ruim recorda-te: Não

haveria doce, se não houvesse
o amargo. Não haveria luz, se

não houvesse escuridão. Não sa

berias o que é bom, se não
houvesse o mal. Da mesma for
ma, se tiveres fé, haverá sem

pre a tua espera um dia melhor

pois só se sabe o que é ser fe
liz aquele que já não o foi. .. 1>

* Hoj e como não poderia
deixar de ser vamos todos

dar um toque no Clube Canoi
nhense. E curtir com gente
muito amiga mais uma' boate
promoção do L.eo Clube.

* Osw�do' Rogério garotão
que acontece aqui na city,

sendo alvo de muitos olhares.
Realmente você é uma graça.

* Joyce, e Bibo, .foí deus

quem uniu vocês. E muito
'bem unido por sinal.

* Nardo extreou idade nova

no último dia '7. Para co

memorar a data :houve uma

"reuníão em Camboriu. Onde
muitos aviões marcaram presen
ça entre eles: Nato Markív e

Chico e Laércio. A "você Nardo
tuda de bom.

* Também Janja recebendo
os cumprimentos por mais

um niver, tudo de bom à você

garota.

* Isabel Bossi marcando pre
sença entre nós este fim de,

semana. é isso aí menina;
,

'

iC Tem um certo moreninho
tri fofo que está derreten

do o coração de uma certa lou
rinha. Chega mais nela Hélio.

DOCUMENTO EXTRAVIADO
,

MASSATOMO MURAKAMI
declara para os devidos fins que
extraviou o Certificado de Pro
priedade do caminhão Mercedes,
Benz 1113, ano 1974, cor azul, pla ....

ca DA-1013, chassis .

344.133.120.0(}:lH2, ficando o mes

mo sem efeito por ter requerido
segunda via.
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DOCUMENTO EXTRAVIADO

JOSÉ LAURI BATISTA DE
,LIMA, declara para os devidos
fins que extraviou seu Certificado
de Dispensa de Incorporação, série '

H - 528,508.

o mesmo fioa sem efeito 'por
ter requerido segunda via.

DOCUMENTO
EXTRAVIADO
SóNIA MARlA SCHROEDER

declara para os devidos fins que
extraviou sua Carteira de Identi
dade n.? 915.709,. ficando a mesma

sem efeito por ter requerido, !9:

gunda via.

I

.
'

*,' Paulinho M. e Stela casal
, .

que marca .presença nos
acontecimentos. Mostrando, até

àquelas menininhas que o amor

'que existe eptre eles é' mais,
forte que qualquer fofoca. Vão
.em frente.

,
.

*' 'Solange P. recebendo os

cumprfmentos'[de seus' mui
tos amigos na última sexta-feira,
Felicidades.'

'

.' , ,

I

* Tânia e Acir casal' que fàz
inveja' a muitos, né .more

na? .Mostre a ela Tânia que
quem pode mais chora me-nos.

* Andrea'[e Andréjestíveram '�
.

com nós ao' fim dai semana

p p. trazendo COIn eles muita'

alegria,' Apareçam.

* .Ríta de 'Cássia·- com��àltos
planos de ,deixar Florípa e

vir juntar-se a nós. Volte mes

mo garota pois é muito bom
tê-la com a gente.

* Esperamos� que '"':de"'-agora-
em diante todos colaborem

com as boates que voltaram a

agitar nossos sábados. E aos .que
talvez sem pensar: fizeram algo
de errado, pedimos, que não
torne a se repetir. Pois nos

sos divertimentos não devem,:'
ser estragados por pessoas ir

responsáveis, Pensar antes dé
agir é muito bom. ,] (

*
'

Muito feliz o casal Ervin
'

(Celina) Schwarz com a :�
chegada de uma linda garotinha

.'

que receberá o nome de Stella. \

Aos papais corujas os cumpri- (,

mentos da coluna.
<

* «No amor, mais vale a

morte, 'do que.a dúvida e a "

traição... »

DOCUME,NTOS

EXTRAVIADOS

ERVINO MIKUS, declara para
os, devidos fins que extraviou to- '

dos os documentos do veículo Che, "

vette Jeans, ano 1979, cor branca,'
.placa CA·2736, ficando os mesmos

'sem efeito por ter requerido se'
gundas vias.

DOCUMEN"TO
EXTRAVIADO

INDúSTRIA E COMÉRCIO
IRMÃOS ZUGMANN S.A., .decla;
ra para, os devidos fins que foi ex
traviado o Certificado de Proprie

I

dade do seu caminhão Mercedes
Benz 1113, ano 1974, cor azul, pla
ca DA-1099, chassis 344133120010'63.,

O mesmo fica sem efeito por
ter requerido segunda via.

Impressos em' geral
Impressor. Ou.ro V�rde Lida.
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Grandes jornais do mundo inteiro estão abrindo espaços
para abo!�ar o comu.nismo atual da União Soviética. Alguns dos
pontos sao bastante interessantes, motivo pelo qual dedicamos nos-
sa coluna Ide hoje a este assunto."

'

, A' classe dominante da União Soviética ....I os superíunclonárlos do Partido Comunista -;.... dispõe de privilégios que nenhum mi
nistro de Estado dos países capitalistas' do Ocidente imagina ter'
altos salários, prêmio de repouso, apartamentos de luxo, casas d�
campo (datehas), carros com motoristas particulares para mulher' e
filhos, casas, de repouso, sofisticados centros de férias escolas es

pec!als para os filhos, restaurantes espectas onde pod'em consumir
caviar, vinh�s finos, champanhas, conhaques; lojas especlats onde
podem adquírír. produtos do Ocidente, conta aberta no Banco do Es
tado, entre outros privilégios que nem nos tempos do tzar os nobres
da época desfrutavam. .

.

\
.

Estes fatos estão fartamente comprovados em páginas e
mais págíuas de jornais da América do Norte e Europa, além de es
tar mínucíosamente contado no livro de um ex-burocrata russo e
ex-membro da Academia de Cíêneías da URSS, hoje exilado no
Ocidente, Michel Voslensky, intitulado L_A NOMENKLATURA, êxito
de U,vraria em todos os países desenvolvidos. Ele dedica seu traba
lho, ousado diga-se de passagem, a existência do «paraíso das mor-
domias - Moscou».

'

O. mais grave é que, segundo as informações de Voslenskyaltos cargos na burocracia soviética (dita Nomenklatura) custam fá:
bulas de dinheiro. Isto é, funcionários do Partido Comunista, , ambi
ciosos, compram os cargos aos dirigentes partidários. Por exemplo'

_ u� cargo �e procurador de distrito é vendido ao preço de dois mi:
, lhoes e ,r:neio de cruzeiros; de chefe de Polícia por quatro mílhões
!,,\de cruzeiros; (cargo muito importante num regime policial como o

jSOViético).; de diretor de instituto de pesquisa por três milhões e duo

Jzentos
mil cruzeiros; diretor de ensino superior, mais cotado no

mercado por se tratar de cargo vítalícío, custa dezesseis milhões.
Vendem-se até cargos de ministro na República do Azerbaijão, de
diretor de t��tro, de membro da Academ�a de Ciê,ncias do Azerbaijão.

Está é a república dos trabalhadores - o famoso paraísosoviético, modelo dos nossos esquerdistas, defendido pelos intelectuais
ditos de esquerda. Paraíso, isto sim, {las mordomias ·dos altos'
funcionários do Partido Comunista, a verdadeira classe

.

dominante
que usufrui de tedos os privilégios possíveis e ímágtnaveís, inaces:
s1v�ls ao trabalhador, ao h0!Dem comum que. na Rússia ganha o sa
lárlo de Cri 13.000,00 mensais, descontando tunda os impostos e pa
gando aluguél de um modesto apartamento de dois cômodos - poisd. três já é considerado luxo.

Esta casta passa os peívlléglos para os filhos, como nos
tempos do Tzar Nicolau. Pois, os filhos estudam em melhores' esco
las (ou melhor, em escolas super especiais), onde não tem acesso os'
filhos dos trabalhadores, Nessas escolas o ensme é dado em língua
estrangeira. (inglês; �rancês ou alemão J e, no.mo�ento da passagem
para o ensino supenor, os rapazes e moças Jamais são misturados
com os estudantes comuns.

Nestas escolas os filhos da classe dominante são preparados
para exercer altas funções na administração, e ai temos a contínuí
dade da casta no poder, a passagem dos privilégios de pais paratílhoe, 80b o patrocínio do Estàdo que se diz proletário e que é, na
verdad�, o Estado qu� escraviza as massas, cerca de 260 milhões
de pessoas, em benefício - apenas, - de 3 milhões de privilegiados
da Nomenklatura. .

.'

Esta é a realidade soviética que deve ser amplamente di
fundida entre os brasileiros, intoxicados com a maciça propaganda
de esquerda e pela pregação marxista da ígreís da libertação, que

.:

se diz progressista e quer acabar com o regime capítallsta para mon
tar um regime marxista. Ou dos simples comunistas, que querem
o poqer Piara melhor servir aos seus patrões russos e para, afinal,'
instalar-se nas mordomias brasileiras - pois ninguém é de .íerro,

Que o Governo assuma o comando da divulgação do livro
de Vo�lensky por todo o território nacional. Das editoras' não se po
de esperar muito, pois o Partido Comunista Brasileiro exerce amplo
domínio (terrorismo cultural) sobre a maioria delas.

'

Em se falando de Brasil, não temos muito a reclamar: Sem
dúvida estamos no caminho certo. O programa do Pa.rtido Democrá
tico Soeíal, já em sua introdução, propõe-se a edificar uma socieda
de progressista. [uste, e livre. Entre o imobilismo conservador e a

pregação revolucionária, de ínspíeação marxista, o PDS opta pela
correção das injustiças atuais, existentes quer nas relações de tra
balho, quer nos desníveis entre as regiões nacionais, mediante re
formas em nossas 'estruturas politicas, sociais e econômicas, feitas
com o consentimento pacifico da maioria.
O PDS não é dono de um Programa que possa servir de molde para
o mundo, mas temos que ter em mente que o partido existe há
um ano. Portanto, enquanto a URSS cai nas páginas negativas dos
maiores jornais do mundo, o Brasil é comentado como uma grande
esperança. Em termos de comunismo, nosso País precisa estar coe
so. todos os partidos, quer situação e oposições, todos unidos con
tra O' comunismo.

.

A tranquilidade pode ser transmitida facilmente, pois o PDS,
PMDB, Pf', PTB, PDT, PT,formam um grande partido na defesa da
democracia, dos direitos humanos, na luta contra o regime soviético...

Para finalizar,' transcrevemos o item 7 do Programa do PDS;
«O PDS compromete-se a lutar por uma sociedada aberta e plura
lista, fundada Da/ tolerância e na solidariedade. na qual todos te
nham o direito de participar das decisões, que afetam a vida nacío
Dal ou a pessoa humana, e de questionar e fiscalizar os

\
atos da

. administração pública».

,
\

nião foi convidado o Prefeito Claur

ajo Gadotti para dirigir algumas
palavras, o qual em seu pronuncia
mento muito elogiou 'os vereadores
da região em fundarem a UVEMAC,
que com o intercâmbio dos mes-
'mos a região será mais beneficiada,
dizendo que sentiu-se honrado em

ser. escolhido Major Vieira para
homenagear os vereadores com

mais tempo de legislaturas, sendo
calorosamente aplaudido pelos pre,
sentes. Em seguida falou o Presi
dente da UVE.MAC, DT. João Ro...

mario Carvalhal, que muito elogiou
a administração de Major Vieira e

solicitou para que todos seguissem
o exemplo desse município em que
trabalham .unidos Executivo e Le

gislativo; dando assim mais ênfase
ao desenvolvimento dos municí
pios. Ao meio dia' foi oferecido um

suculento churrasco a todos os

presentes na chácara do vice-Pre-.
feito, 'Sr. João Batista Ruthes.

to, não sendo só no tamanho, na

força, nas qualidades e defeitos,
mas sobretudo diferente na natu
reza. Por exemplo, a criança não
tem a capacidade

.

de pensar do
adulto. Ele compreende mais o que
vê 'e o que faz, do que o que ouve.

A criança precisa de um 1$
bem constituido, onde pais, esclare,
cidos, formem seu caráter. Precise
de uma sadia orientação religiosa)
que não crie nela, nem. um ateu
nem um fanático, mas alguém que
saiba amar a Deus e ao próximo.
Sobretudo, e acima de tudo, Q

criança precisa de amor ..
.

No dia da criança,' n6s adultos"
temos

-

que sentir profundamente
nossa responsabilidade, :! r e TI t-e
aqueles que constituirão O mundo '

de amanhã.

FRANCISCO' KRISAN

REUNIÃO DA PVE,MAC
EM MAJOR VmIRA

No último sábado, dia 4 de ou
tubro, se reuniram em Major Viei
ra os vereadores pertencentes a

� União dos Vereadores MUnicipais
do Vale de Canoinhas "UVEMAC",
estando piresentes os vereadores de
Canoinhas, Mafra, Monte Castelo,
Irineópolis, Três Barras e Major
Vieira; o engenheiro 'da 6.a Resi
dência do DER, Dr. Adilson Ro·
drigues de Medeiros; O Presidente
do Diretório do PDS" Sr. Pedro
Veiga Sobrinho; o Secretário do
PDS, Sr. Analdo Pereira dos San-

.

tos; o Prefeito Municipal de Major
Vieira, Sr. Claudio Gàdotti: o Sr.
Osmar Wendt, representando o

Jornal Gazeta de Canoinhas e este
colunista, representando o Jornal
Correio do Norte.

A reunião teve inicio às 9',45
horas, sendo lido a ata da reunião
anterior e.em seguida debatidos
vários' assuntos da região. A prin..'
cipal questão levantada foi a con,

servação das estradas estaduais da,
região que se encontram em péssi-

'

mo estado, sendo que o engenheiro
d.o DEH fez um relato das ativida
des -da 6.a Residência, dizendo que
estão em dificuldade em conservar
as referidas estradas devido o mau

tempo que reinou durante .. o inver
no e assim danificando todo seu

trecho, e que recebem uma verba
muito pequena para suprir as des
pesas de combustíveis, maquiná
rios, funcionários, etc; inform.ou
·também q-ue o asfalto Canoinhas a

.

Major Vieira via BR-116 será íni
ciado dentro de 20 dias e que te
rá uma estrutura muito boa, sendo
de 11 metros de largura, com uma

base de 40 centímetros e, 5 centí
metros de asfalto; além de ficar
uma- estrada muito linda também
permitirá o tráfego de carros pesa
dos pois ficará muito resistente e

a firma que executará os trabalhos
é a C.R. Almeida de Curitiba. .

. Em seguida foram debatidos
assuntos referentes ao INCRA que
está cobrando uma exorbitância
nos impostos territoriais, sendo
também marcado o próximo \ en

contro para o dia 6 de dezembro
próximo na cidade de Itaiópolis.

. Também foi sugerido homenagear
. 'os vereadores com mais tempo de
mandato. Antes de encerrar a reu-

,

NOTAS OIVERSAS

� Realizou-se domingo último' Dl
cidade de Papanduva um gran
de 'rodeio do Laço, onde o qua,
dro de Laçadores da localidade

\ de Pulador' que são filiados ao
CTG- Lago Azul de Major Viei
ra tirou em 2.0 lugar na prova
de laço. Parabéns ...�

_ Como já havia divulgado por
várias vezes, acaba -de se insta
lar em Ma]or Vieira, uma filial
do tradicional FOTO EGON, o

qual acha-se instalado na antiga
Prefeitura Municipal ,

o IHA 12 DE OUTUBRO

É DEnlCADO A ·CRIANÇA

Durante muito tempo a crian-

ça foi considerada "UM PE;QUE:"
NO ADULTO". &a· criada com se

veridade que exige um comporta
mento de adulto. Ainda agora há
em nosso meio gente que .acha que
as crianças devem seguir as nor

mas de adultos.

Mas hoje, todos sabem que a

criança é um 'ser diferente do adul-

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE' CANOINHAS

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

LoteamentoIEdital
EULALIA GLABA KOHLBECK, Ofielald« Re�tro de

.

Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca-

tarina, na forma da Lei,..
.

Faz público, para ciência dos interessados, em· .�.

primento aos disposto no art. 19 da Lei n," 6.766, de 19/12/1979�
que por PEDRO VEIGA SOBRINHO, foram depositados em seu

Cartório, memorial descritivo, planta- e demais
I

papéis e documen-
tos relativos ao "LOTEAMENTO ALVORADA", situado na cída-
de de Major Vieira, desta comarca, conforme planta abaixo.

.

As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados
quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser 'apresentadas
dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da terceira
e última publicação .do presente Edital. Findo o prazo e, não ha
vendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido "0

registro.
'O processo encontra-se a disposição dos ínteresadns,

neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passa
do nesta, ciade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,' aos vinte
e dois (22) dias do mês de setembro de 1980.
EULALIA GLABA KOH�BECK - Oficial do Registro de Imôveís

.

CPF n.? 249 111 199,/34AVISO
BRUNO OSTROStKI, avisa' ao

sr. AROLDO JOSE MüLLE.R, por
tador da Carteira Profissional n.o
57287, série 4260, a apresentar-se em
sua firma dentro do prazo de 3
(três) 'dias,. afim de regularizar
sua situação trabalhista.

',._ o',;,

'.': .

fI)'
\&J
(!)

�
m

� �

,

O não comparecimento impli.,
cará na rescisão do contrato de
trabalho por abandono de serviço,
nos termos do artigo 482, da CLIT. DEf.RUA

I'

Oração ao Divino

Espírito. .Santo .

u===============================================================
Espírito Santo, Tu que me es

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

atinja meu ideal, Tu que me dás ç
Dom Divino de perdoar e esquecer
o mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha vida está co-:

migo, quero neste curto d�álogo
ugradecerte por tudo e c'onflrmar
uma vez mais que nã-o quero sepa
l'<;lr-me de 'il'i.

Sindicato H ural de Irineópolis
EDITAL DE CONVOCA'ÇAO

Pelo presente' edital, ficam convocados todos os asso

ciados quites deste Sindicato �ural, para a Assembléia Geral Or
dinária, a realizar-se em sua Sede Social, sita a Avenida 22 de Ju
lho, 705, nesta cidade dei Irineópolis, no dia 18 'de outubro de 1980,
.às 15,00 horas, em Primeira Convocação, afim de deliberar Q se

guinte Ordem do Di'a:
.

\

LOTES 3.804�5 M2
m. 261 � 4� M!
5�Q6SQ.OOM2·/

J\lllli!E!ll!�i!'J;1IlT<12Z':;!"��il'<1�r;�,�'1lIlIS':!li.;(,,_:�-»�flf<lWr.:iI'Jll�

DE
\

Por maior que seja a ilusão ma

terial. não será o mínimo da vonta':'
de que sinto, de 'um dia estar conti
go e tÇ)dos os meus irmãos, na gló
ria perpétua:

Agradeço-te uma vez mais ...
,

, .

1. Discussão e votação para aRrovação por escrutineo secreto da
Propo,sta Orçamentária para o exercício de 1980 e Proposta Or-
çamentária para o exercício de 1981,

.

2. Caso não haja número legal em Primeira Convocação, proce
der-se-á uma Segunda Convocação, uma hora após, no mesmo
local, com qualquer número de associados �resentes �

Irineópolis, 07 de outubro de 1980.
DJALMA SCHAPIEVSKI - Presidente

-

Dra. Zoé 'Walkyria Natividade Seleme',
CIRURGIÃ DENTISTA -

.

CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças ..

_,. Especial'iz�ção em Odont�pediatria -
HORA MARCADA -- Pça, Lauro Müller, 494 - Fone 22--04pl,

. �

A pessoa deverá fazer esta
<n'acão três dias seguidos sem fazer
o ,pedido. Dentro' de três dias será
aJcançada a graça, por mais difícil
'que seja.

Publicada por ter recebido uma

graça
Por agradecimento
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SERVICOS
�

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

FARMACIA DE PLANTA0: De sábado (11) a sexta-feira
(17)-ALLAGE '- Rua Vidal
Ramos, 694 - Fone 22-0416.

MtDICOS DE PLANTA0: Em easos de extrema urgência '_
Fone 22-0033 '

RADIO PATRULHA: Fone: 190 '

PRONTO SOCORRO: Fone: 19!
PLANTA0 CELESC: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-01'-19

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:09
horas ,e das 14:00 às 18:00 ho
ras. Aos sábados até às '16:00

I horas.

Opala .ano 76, cor verde metálico, mo
tor J51. S., 4 portas, 4 marchas, bancos reclina
veis; desembaçador com ar quente, painel do

SS, baixa quilometragem, a qualquer prova.
(

Tratar na Rua Vidal Ramos, 966, após
às '18,30 horas.

,

,

\

,.,

F'O TOCO PI ASit

/

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - EDIFíCIO ;00 FORUlVI

MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA "SECRETARY
II" ..;_ CÓPIAS SIMPLES E DUPLA FACE'- TODOS OS
TAMANHOS _ PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES. PA-

RÁ EMPRESAS _ PAPEL VEGETAL E TODOS OS
IMPRESSOS.

QUALIDADE ABSOLUTA PRONTO ATENDIMENTO.

Esmeraldino .J1aia de Almeida

- �li•• i ••• i.'.i.d' •••••••D.IIZdlll.IIRiiiiiTTi�I •• I.I •• md.Q •••dãa.ii.lliliitlí�aii.lll.lz.'.iaadb.tii(-iD.lm.I.I'
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Empresa Industrial e Comercial FUel S. 4.
-:- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO _:

FUCI(

'Azulejos - Conjuntos Sanitários - Ferragens - Material Elétrico .. Pisos
Tubos e Conexões pata água e esgoto - Tintas, Colas e Vernizes, etc.

CONTINUA BOTANDO PARA QUEBRAR- C,OM SUAS SUPER PROMOÇÕES:
- Chapas duralex 0,84 x 2,02 de CrS 226,00 par CrS 185.00,' a visla.
'- Conjunlos SanUárins Cidamar .rabesc, decorados, de, CrS 1.604,00 por Cr$ 6.083,00, a visIa.
- Conjunto Sanitário Deca, Ipanema,' de, Cr$ 1.571,00 por CrS 6.435, a visla.

DIA 18 DOM ONERES
EM PAPANOUVA

Dia 18 do corrente chegará a

Papanduva Dom Oneres Marchiorí
Bispo da Diocese de Caçador:, �
qual nossa Paróquia está [urisdi
clonada. A visita de S. Excia .

prende-se ao Sacramento do Santo
Crisma. As solenidades terão o seu
início no distrito de Noav Cultura,
seguindn.se a localidade de Pinhal
e' finalizando na sede. do município
dia 1_9, com dia festivo. Os prepa
rativos que antecedem' a festa es

tão sendo desenvolvidos com espe
cial carinho por parte das comis
sões designadas e comunidade toda
que participarão dos trabalhos alu
sivos ao grande dia em que recebe
rão a confirmação do

-

santo batis
mo, centenas de jovens dos quatro
cantos do município.

PETR,ÓLJEO SERA:
EXPLORADO EM se
A Petrobrás assinou segunda

feira, com a British' Petroleum,
três contratos de serviço com cláu
sula de risco, para exploração de
petróleo em três blocos situados na

[Platafolrma Continental, de Santa
Catarina. O primeiro bloco está si
tuado de 26.0 a 310 km a sudeste do
porto de Paranaguá, o segundo en

tre 210 a 280 km a noroeste de
F'lorianópolis oe o terceiro de 270 a

340 km a sudeste de' Paranaguá .

(G.P.)
FESTA P'R,Ó-JARUrn
DE INFANCIA E PltÉ
ESCOLAR DE PAPA:NDUV1\
Dia 12 do corrente data consa-

grada a criança, a Direção do Co

légio Menio Jesus, realizará uma

grandiosa festa em homenagem a

.significativa data. O programa
consta do seguinte: às 10 hs., San
ta: Missa; apó.s a cerimônia, almoço
com saboroso churrasco, frangos
assados, bebidas, doces e salgados
estão .derrtro do cardápio. Haverá
'diversos jogos, e divertimentos,
bingo e para finalizar, será coroa

da a vencedora da' promoção, con

curso Cinderela ano 1980. Vamos
colaborar com as festividades, elas
serão para homeangear nossos :fi
lhos ria sua festiva e inocente data,
12 de OUTUBRO DIA DA CRIAN
ÇA.

2.10 �ILE nA. SAUDAD,E
DIA 18/10/80
O 2.0 Baile da Saudade, pro-'

moção do Lions Clube de Papandu
va, será realizado dia 18 do cor

rente nos salões da Sociedade Hí
pica ' Recreativa Papanduvense,
com início às 22,00 hs. O traje per
mitido é Passeio Completo, a músi
ca contratada é o famoso conjunto:

Tudo O que você possa imaginar para construir ou reformar sua casa, vã e comprove,

Fuck Materiais para Construção, agora operando com o cartão ELO, para facilitar ainda
"

mais suas compras, em até quatro pagamentos.

RUA CAETANO CQSTA, 860 - FONE 22-0281 _' ,CANOINHAS - se.
,
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"Osquestra México Brass", que
dispensa comentário 'em sua cate,

go;ria e harmonia em seu acorde
que bem merece o alto conceito
dentre seus congêneres. A presen
ça de diversos integrantes de Lions
de municípios vizinhos muito virá
colaborar para o sucesso total da
sim-pática promoção Leonística Pa

panduvense .

meira coluna, quando comegou no

jornal "A Tarde". As palavras do
D . A. foram de agradecimento a

ela, que sempre 0' incentivou em to
da a árdua caminhada jornalística.

MINHA HOMENAGEM AO'
D.A. NO SE,U
JUBILE,U UE PRATA

Nada melhor do que, voltar ao

dia 14 de agosto (domingo) de 1966
"DIA DO PAPAI", quando meu' fi
lho

.

Dina Almeida escreveu na

"GAZETA DO r-ovo' a sua ho
menagem a seu Pai. 14' anos de

pois, ele recebeu de amigos leais e

bondosos a sua .mensagem pelos �5
anos de "Colunismo Social, deven
do pronunciar a mesma frase a

mim dirigida \há 14 anos: (OBRI
GADO. AMIGOS). ALô PAPAI ...
«Faz já muito tempo que estava- es
perando um dia, bonito para te dizer

algo. Algo que há muito eu já devia
ter' dito. Mas eu esperava um dia
bonito. 'Um dia diferente. Escolhi
o de hoje: 14 de agosto. Foi o dia
escolhido para eu te agradecer
(aquele relógio prêmio do exame

de admissão) , que ganhei pelo 1.o
.

lugar no concurso. .. O relógio e o

'conselho que destes, quando, eu
entrei no Ginásio Barão de Anto

nina, o 1.0' dia de aula, vindo da
Fazenda de Papanduva, enfrentan
do a grande cidade: "Nada pode
mos contra a verdade, senão em

favor da própria verdade. . .. "dis-'
seste também: Na angústia é fácil

desprezar a vida; valoroso é quem
tem a forca de suportá-lo ...

" Ha
via pouco�mals de um ano que per
demos juntos, mamãe e tua esposa.
Eu não entendi, naquele dia as pa
lavras. Mas guardeia-as.i, . Já as

usei algumas vezes. Hoje volto a

usá-las, juntamente com, duas ou

tras, minhas: "Obrigado Papai'".

A VEZ DA MULHER

ESTA CHEGANDO

JUIZ CRITICA DISCRIMINA
çÃO CONTRA MULHEH. O presi
dente do Tribunal da 2.a Vara Pri
vativa do Júri de Salvador-BA,
Juiz Moacir Pitta Lima, criticou
ontem a posição discriminatória ao

sexo feminino- adotada pelo juiz
Sidney A. Camargo, de Juiz de

.Fora, afirmando ser essa uma ati
tude "absurda" e que "não escalar
jurados de ambos os sexos é fugir

, à realidade, pois as mulheres, hoje
em dia, 'já não são apenas de pren
das do lar". A lei não dá direito a

ele de fazer exclusão às mulheres
- disse' o, juiz. (G.P.)

MEDALHA ",PA.UL BARRIS"

,& 25 ANOS DE COLUNISMO '

O mais solicitado colunista so-

cíal do Paraná, Dino Almeida foi
homenageado pelo Rotary Clube
pelos seus 25 anos da coluna "Dino
Almeida Informa", com a Medalha
"PAUL HARRIS" (maior condeco
ração do Rotary) .' Transcrevo o

artigo da "Gazeta do Povo" em sua

edição \ do dia 28/09/8Ü'� Foi nó
buffet Solar da Torre que aconte

ceu) na semana, jantar Iiderado p'OT
. sócios do Rotary Leste, com a par
ticipação de rotarianos de diversos

clubes, para homenagear o colu
nista Dino Almeida da "Gazeta do
Povo" . A homenagem coincide
com a passagem do 25.0 aniversário
da coluna "Dino Almeida Infor

ma", que começou a existir num

dia 6 de outubro, em 1955. No

jantar, .D.A. recebeu das mãos d?
, .rotariano José Carlos Campos Hi

dalgo, a, carta em que oficialmente
Lhe era conferida a medalha "Paul

Harris", a mais alta condecoração
internacional do Rotary Clube,
Como de'praxe em acontecimentos
como este, os motivos 'da entrega
daquela comenda. As palavras
(muito bonitas) foram de José
Carlos. O homenageado agradeceu,
prestando no, final de suas pala
vras uma homenagem a Nadye'gge;
sua mulher, e lhe entregando uma

fotografia autografada de sua
'

pri-

PASSARELA DA sOCmnADE

Dia 12 (amanhã) festejando
extréia de idade nova a jovem se

nhora Dayse K. David, esposa do
industrial Salesio David . Felicita

ções e cumprimentos estarão pon
tificando em ,alto estilo. Igual
mente cumprimentos para o j0'vef!l
academico Neivon de Tarso Almeí

da filho do casal Dr. Dino . (Na-
, .. ...,

dyegge) Almeida. Fe'licitaçóes es.-

tarão circulando em alta rotação.

UM POR SEMANA

Se ages contra a justiça e eu te

deixo agir, a Injustiça é minha..
(Gandhi)

Prefeitura Municipal de Três Barra�
A viso de Cancelamento

de Licitação
f' ,
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A PREFEITURA MUWICIPAL DE, TRÊS BARRA$
LEVA AO CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS QUE FOI

..CANCELADA A LICITAÇÃO DE N.O 02/80, REFERENTE A AM,
PLIAÇAO DE, 259,12 m2 DA ESCOLA BASICA "FREI MENAN-

DRO KAMPS" NO BAIRRO SÃO" CRISTÓVÃO.
.

.

, ,

TRÊS BARRAS (SC), EM 03.10.80

ODILON PAZDA
PREFEITO MUNICIPkL'DE TRÊS BARRAS

-,

. ,

<

Dia,,15 e 16 de novembro, .tradicional fe�ta da
Comunidade Eyangélica Luterana.

.

.

' .

,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

/

/ 11 de outubro de 1980,

. LEII.A. TERESINI{A CIM,
Oficial, Designada do Registro Ci
vil de São José dos Pínhats-Estado
do Paraná, faz saber por' Intermé
dio da Oficial do, Registro Civil
desta cidade. que pretendem casar:

JAIME DAMASO DA SILVEI
RA com MARLI ALiVES \PIRES,
brasileiros, solteiros; ele lavrador,
nascido em Canoinhas aos 24 de
maio de 1944, filho de Joaquim Da

masq da Silveira, falecido e de
Maria Rosa Grein da Silveira, resi,
dentes em Arroio Fundo neste mu

nicípio; ela do lar, nascida'em São
José dos Pinhais-Pr . ,'aos 07 de
agosto de 1953" residente em São
José dos Pinhais-Pr . , filha de
Francisco Alves Pires e de Amelia
de Oliveira Pires,

. E" para que chegue . ao, conhe
eímento de 3.�, mandei publicar o,

presente ,EditaL

NEREIDA C. CORTE,. Oficial de»

.Registro Civil do 1.0 Distrito de Co
noinhàs, Santa Catarina faz saber
que pretendem �sar-se:

JOÃO ALFREDO DE- LIMA
com MARCIA NOELI' CHEU
CHUK, brasileiros; solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade;
el� operário, nascido em Canoinhas
aos 18 de [ulho de 1960, filhó, de.
Maria .da Glória de Lima; ela do

.

lar, nascida em Canoinhas aos 16
de agosto de 1964, filha de Emilia
no Cheuchuk e de Tereza Cheu
chuk, falecida.

JOS� CAVALHEIRO com LI
DIA ZACALUZNEI, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
neste distrito; ele lavrador, nascido
em Salseíro, neste município aos

22 de julho de 195,8, filho de Her
mínio Cavalheiro e de Maria Eze
fiela Cavalheiro; ela do lar, nasci
da em Arroios neste município 3'

.

20 de agosto de 1957, filha de Pe
dro Zacaluzne Filho oe de Darcy
Voigt .Zacaluzne ,

.

E para que chegue ao conheci ..

mente de terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentaram os

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

nheclmefrto de algum impedimento
!egal, oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, 08 de outubro de Sebastião, Greín Costa, Escrivão
198,0 .

I de Paz e Oficial do Registro Civil
do Munícipio de Major Vieira, Oo
marca de Canoinhas, Estado, de
Santa Catarina, na forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

• I

IV I

Rua Paula Pereira, 735

"

".

li
:�

NEREIDA C. CORTE
Oficial, do Registro Civil

LEOPOLDO PEREIRA, Oficia: d�
.Registro Civil do Município de Três
Barras - Comarca de' Canoinhas-SC.,
faz saber que pretendem casar-se,

ALEXANDRE MOISSA e - AL
ZIRA FEISCHY,. brasileiros, soltei
ros, e'1e natural deste Estado, nas
cido na cidade de Irineópolis, aos
22 de maio de 19,53-, de profissão
servente, filho de João Moissa e de
dona Rosalina Bay Moissa. Ela,
natural do Estado do Paraná, nas
cida na cidade de Curitiba, aos 19
de janeiro de' 19'55" de profissão do
lar, filha de Estephano Feíschy e

d� dona Tecla Horlatte F'eischy.

Se alguém souber de algum im

pedlmento legal oponha-o na fÓrma
da lei.

Três" Barras, 08 de' outubro de
1980.

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

LEOPOLDO PEREIRA, 9ficial do

�.egistro Civil de 'Bela Vista do Tol
do - Canoinhas - Santa Catarina,
faz saber que pretendem ccsor-se.

I

SEBASTIÃO ALVES DOS
SANTOS com MARIA DE;VANIR
DE ALMEIDA, . brasileiros, soltei
ros, naturais deste Estado, ele la
vrador, nascido aos 24 de março -de
1938, filho de Alfredo Alves dos
Santos e Izabel Siqueira, falecida,
Ela do lar, nascida aos 11 de ju
nho de 1949, filha de André Almei
da e Veronice Alves dos Santos:, os

contraentes são res�denteS'· neste'
distrito.

,

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 1809
se alguém souber de algum impedi.
mento legal, oponha ..o na forma da
Lei.

Bela Vista do Toldo, 01 de Ou

tubro de 1980.

ELIZA PEREIRA,
Eserevente Juramentada

, .

PAULO SOKACHESKI e orr.
LIA KAMINSKI .: Ele. natural des.
te Estado, nascido neste município
no dia 23 de abrir de 1959, lavra
dor, solteiro, domiciliado e resi
dente neste município, filho, de
Pedro Sokachéski, falecido e Fran
oelina Grein Sokachéski, residente
em Bragneí-Paraná , Ela, natural
deste Estado, nascida neste muni
�íjpio no dia 23 de abril de 19'59',
do lar, solteira, domiciliada. e, resi
dente neste município, filha de
João Kaminski e Marta Nogekovs
ki, falecida.

Se 'alguém tiver eonhecímento
de existir algum impedimento legal,
acuse-o para' fins de díreíto,

Major Vieira, 02 de outubro de
I 19-80:

SEBASTIÃO. GRE.JN COSTA
Oficial do Regist.ro Civil

"\

JACIRA EMILIA PAUL COR4
!{ÊA, Tabeliã e Oficial do, Registro
Civil do Distrito de Pinheiros" Co
marca de Canoínhas, Estado de t
Santa Catarina, faz saber que pre
tendem casar:

JOSÉ ADIR LUIZ e CONS
TANTINA,MOREIRA. E,le, natural

. de Mafra, deste Estado, nascido
em 22 de janeiro, de 19'55', operário,
solteiro, domiciliado em Campo
dos Pontes, deste Distr-ito, filho. de
José' Santiago Luiz

.

e Maria da
Conceição Luiz. E:Ia, natural de
Tamanduá, deste Distrito, nascida
em 23 de setembro de 19,61, do lar,
solteira, domiciliada em Campo
dos Pontes" deste Distrito, filha de
Jesuina Moreira e Maria Eugenia
Moreira, . ele falecido.

Se alguém souber de algum im
pedimento, oponha-o na forma da
lei.

'Pinheiros, 27 de setembro de
1980.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

\

PEGUE UM DODGE POLARA GLS/81 EM NOS$A LOJA E
NENHUM OUTRO CARRO MÉDIO PEGA VOCÊ.

.

O NOVO POLARA GLS/81 SAI NA. FRENTE, ANDA NA
".

FRENTE E CHE.GA NA FRENTE DE QUALQUER OUTRO CARRO MÉDIO, COM
'ECONOMIA.

.

,
. VENHA SENTIR NOVA)VIENTE·A EMOÇÃO DE PILOTAR

UM CARRO\; O NOVO DOnGE POLARA GLS,/81.

ELE ESTA A SUA ESPERA NO SEU CONCESSIONARIO: '
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Revendedor I Autorizado' VBRYSLER DO BRASIL
Fones 22-0158"e 22-0882 - Canoinhas - SC.

S E,S I
Departamento �eUioDal de se
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.

o Serviço Sócial da Indústria, convida pro-
fessores, ,e alunos e o povo em. geral, para jun
tos assísttrem a missa que mandará oficiar . no
dia 15' de outubro, às '18,00. horas, na Igreja
Matriz Cristo Rei, de Canoinhas, em homenagem
a passagem do dia do professor e' pela alma
de

.

Alzirinha da'Silva Corrêa,

dgblciá de Canoinhas,

--= ,=====�================�==========�------�----
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crrence
, .'

faminta, acredita que lá adian-
te no caminho, vai aparecer

.

Q .'

sol. .
.

O milagre da esperança
I

qUe às vezes não chega ...
Eis que a criança surge,

neste ano, como ponto. central
das atenções de todo 'O mundo �

A criança quer ressurgir na fai'r f
mília.

Mesmo num barraco, � ,t,na,S .

ter o seu tempo para crescer.

Quer desabrochar vendo, 'o pai'
saindo cedo para o .trabalho e .a
mãe preparando o que comer.

Na mesa.o leite, o pão, à banana
e a marmelada. .

. ,

•

O brinquedo não' importa
que' seja cavalinho de pau o�
bruxa de ·pano. Amparar a \·fu�·
mília é tornar feliz a criança.

Vamos acredítar
'

que . isso
aconteça. ,Vamos deixar espaço,
e tempo para a' criança crescer. \

Vamos respeitar os: seus sonhos \
_

e os seus direitos. .

'.'
,

No dicionário da _ criança
não devia existir a palavraI , _

.

tristeza .. O nascimento do Me-
nino Deus se repete', 'em cada
criança que nasce.

Criança feliz / e Integrada,
mundo em paz .. Que isto acon

. teça agora e 'seremos sempre
felizes!

Aluna, Maria Cristina AI..
ves - 8.a série A
EH. "Sagrado . Coração de
Jesus"

.

.'

j.
�,'

",l.> ,I j

Renovar é sentir-sê' criança
outra vez. É começar um. cami
nho novo. É descobrir o mundo,
nas sensações de ver, ouvir, Ia-
.Iar e tocar.

Ê acreditar em tudo. .Que
ninguém arranca flores porque
nascem em jardins' públicos.
Que. ninguém corta árvores,
porque são velhas.

Que ninguém assalta a vi
da e os sonhos. Que ninguém
destrói' pessoas por invej a .

Que ninguém perturba a paz
dos que morreram.

Que ninguém rouba' os
.

di
reitos de ser livre para andar
na mesma calcada e beber. da

.> .

mesma água. Que ninguém im-
pede as outras crianças de nas

cerem! ...

Ser criança é acreditar.
Porque é mentira dos ' grandes
de que as árvores e flores não
falam. É mentira de que não
se pode pegar 'O sol com as

mãos e correr atrás do vento. É
mentira de que o mundo está
cheio demais e que não há lu
gar para crianças.

.

O que está faltando é famí
lia. Os grandes estão desajus
tados e as crianças abandona
das. O homem engole o sol por
que sua ambição ocupa todo o

espaço, fabricando armas ,e

guerras, chaminés e poluição.
.

Mas a criança sonha e
'

acredita. Mesmo esfarrapada e

o PR·Q·FESSOR
Há alunos carinhosos, oom

o coração olreíos de amor.
Mas hátambém os de coração

.

/

frustrados que veêm no pro ..

fessor um objeto de sua des
carga, da revolta que os in
vade do mundo. cruel e ingra-
to que lhes negou tantas coi
sas. Há também os que, tra
zem flores em

\ troca de sua'
amizade.
E. o professor passa por

tudo Isso, todos 'os dias.
Ser professor é ser tudo. E

ser educador,' companheiro,
amigo,. mãe e pai ao mesmo

tempo' ,/

Rosane Maria Schreiner • Aluna 8i'
série n E.' B. "Sagrada' Coração de
Jesus» 08.07.031

PUBLICIDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E
.

. RENTAVEL.

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

-
.(

FAÇA UMA EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA RADIO
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENTE CA ...

PACIT�DOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEU
INVESTIMENTO.

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

E MUITOS LUCROS, TAMBÉM.

-,

Professor; poderíamos dizer
. quanto- é grande tua missão.

Já foste, também, um dia
criança que guiada pele mão
de tua primeira professora,
penetraste no" mundo desce-

. nhecido, o mundo das cul
, turas, o mundo das ciências.

Através dos anos tropeças
te com dificuldades, grandes
e pequenas e foi o professor
com a mão .sempre . pronta a

levantar e a te' guiar.

. Hoje, tu, sendo professor
fazes o mesmo com teus alu
nos e trazes contigo atuá
história. História nem sempre
cheia de sorrisos infantis.

w
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Massey-Fer s

num

CORREIO DO· NORTE

CARTóRIO DO REGISTRO· GERAL DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE CANOINHAS

'

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de 'Loteamento
por s. Stéfani
de São Paulo

./
A Massey-Eerguson do Brasil e

a Perkins - duas empresas que,
apesar de pertencerem ao mesmo

grupo, sempre tiveram vida pró
pria - estão se unindo numa só
companhia. Desde o final de
agosto, tanto a indústria de trato
res e de implernentos agrícolas co

mo a de motores. diesel passaram a

ser divisões da \ Massey Ferguson
Perkins S. A ó

EULALIA GLABA KQHLBECK, Oficial do Regístro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, ,

.

'

,

.�az público, para ciência dos 'interessados, em cumpri-
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por FERNANDO D� ASSIS RUMPF e sua mulher dona TEREZA
�UMPF, foram depositados em seu Cartório, memorial descritivo,
planta, e 'demais .papéíe e documentos relativos ao Loteamento
'�SANT� RITA", situado nesta cidade, conforme planta abaixo.

,

As impugnações daqueles que se julgarem prejudica
dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta
<las dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da ter- U1e Engelbrecht, o atual presi
eeíra e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não dente da Massey Ferguson do Bra

'havendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido
sil que ocupará O' cargo de princi-
pal executivo da nova companhia,

,C registro. explicou, em São Paulo, que desde
O processo encontra-se a disposição dos interessados primeiro, �<; a�ril últi�o as duas

" ".','
' empresas ja vem funcionando ex

neste,Cartono, durante as horas regulamentares. Dado e passado 'perimentalment.e dentro da nova

nesta cidade' de Canoínhas, Estado de Santa Catarina" aos trinta estrutura. "'Agora Vé),IDOS formal.L.
/ (30) dias do mês de setembro de 1980.

'

zar .a fusão", disse ele"

E'ULALJA GLAB KO" 'K
/... '"

'

,. Reduzir' os custos, administrati-
,

"

,
" A HLBEC - Oficial do Registro de Imóveis vos e sobretudo criar uma estru-

,"
,'.

.

CPF .n.? 249 111 199/34,
.

tura �apaz de possibilitar maio;
'racionalização operacional das duas

empresas foram os motivos que, se

gundo Engelbrecht, levaram o gru
po a se decidir I pela fusão, "I

"Os
únicos departamentos que' perma ..

necerão independentes nas- duas

companhias serão
-

o industrial. I)

comercial e o de engenharia", dis,
92 ele. "Todos os demais serão
unificados" .'

'

Cervejas e Refrigerantes

I

-'

Bis
O
«
'o
0

_

ALfREDORUA RACIONALIZA'ÇAO
Mais do que economia de pes

soal, o que se pretende conseguir
com essa unificacão é a racionaliza

ção das operações. Os. funcionários
das duas companhias, por exemplo"
passarão a fazer parte de uma úni
ca -empresa, possibilitando toda
sorte doe remanejamentos que se fi
·zerem necessários." A unificação
dos estoques também permitiria
uma razoável racionalização 'das

compras. Da mesma forma que

tdAYER·

I

.. INOVEL

,
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, f (
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Completa .

seeão de Brinquedos - Relógios
"OBIEIT "

pa_ra '-b'olem 8 lOulber - Todo para o' seo ,lar,

e-m
.. .

moveis eletrodomésticose

conjuntos .estofados, copas, dormitórios para casai e infan-'
til, cozinhas americanas todeschini, tstevisão a cores (sanio
sharp, philips), televisão preto' 8 branco (philips, philco), fo
gões a' lenha 8 a gaz, refrigeradores, armarias com pias
(simples e duplas). 'bicicletas, enceradeiras,' máquinas - de
costura a de Iavar, colchões, violões, carrinhos e barcos.

relógios, de parede, rádios, toca- fitas e, uma

infinidade da artigos.

Em cada belíssimo brinde para
A

vece
-

compra. .um
'\

e entrega na horaCrediário próprio
FI�a-nos lu�a vlsUa e comprove no�s�s 'preços e fadlidades de, pigamento'

.
,

RUA CAETAN·O cosra, 49'5 - FONE 22-0·5�5 - CANOINHAS' - se.

eventuais' ampliações da fábrica de SITU.A!ÇAO FINANCEIRA
.

motores diesel poderão ser feitas,
,

agora; sem muitos investimentosc] A situacão financeira das duas

através do simples. aproveitamento empresas que estão se unindo é di

da capacidade ociosa da ordem de ferente. Enquanto a 'Perkíns regis-
4.0% com que a indústria de trato- trou lucro no ano passado e, se

res vem operando gundo Engelbrecht, ,deverá apre
sentar resultado positivo também
neste ano, a Massey.Ferguson re
chou no/vermelho em 1979' e deve
rá registrar novamente resultado
negativo este ano.

Engelbrecht evita falar em 'nu

meros concretos. E; ele admite, io
davia, que o prejuízo a ser apre
sentado pela Massey-Ferguson este
ano é maior do que o lucro. espera
do pela Perkins. O primeiro pa
lanco da nova empresa, a ser fe
chado em outubro, será, assim, de-

,

'\

f'icitár io. "Mas, no segundo, se tu-

do de' como, esperamos, acredita

mos' que já apr-eserrtarernos resulta,
dos positivos", disse.

11 de outubro de 1980

Engelbrecht explicou ainda,
que a' Massey.Ferguson e a Per
kins sempre procuraram operar se

paradas, em ,todo o mundo, em

função do fato de a tábrica de mo

tores fornecer seus produtos tam-
, bém para empresas concorrentes
da indústria de tratores do grupo:

Ele não acredita, todavia, que
essa fusão, no Brasil, possa vir a

criar problemas futuros com os de
mais fabricantes de tratores e de

implementos agrícolas que também
utilizam motores Perkins , "Todos

sempre, .souberam, afinal, que as'

duas empresas pertenciam ao mes

mo grupo", argumentou ele .

CAR1"'ÓRIO DE REGISTRO DE IM'ÓVElS
DA COMARCA DE CANOINHAS "

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

m�se

ditai de
I
Loteamento

EULALIA GLABA KOHLBECK,'O'ficial do Registre &Ie
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca·

tarina, na forma daLei,'
,

Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por AMADO ANTONIO MARON e sua mulher dona NATIVIDA
DE S. MARON, foram depositados em seu Cartório, memorial
descritivo, planta e demais papéis e· documentos relativos ao �'Lq
TEAMENTO SANTO ANTONIO", situado na cidade de Major"
Vieira, desta comarca, conforme planta abaixo.

As impugnações daqueles que se 'julgarem prejudíea-( ,

dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta-
das dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da ter-

. I I

ceira e última publicação do presente Edital. Findo ° prazo· e Me
havendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será'procedido
o registro. (

,

O "príOCesSQ encontra-se a, disposição dos ínteressadss,
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passa.'
nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina aos vinte t!

, , '

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

EULALIA GLABA KOHLBECK - Oficial do Registro de Iméveâs
CPF n.? 249 111 199/34

, .
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Atividades da
de Verea

\

� "Guido Henning, quer que
"sejam -tomadas urgentes pro
.vídências, por parte do Executi
vo Municipal, afim de retornar
ao Patrimônio Público Munici-

.

pal, o terreno doado pela muni

cipalidade à Empresa Industrial
(il Comercial Fuck Ltda., locali
zado às margens da Estrada Ca
noínhas-Fartura, já que-a em

presa beneficiada com tal in-
, eentivo, para construir ali uma
unidade industrial, deixou de

eurnprir cláusulas obrigatórias
em tempo determinado, trans
eríto em escritura pública de

doação" . Está praticamente
certa a aprovação desta indíca-.

çâo, pois conta antecipadamente
com o apoio da. maioria dos
edis, que concordam que "hou
ve negligência da Empresa e

pouco empenho em cumprir o

que dita a lei de doação para
eonstrução de indústrias", 'en

fatizou Henning.

A primeira indicação de
Orlando Müller, pede que se

jam tomadas providências ur

gentes, com a finalidade de es

tender 3 rede de abastecimento
de água da Casan, até o bairro
da Água,Verde, na ,estrada que
demanda o Município de Major
Vieira. Justifica o vereador, di
zendo qus "diversas reivindica
ções minhas, uma inclusive com

abaixo-assinado contendo 'mais
de 60 assinaturas, já tramita--
,ram, e foram aprovadas por
unanimidade nesta casa, solici
tando até com veemência tal
melhoria para aquele populoso
bairro. Acontece que até hoje
nem sequer um esclarecimento
foi dado pela Casan referente a

tais indicações. Volto hoje. com
mais insistência afim de que no'

mais breve espaço de tempo
possível, sej.am atendidos os

anseios e reclamações daqueles
moradores" . Na segunda, indi
cação, Müller pede para que se

ja enviado ao Executivo Muni
cipal, solicitação de provídên
ciàs urgentes, para que s.e faça
limpeza nas valetas ,que dão

, vazão às águas. do Arroio Sos
sego até o Arroio Monjolo que
atravessa o centro da cidade.

PROJETOS DE LEI

Na seqüência' dos traba-
.lhos, a -Câmara aprovou em reL
gime de urgência, o projeto de
Lei n.? 53/80, do Executivo que
autoriza o Prefeito Benedito
Therézio de Carvalho Netto, a

firmar convênio com o Governo
do Estado de SC, através da Se-

.

cretaria dos Transportes e

Obras (Fundo Estadual de As
sistência ' Rodoviária - FEAR),
objetivando

-

a construção de
dois bueiros ciclópicos sobre o

Arroio Monjolo, no centro da
cidade, com' o comprimento
aproximado de 3 metros cada.
Antes de ser submetido à dis
cussão e aprovação pelo Legis
lativo Municipal, o referido
projeto recebeu parecer favorá
vel das Comissões de Justiça e

Redação, Finanças e de Obras e

Serviços Públicos'.'
,

- Outro Projeto de Lei, do.
Executivo, que também recebeu
,o parecer favorável das três
Comissões, foi aprovado por
unanimidade. É o de' n.? 50/80,
autorizando o Prefeito a doar
ao Centro Comunitário "Bene
dito Therézio de Carvalho, Jú
nior", uma área com 13.500 m2,
situada na localidade denomi
nada Invernada do Rio dos Po

ços, neste 'municipio, mais pre
cisamente' no Bairro Industrial
número 1. ·0 imóvel será desti
nado especificamente para a

erradicação das favelas existen
tes na cidade.

"

Esta medida, adotada pelo
Chefe do Executivo Municipal,
foi alvo de elogios,' através de
pronunciamento de, vários ve

readores- das duas bancadas, em
diversos apartes, comentando
inclusive as condições sub-hu
manas em que vivem os favela
dos nas adj acências da, firma
Zugman.

� ."-----------------------------------------------------------�------------------

CANOINHAS - O Super-
"visor Municipal do Mobral,
Amadeu José dos Santos, dis
tríbuíu esta semana uma nota à

Imprensa," comunicando seu re

gozijo com os excelentes resul
tados que o órgão vem alcan
çando em seus objetivos.

o texto na íntegra é o se

guinte: "O MOBRAL, comemo

rou em setembro, os dez anos

• 1 anos
\inte sas

de
atividades

.

cultural e' comunitária" propon
do-se a um trabalho de conside
ráveis proporções de alto. ren

dimento para 'a vida nacional.

•

de sua fundação, podendo apre
sentar ao país um ativo da rea

lização realmente marcante, no

campo de ação que lhe foi deli
mitado. E, agora, até ultrapas
sando os limites formais desse
campo, já que, registrados os

resultados _expre$sivos que al
cançou na lu�fl. contra o analfa
betismo, vem dando outra di
mensão às suas atividades como

instrumento de articulações

"O Mobral, concretiza
.

seu

projeto social atuando como ór

gão de integração de pessoas,
classes sociais, entidades públi
cas e privadas, em 'torno de ob

jetivos comuns"" - conclui a

nota.

____� wM_ _, ___

/

Pequenas crianças escutem ...
O grito da grande liberdade

,

Que vem de uma verdade
'Do infinito azul sem fim ... !

Um .gríto que não se faz mudo,
Que vai mexer com tudo
.Na esperança do amanhã,
Da prima:vera e das .flores .

11m ano internacional
Da erísnça pobre; abandonada,
Que nunca recebeu nada,
Nem carinho, pão ou lar

a
\

ra
n

d

a· •••
, ,

Pobre criança, pobre e só
Órfã do pai qUe a desertou, ,

'

Da mãe que a' abandonou,
Criança que não tem uma terra,
Mas a ti grande, grande promessa
De além mar há de chegar ...

,

\

Um ano internacional ...
Tomara que seja o êxedo da criança
Que dê a ela esperança
De ser gente agora e no futuro!

Ano XXXIV

N.'o 1592
11-10':'80

ara'
I

ln no
,FLORIANÓPOLIS - 0-

DASP, delegou à Superinten
d�ncia Regional do INAMPS
em Santa Catarina, competên
cia para a realização de concur,

so nas categorias para as quais
exista carência de pessoal.

As medidas' administrati-,
vas relacionadas com o referido
concurso, serão desenvolvidas
de imediato pelos técnicos do,
setor de pessoal do órgão.

o concurso do INAMPS,
abrangerá as cidades de CA
NOINHAS, Joinville, Blume-

.

nau, Florianópolis, Brusq�,·
Mafra, Itajaí, Tubarão, Lages,'.

.

Joaçaba, São Bento do Sul, Rio
do Sul, Críciúma, Urussanga,'
São Francisco do Sul, Laguna,
Lauro'Müller, Imbituba, Caça- .

dor, Araranguá, São Miguel do
Oeste, Orleãs e Videira.

�f}'j\!,tm;:;rr:prmi1l1AA HirmSSft II.! :w:z:�"""__""".e...__""'.=q _
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me

homem'
-Ó,

-

. '

con estedo

u

MIZAEL DONIZETTI PUGIOLI

lho

,
.

CANOINHAS (FLT) o

jornalista e escritor Nilson -Tho_
mé, autor do livro Trem de

Ferro, proferiu palestra dia 04.
último, durante o III Simpósio
de História Regional;' realizado
em União da Vitória, analisan
do a Antropologia Regional e a

presença Humana no Contesta
do.

'I'homé afirmou que em

'Santa Catarina a Antropologia
ainda é um mito, uma vez que
muito poucos são os recursos

disponíveis a pesquisa do. gêne
ro. Criticou "a total ausência
de amparo por parte 'das insti

tuições oficiais em se", 'além
de advertir contra' a depreda
ção dos inúrneros sítios arqueo
lógicos da região. Dizendo ha
ver um vácuo muito grande na

História Catarinense, Nilson
Thomé opinou que o homem da
regiao, precursor das últimas
civilizações abor ígenes ainda
existentes em- semi-cativeiro
'em Santa Catarina, é impossí
vel de ser identificado. Esta ci

vilização desaparecida,. ante:-

no

rior 'ao índio, era culturalmente
mais, evoluída.

-

Nilson. Thomé, ao se referir
à Presença Humana no Contes
tado, apresentou' aspectos de
suas pesquisas, remontando às
origens do caboclo pardo, pri
meíro habitante da região do
Contestado. Lamentou que 'este'
caboclo, .

tido como verdadeiro
colonizador do Norte Catari-.
nense e Sul do Paraná, esteja
em acelerada extinção, devido
a vários fatores de ordem so
cial. _

, 1

Depois' de analisar longa....
mente a atuação 'histórica do
caboclo pardo no desenvolvi
mente do Contestado, observou
as atuais condições vividas por'
aquele que considera a figura
típica regional, Thomé apelou
no sentido de, que se valorize
mais os aspectos culturais re

gionais, "porque somos nós
quem tem que falar a verdade",
não permitindo apenas que es

tranhos à nossa cultura depre-
dem, abusem ou deturpem. nos
sa História Regional.

;r================�<========.a:�==-= t.
'

Com mar vermelho
,

QUe todos homens abram os olhos
Para o amor. .. Para esta gente ...
Que está em retirada da terra
da escravidão ó

Sou criança na escuridão. ...
Tenho sonho de abundância,
Já não tenho tolerância
Pelos abusos

. que cometem esta gente
Em nome de gente grande ...

AGORA VOC� CURTE UM
DOMINGO MUSICAL :QIFERENTE!,

�

É A SUA RÁDIO SANTA CATARINA, SEMPRE
PROCURANDO DAR MAIS À SEUS OUVINTES.

ACOMPÀNHE TODO DOMINGO À PARTIR DAS 07,Oe,
HORAS, O DOMINGAO MUSICAL. '

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS - TELETEMA TEMA�
,

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

-
'

ÇAO DOS MELHORES CANTORES EM EVIDÉNCIA
,

.

. DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS", LEVAMOS NO�·
SO RECADO 'MUSICAL AO HOMEM SIMPL:mg E BOM J:JE

NOSSO INTERIOR.
,RADIO SANTA CATARINA - SEMPRE ACONeHE5AN'1E

E MAIS PERTINHO DE VOC1:.
"

ii

.
. ., •. :' ,!::�' ":/
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Vem criança pequena, purificada! ...
A ti uma grande jornada!
Dar-te-ei presentes magníficos,
Dourados em papel ... !

,

Neles está a figura restauradora
de criança!
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