
FUNDADORES:
. _AR<DLDO C. DE CARVALHO

AGENOR FABIO GOMES

DIRETOR

GlIAUCO J. BUENO

" REDATOR:
1hlil€10 COLOMBO

I

ADMINISTRAÇAO:
Rua Getúlio Vargas, 527,

COMPOSIÇ�O e IMPRESSAO:

Impressora Ouro Verde Ltda.
Rua Paula Pereira, 765

/ =t,====
CGCMF, '83.166.033/0001-33

\
,

.; 33 anos a serviço dá eomut;rldade -
.(

N.o 1593 - ANO XXXIV
_'

CANOINHAS (Se)" 18 DE OUTUBRO DE 1980 i\ssinatura Ánual Cr$ 350,00 - 'N.o Avulso €r$ S,6U

'\

•, ,

./

O

/ ,

A transcrição de um trabalho meu, no "Barriga I
Verde" de

tantas tradições, se efetivamente, acontecer, vai me honrar
sobremaneira e motivar-me a ativar e melhorar minha mo
desta participação (junto à imprensa da cidade.

,
,

Na semana que passou, tive a oportunidade de usufruir' da
alegria-proporcíonada pelo reencontro de um velho amigo, ,

num rápido "bate-papo". Trata-se do grande desportista" ho
je tentando trilhar caminhos polítícos _' Acácio Pereira.

Com um exemplar do Correio do Norte em mãos, parecia fe
liz, com um brilho inusitado nos olhos e um sorriso matreiro
nos lábios.

Exibindo Éditorial de minha autoria, exclamou:

"Vpu transcrever na Íntegra. (;) teu Editorial e faturar em ci-'
ma dele! Se vocês que são doIádo do governo, estão colocan
do, reparos, para nós da oposição, isto é muito bom.

Juntamente ao teu trabalho, farei um meu comentário".
)

Ora, meu querido Acácio.

I
,

De nossa parte, aplaudíremoa aquilo que" nos parecer corr.eto
- porém, "brandírsaaos o tacape" quando, se fizer necessário.

\

GLAUCO J. BUENO

Quanto ao fato de descobrir e dar curso à fatos relacionados
com avida de nossa comunidade, abordar ternas relativos aos
'vários setores administrativos 'da vida pública nacional; in- '

, clusive apontar falhàs onde efetivamente elas, se verificam ...

meu caro, não é prerrogativa exclusiva da oposição. '

"i ,\

:É, antes de mais/nada, um indeclinável dever .de todo ,brasi··
leiro que se preze, na válida tentativa de colaborar:
Obviamente, este, seria um trabalho muito mais côm�do pa
ra a oposíção . Mas, convenhamos, salv-o honrosas exceções,
a oposição no Brasil em todos Os níveis, está de "fôlego curto"
há muito tempo.

' ,

Dentro da minha concepção de ver as coisas, se tivesse um

amigo que se postassé Ia aplaudir sempre os meus erros, ineentívando-me a pactuar com os erros doo outros, creio que,
seguramente lhe viraria as costas. Não são Os falsos aplau
sos, que irão ajudar o Presidente Figueiredo a reconduzir a

Nação à uma' democracia saudável.
I •

Ao contrário, Sua.Excelência tem incentivado a livre impren-
sa, a emprestar .a sua colaboração- ao País, denunciando aqui
lo que estiver errado, dentro de' um critério honesto e, sobre-
tudo, responsável.

'

Acho até, que a oposição no Brasil, poderia sair do marásmo
/

, .em que se situou, sem bravatas, com seriedade, produzir
mais; fortalecendo o partido e a própria política brasileira.

/ Existem realmente, grandes diferenças em se, dizer aquilo
que se deve fazer. .. e fazê-lo.

Mas, voltemos a uma análise mais caseira:

'I'ranscrever editoriais de outros autores, com objetivos ten
denciosos, não robustece' e nem enaltece o trabalho da opo
sição em Canoinhas.

,

.Sería mais nobilitante, forjar seu próprio trabalho, dentro
de suas próprias fileiras.

Desconfiamos que o nosso velho confrade BV está algo ca

rente. Todavia, se um trabalho nosso for acolhido em tão
gloriosas páginas, em verdade, nos sentiremos muito felizes.

Um jornal que se preze, mesmo com as limitações, naturais
'de .um jornal, do interior, não deve ser co:mo "bula de remé
dio" - devs sim, diversificar a sua linha de trabalho, pro-

,

curando comunicar-se mais e melhor com seus leitores e con

tribuir para a solução dos problemas qUe atingem, a co

munidade.

. Apenas dois assuntos, de
caráter 'urgente, constaram da
pauta de trabalhos da Amvac.
O da indicação definitiva' dos
nomes que comporão' a Direto
ria da futura 18.a Unidade de
Coordenação Regional de Ensi
no, com sede em Canoínhas, e a
indicação ,de 'uma Professora

para a vaga de Supsrvísora Lo-
.

cal de Educaçãó.

amos o

\ '

CANOINHAS - Os "V Jogos da Primavera de Canoinhas", que durante 10 dias

movimentou 587 atletas estudantis e amadores, serão e?�'errados n�ste sáb��o ofícíalmente-
'com a realização da prova d(( atletismo no. Estádio _MunICIpal Benedito 'I'herézio de Carvalho
Junior "Ditão" onde serâo Ievadas a efeito as corridas de 100, 200, 400, �OO � 5 000 metros ra

sos; revezam,en'to 4xl00 e 4x400 metros; arremesso de p�so, lanç�mento d� disco e. dardo, salto
em extensão e salto em altura vara e' trrplo, na categoria masculíno; e mais, 100, 200, 400.e 800

metros rasos' revesamento 4xl00 e' 4x400 metros; arremesso de peso e 'lançamento de dISCO e

dardo e salto'em extensão. e altura, na
/

categoria feminino.
-:

.
'

, TÊNIS DE MESA MA�
CULINO: LO lugar, RIC{ESA,
medalha \ de ouro; 2.° lugar,
Operário, medalha de prata; 3.
lugar, Colégio Vidal �t>�,
medalha de bronze.

(ÚLTIMA PÁGINA)
/

'

�_=_m_, p=�m � ------------'--------------------�-----

CLASSIFICA'ÇAO
POR MODALIDADE

,

A classificação das equipes
por. modalidade é a seguinte:
FUTEBOL DE SALÃO - VETE_
RANOS: 1.0 lugar, ZANIOLO,
medalha de ouro; '2.'0 lugar, Co

légio Agrícola Vidal Ramos"
medalha de prata; 3.° lugar,
BESC, medalha de bronze.

, F'UTEBOL DE SAL.ÃO -'
La CATEGORIA: 1.'0 lugar, Bo
tafogo, medalha de ouro; 2.° lu
gar, Operário, medalha de pra
ta; 3.a lugar, RIGESA, meda
lha de bronze.

BOCHA: 1,P lugar, FUN
PLOC, medalha de ouro; 2.'0 lu
gar" BESe, medalha de prata;
'3.<> lugar, CME de Três Barras,
medalha de bronze.

XADRÊZ: 1.0 lugar, A.A.
B. B., medalha de ouro; 2.° lu

gar, CME de, Três Barras, -

me

dalha de prata; 3.<> lugar, RI
GESA, medalha de bronze.

, '

HANDEBOL MASCULI-
NO: 1.0 lugar, FUNPLOC, me-

CANOINHAS Reunin-
do Prefeitos, Presidentes de
Câmaras de Vereadores e Pre
sidentes Municipais do Partido
Democrático' Social (PDS) , a

Associação dos Municípios do
Vale, do Canoinhas (AMVAC) ,

realizou esta semana uma reu

nião extraordinária na cidade
de Iríneópolís ,:

dalha "de ouro; 2.° lugar, Colé
gio Agrícola Vidal Ramos; me

dalha: de. prata; 3.° lugar, BESC,
medalha de bronze.

" HANDEBOL FEMININO:
1.0 lugar, Colé.gio Estadual San
ta Cruz, medalha de ouro; ,2.0
lugar', Colégio Vidal Ramos,
medalha de prata. 3.'0 .Iugar,
BESC, medalha de, bronze:

-; BOLÃO MASCULINO: 1.0
lugar, Colégio Vidal Ramos,
medalha de 'Ouro; 2.'0 lugar, .t;\.S
TEL, medalha de prata; 3.° lu
gar AABB, medalha de bronze.
\

BOL.AO FEMININO: 1.0

lugar, AABB;'medalha de ouro;
2.<> lugar, Operário, medalha de

prata; 3.° lugar, Colégio VidaI
Ramos, medalha de bronze.

TRUCO: 1.0 lugar, CME de
Três Barras, medalha de ouro;
2.° lugar, Botafogo, medalha de

,

prata e 3.'0 lugar, São Bernardo,
medalha de bronze.

, VOLEIBOL MASCULI},iO:
1.0 lugar, 'Colégio Vidal Ramos,

'AMVA'(!
membros

da -, 1

medalha de ouro; 2.° Iugaz,
AABB, medalha de prata; 3.°
lugar, CME de Três Barras, me
dalha de bronze:

VOLEIBOL FEMININO:
1.'0 lugar, FUNPLOC, medalha
de ouro; 2.<> lugar, RIGESA,
medalha de prata; 3.'0 lugar,
,CESÇ, medalha de bronze.

BASQUETEBOL: 1.0 lugar,
, AABB, medalha de ouro; 2.'° lu
gar, RIGESA, medalha de 'pra..

ta; 3:ó lugar, FUNPLOC, meda
lha de bronze,

T�NIS DE 'MESA FE:rdl- ,

NINO: 1.0 lugar, RIGESA? me
dalha de ouro; 2.'0 lugar � lCQlé
gio Vidal Ramos, medalha de
prata; 3.° lugar, AABB, ineda'7
lha de bronze.

indicou
a diretoria
uc R"E

pará
8a.
Por decisão unânime dos

presentes, foi indicado o nome

do Professor Hercílio Müller
para o cargo de Diretor da 18.a
UCRE. Os demais cargos fica-
'ram assim constituídos: para a

Divisão Executiva de' Inspeção
Geral (DIVIG), a" Professora
Esmeralda Maria Seleme Buch
mann; para a Divisão de Ad
ministração Pessoal (DIVAP) ,

o Professor Tadeu Kurpiel; pa
ra '3 .Divísão de Administração
de Ensino (DIADE), a Profes
sora Dilce Zanetti; para .a Di
visão de Educação Física de Es

portes (DIFID), o Professor Ri':
cardo Pereira Martins; e para a

Divisão -de Apoio Admínístrati
vo (DIVAD), a Professora Bea
triz Ferreira Budant ,

os

, Na mesma oportunidade,
foi indicado o nome da Profes
sora Jenny Maria Ribeiro Is
phair, para o cargo de Superví
sora _ Local de Educação, cuj a
vagá fora criada com a indica
cão da -Professora Esmeralda� • I \

Maria Seleme Buchmann para
integrar o quadro diretor da
18,.a UCRE.

Após � reunião, a AMVAC
redigiu correspondência ende
reçada ao Senador Lenoír Yar:-'
.gas Ferreira, Presidente da Co
missão Provisória Regional do
PDS, 'dando' conta de SUa deci
são e pedindo providências ime
diatas na agilização aos trâmi
tes legais para a futura instala
ção da 18.:a UCRE, junto ao Go ..

vernador do Estado 'e o Secretá,
rio d� Educação e Cultura.

I'
,
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18 de outubro de 1.980

CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IM'ÓVEIS
DA ,COMARCA DE. CANOINHAS

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

Juízo de
I )

Direito' da \ Comarca ,de .Canoinhas Santa Cata.rina

'Edital, de' Loteamento.

Relação das Placas dos
Veículos notificados, pelo Pelo
tão de Policiamento de Trânsi

,to, durante o mês de Setembro,
até 06 de Outubro, por infração
ao ..CNT e' RCNT.

_, I
.

Edital de Cit��O- com de .trinte (30) dias
o Doutor Loacyr Muniz seguir transcrito: "Uma área.de

'Ribas, Juiz de Direito da l.a Va- terras rurais, com ,30,)25,00 :tn2
ra da Comarca de Canoinhas, (Trinta mil, cento ,'"yinte e cin->
Estado de Santa, Catarina, na CQ metros quadrados), situada
forma da Lei, etc. . na localidade de Palmital, mu-

/nkípio de lVlajor Vieira e com
FAZ SABER, aos que o pre-

. as seguintes conf'róntaçôest- ao
sente edital virem, 'Ou dele co-' NORTE caril Jair Corte, medin,nhecimento tiverem, .que por do 220100 metros lineares, ao
parte de JOSÉ' SCHUPEL FI- SUL com Argemiro Correa; me,LHO' e sua mulher LINDA ·TE,-

dindo 189,00 metros Iineares, ao
REZINHA SCHUPEL, brasilei- .

LESTE GO� Jair Corte, medin
ros, cas\dos, ele agricultor, ela do .190,,00 metros lineares e ao
do lar, residentes e' domiciliados OESTE com a estrada de roda
nesta Comarca de Canoinhas,
SC "r

I
,

id
'-

d gem Estadual, medindo ,10'5,00
. , oi requeri a uma acào '

e .

1 "T d I.> .metros ineares. en o pe o
Usucapião do seguinte imóvel. a lVIM. Juiz de Direito sido desig-

, nado o próximo dia 23 de feve-
reiro de 1981, às 14:00 horas, pa
ra audiência de Justifícacão Li-

\ � ,.;).

minar de Posse quando, após
ouvidas as testemunhas arrola

das, será prolatada a sentença',

EULALIA GLABA ,KOHLBEC:K, 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-
mOll�� ao disposto \Ii0,:,'att. 19 da Lei 'n.? 6.766, de 19j12/i979, que
por FERNANDO FIE' ASSIS RUMPF e sua mulher dona TEREZA
RUMPF, foram depositados, em seu Cartório, memorial descritivo,

, ,,' " .pl1anta e demais papéis e documentos relativos ao Loteamento
•

• '1
ílSANTA' 'RITA", situado nesta cidade, conforme planta abaixo.'

.f �'\, . "

. ;.
.

'

'.; .

.: . As impugnações daqueles que se julgarem prejudica-
, \ dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverão' ser apresenta-

,

dEis dentro dó prazo de quinze (15) dias, a contar da data da ter-
.

. eeíra e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e .nâo
.

havendo impugnação de terceiros 0'U, deste Ofício, será procedido
, e registro.

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

(30) dias do mês de setembro de 1980.
\'

.

Veículos "Notificados
I ,

j �\JLALIA qLABA KOHLBECK - Oficial do Registro de Imóveis
CPF n.? "249, 1�1 199/34

.

\ f

==�_""""-=-___"\��.\1Jf-::.;:;<.w :iU:�i
,

, .

CA-4570 - CA-0448 - CA-6209
CA-2746 - CA-0448 _ CA-3455

I
.

CA-2884 _ CA-4110 _ CA-3455
TR-0333 -, CA-6160 _ ÇA-3425
NY-0260 -,CA-2600 - CA..:5968
BD-1593 _ CA-5750 _,' CA-3182
CA-4958 _ CA,;,0699 _ CA-0471

.

MV-0212·_ CA-2684 _ AC-2939
. CA-3905 - CA-5760 -, CA-4400
MA-6820 '_ CA-2927 _' DA-TI70
CA-3144 - CA-1550 _. CA-5629
CA-0348 _ OR-4522 - CA-3317
CA.�0099·- CA-5058 - CA-0980
CA-2893'- ,CA-4554 -, CA-p129
CA-940ü � CA-0010 - CA-4109
CA'-5096 _ CA-4958 - CA-1044
GR-0520 - TIt-0410 - CA-50b5
CA-4856 _ CA-3190 _ DA-1512
CA ...3807 - 'WS-.Q100 - GR-0490
DA-0992 - CA-4458 _ DA-2118

., , \ .

. CA-1539 _ HV-0105 -� CA-2952
"

\
.

CA-0737 - SC-0424 _ MA-4481
\ .

\
.

'

DA-1517 -- AX-3285 - CX:..2678
DA-0862 _. NY-1700 -_. CA-1313

.

CA.-5740 _ CA-4959 - CA-9500
CA-3975 _c. CA-57310 - CA-3887
CA-0479 - DA-2360 _ CA-0444
CA-0930 -. CA-3292 _ CA-4966
MO-0347 _ DA-0099 "'"\ TR-0776
PI-3989 - DA-2122 _ CA�,2188
CA-0309 _' MO-0111 _ DA-1245

,
,

GR-0132 _ CA-4435 _ CA-5580
TR-0799 _ AD-8883 - CA-2922
TR-051Q - OZ-2447 _ DA.l0758
CA-5489; _I TR-0013 _ DA-l1p2
OZ-4250 - DA-0912 -'

.

DA-0654

RM-O?94 -- DA-0743 - CA7 .0:39
Licença N:'O 353811.

Quantel em Canoinhas, em

07 de Outubro de 1980. '
.

EI�IEL IVO BAHNTUK
, ,

1.'0 Tenente Comandante do Pe-
lotão de Policiamento de

" Trânsito

;

\
'

� ,

AIREAr.

---------------,------------------�-------,----I--·-.---=-mmrmr__n

PUBLICIDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E
, RENTAVEL.

,
\'

I '

.

SE VOC'Ê AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE ESTA
. CEDENDO VANTAGENS. À SEUS CONCORRENTES.

...... t r-

- 'I' .

FAÇA ,UMA EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA RAplO
SANTA CATARINA. PROFiSSIONAIS REALMENTE CA
PACITADOS, IRÃO ,EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEl�.

,

INVESTIME�TO.
.

E ISTO, VAI,LHE PROPORCIONAR �IUITAS IALEGRIAS....
E MUITOS LUCROS TAMBÉM.

.
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Volkswagen .Iança O carro

novos 'tempos.
dos

\
.

·
O I carro que une razão e emoção r
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.decidíndo sobre referida justífi- ,

cação. E 'para qUe chegue ao

conhecimento de todos, mandou
expedir o ". competente edital

que será afixado no lugar' de
costume e publicado na formá
da lei, Ficando 0'S citados ad
ventidos dê que,' não sendo con-

. testada a ação . presumír-se-ão
aceitos como verdadeiros Os fa-
'tos articulados pelo autor (art .

223 § '1.''0 c/c o art. 285 �.a parte
do CPCP) , Dado e passado nes

ta cidade de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, aos' treze'
dias do mês de outubro de mil,

.

.novecentos e oitenta, (1980).
Eu, Zaiden E. Seleme; Escrivão
o .subscrevi.

Juiz de Direito
1.a Vara

LOACYR MUNIZ RIBAS'.
,

.

� ,
•
'..

I
. I
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t
, As famílias'ELIDIA ARTIN e HAMILTON HU-

MENHUK, consternados com o falecimento. de su� mãe, 80·
gra,_,avó e bisavó ,/

AGR-ADECIMENTO' ,

,
.

, .

, ,

\ '

agradecem a todos que os confortaram neste doloroso transe"
em especial ao Frei Ladi, pela grande dedicação no atendi
mento espiritual; ao "Seu Fritz", ao Frei Fabiano; às Irmãs

,
do Colégio Sagrado Coração de )'esus, às Irmãs Ucranianas c

aos vizinhos em geral.
I

A .todos, sua imorredoura gratidão:\ "

rt@!Q$!#IiIi$..i'tUJi�tiWM�illI1'tt3Wfw.Mwm�$�$mt_e4m#MiiifBBI'"

.' \

Com alegria contagiante, realizou-se .no I Colégio "

"Sagrado Coração de .Jesus", 'desta: cidade de'Canoinhas, a

Semana da Normalista .

'

"Educação é germinação, crescimento - ,Vid�.
Educação é obra devcarínho, dedicação -, Amor".

No servir, no condicionar, no estimular, no ser

mais, esta a ação do educador -,do professor. Para esta nO-I

bre missão: 'a normalista se prepara, Deseja participar na

construção de uma sociedade feliz, no crescimento da educa
ção e do "Amor". Por isso o Colégio lhe proporcionou pales-

,

.

tras e momentos de reflexão sobre a obra educativa, o Ma

gistério como Vocação, funções e tarefas dãeducador, e,
\ ho-

ras
\

de lazer. Tudo com, o obDetivo de torná-la 'apta para uma

participação mais eficaz nas atividades educativas.
Norrnalista _'. Esperança.

! ,. • .

Direção Ido Co!égio)"Sagrado Coração 'de' Jes;u.s"
,

.
'

�"�_B:"'..Ilr;;;n1lUlaSZ.����. ........,,__ ,

,
'

��tiUi1!l!iII!'E.�!lJ!!1'lIDl�����·m,i!lmi'��i!ll\IlmlaWllE��

.

... . .
.. ..

::.:�:.::.... , � . .. ...

,
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\ .
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LUCIO COLOMBO
/

'EUV'IA
I

Rainha,
OLIV IRA,ADRIANO D

dos V Jogos .. da
•

nrnavera
\-

,\ Na noite do dia 10 último,
marcamos presença na festa de
gala dos "V Jogos da Primave
ra" de Canoinhas, ocasião em

que foi realizado o já tradicio
nal Concurso da' Rainha dos
Jogos. ,A presença de grande
público, superlotou as depen
dências do Ginásio de Esportes,
superando as espectativas dos,
organizadores. Mereceu desta-
'que especial a delegação' do
CME de Três Barras, marcando
ptesença com torcida organiza
da, que vibrou e aplaudiu com

calor o desfile das candidatas.

Com a apresentação do
prezado amigo Alfredo Franco

,

,

o desfile das jovens que repre-
,se�t�:am as respectivas agre
rniaçoes, aconteceu na seguinte
ordem: Ana Luzia Ziemarin re-

,
,

presentando a Associação dos
Técnicos Agrícolas; San d r a
Gurtínskí, representando o Bo
taíogo;' Andréa Mallon, repre
sentando a AABB; Marílei Pe-:
reira, representando' a Associa

çã? 'Esportiva Zaníolo; ,:Ellen
\

Elízabeth Drescher, represen,
I tando a Associação Desportiva
Clássica Rigesa; Joziane Marci
nichenn, representando a Asso
ciação Recreativa e Esportiva
Procopiak; Silvana Mara Kno
rek, representando o BESC"

, I "

Na foto, de Tabalipa, especial para a coluna, a: elegância e be
leza de Sandra Scopel, eleita a l.a Princesa; de Euvia Adria
no de Oliveira, a Rainha .dos V Jogos e de Rosane Krzesinski;

eleita a 2.a Princesa.

Margareth Pites, representando
'o Colégio Agrícola Vidal Ra

mos; Rosane Krzesinski, repre,
,sentando o Colégio Estadual
Santa Cruz; Euvia Adriano Oli

veira, representando a CME de
Três Barras; Lucia Juraszek,
representando' a FUNPLOC;
Luciane Brandes, representan
do a Associação Operário; San-

dra Scopel, representando o

SENAI e Mercedes Cecy Kovís,
kí, representando' o São Ber
nardo.

\

A organização deste bonito

concurso, esteve a cargo da
Professora Suely Bona, de Ali
ne Dittrich, I Rosí Davet, Iris
'Maria Piau,.Claudete Finta e

deste colunista. <,

A mesa do júri
I

- f:����"'"
-

\I_:-,c'=f'·-'-',�"=-���ó::;wr�"�/--";;'?�"f,��;.:t"·'.�' ,o�>" ;�;\"·:::"',�5:"r·,,�W��'tf.:f!:r'��'�'!i��i'�"·}J,$-�;f'c}w!?'F.ff1;,�J5f.�,,'
,
que jul�ou a

Graça, a Ele
gância e a Be
leza ,das 14 jo
vens que con

correram ao ti
tulo. Da esquer
da 'para a direi
ta, as Senhoras
Né:zia Evange
lista Vargas, es
posa doJiioquí
mico João de
Souza Vargas;
Marlene Teixei-

,

ta, esposa do A! <r.,' a ,v \

Bioquímico, Zufmar Teixeira: Marilia Vicente Alves,' esposa do Dr. Paulo Vicente Alves; Dra, Zoé 'WalJl�y-
ria Seleme, esposa do Dr. Zaiden Emiliano Selme; Dra.,Heloisa Bertoncini, esposa do Engenheiro. Agrô-
110mo, Odone BertoncinirCarmem Garzo, esposa do Sr. José Garzo; Lia Mercedes Tremi, esposa do Sr.

,I'Orlando 'I'reml; e este colunista.
\

Poética Canoinhànse Na- área de Implementas Agrícolas
Sérgio Keller, é o vencedor, do Concurso

Poética Canoínhense, edição 1980, .com o trabalho in

titulado "RAIZES". Além do Troféu Emílio Gothard

Wendt, ele receberá um prêmio.em dinheiro no valor
de Cr$ 4 mil. Em segundo lugar, ficou o trabalho in

titulaqo\"JUVENTUDE DE CANOINHAS", de. auto
ria de Maria Izabel Tokarski, que receberá um prê- .

mio em dinheiro, no valor de Cr$ 3 mil. O trabalho
.
classificado em 3.0 lugar, é de autoria de Ivanita Schi,
vinski, com o título de "NOSSA CIDADE", com direi
to ao' prêmio em dinheiro, no valor de Cr$ 2 mil.
Vinte e cinco trabalhos'participaram do Concurso, e

foram analizados e classificados pelos, seguintes jura
dos: Mario' 'I'essari, Professor e Escritor; Fabiano
Oleskovicz, Professor; Glauco João Bueno, radialista
e jornalista; Bern Walter Grafe, Professor, e por es

te �lunista. O Concurso, Poética Cano inhense, pro
movido pelo Conselho Municipal de Cultura, será
assunto nas próximas edições do "Correio do Norte",

, ,

Destacando-se 'no cenario regional, a firma

MAVEQUIP, que atua na área' de tratores e imple
mentos agrícolas. Seus diretores movimentam-se in

tensamente para atender a contento a clientela 'que
procura adquirir os produtos por eles representados.
Julio Wendt, um dos Diretores; participou recente
mente�em Londrina, de l1:m Curso de Especialização. e
Atualização Financeira junto à Sperry-Nev: Holland.
Seu companheiro de Diretoria Nivaldo Roeder, retor
nou na semana passada da cidade de São Carlos-Rê,
onde foi tratar de assuntos da Mavequip junto, à
CBT.

.

DESPA(HAHTE « D VEr»
DE OSMARIO DAVET FILHO

Rua Major Vieira, 35'0

Credeneiada sob D.O 291 para:

EMPLACAMENTO DE VEíCULOS - SEGU
ROS GERAIS - CARTEIRA DE HABILITA; /'

çÁO - CARTEIRA pE IDENTIDADE - CON-,

. FECÇAO DE PLACAS � PLAQUETAS.

FESTA RELIGIOSA
,

Dia 26 próximo, acontêcerá em Major Vieira a'
grandiosa festa em benefício dà conclusão das obras' da
Matrtz Divino Espírito Santo, daquela cidade.

-

Um exten
so programa está sendo elaborado pela Comissão, com mo

bllizaçâo total da comunidade rnajorvieírense, além de fas-
·'teltds de l1çnra de mais 12 municípios vízínhos.

I

,

Baile do Havai.
Ressurgindo com força total, o nosso amado. e sau

dosa GRÊMlq XV DEI JULH0', através de um grupo de jo,
vens comandados pelo idealista Athos Scholze . Para íní
ciar as atividades para, angariar fundos às' entidades assis

tendais, .o Grêmio, promove dia 15 de novembro vindouro,
o também saudoso Baile da Havai. 0' movimento tem nos

so- apoio incondicional, e tenho certeza / que dará bons
frutos. ,j ", i�,1:ifl��,§Jd1Ç�:l1:'

'«Olho da Vida»
Estou recebendo do prezado amigo Fernando Lula

Tokarski, poeta e contista" um Iivreto de sua autoria, inti
tulado "Olho da Vida", São 1O páginas' confeccionadas em

I

mimeografo, de circulação dirigida, contendo uma seleção
inédita dos melhores trabalhos do autor. O colunista agra-'
dece, enviando os parabéns pelos originais poemas.

Noivado
./

Inauguraram àlianças na mão direita, os j6V'eruJ
Joice de Fátima Cornelsen e Geraldo- dos Santos, ela filha

de João e, Francisca Cornelsen . Para comemorar, as famí
lias reuniram-se para um almoço na residência dos pais da

noiva em São José dos Pinhais, domingo último. Da coluna,
as felicitações aos jovens.

P,OS de Major Vieira,
Pedro Veiga Sobrinho, é o Presidente da

Diretoria Executiva do Partido Democrático Social

do Município de Major Vieira. Ele foi eleito. na/con

venção do dia 5 último' e tem como Vice-Presidente,
I

João Francisco de Araújo; Secretário, Arnaldo Perei.r
ra dos Santos e Tesoureiro, Sebastião Grein Costa.

O Delegado à Convenção Regional, é o Prefeito Clau

dio Gadotti e Suplente a Delegado, Soter Bossí .

I

Vamos patinar nos embalos da moda jovem da

GARDENIA
Vestidos flutuantes, camisetas; mini-saias,

jardineiras,
.

calças jeans,
MODA-RIO PRIMftVER& • VERãO

IApareça só falta você.

Trabalhamos com Cartão (cEl'O.
"

,

�

, H'
�=========================z.���������

JOÃO' PAULO II

Na foto, S. Santidade o Papa João. Paulo. TI, a bor

do do avião que ó condazíu ao vaticàno, saboreando o gos

teso chimarrão "crioulo" de Canoãnhas. Além a erva-mate,
o Papa recebeu de presente, a cuia e a bomba de um gru-

'

, '

po de pessoas descendentes, de poloneses, que angariaeam
entre si: a quantia de Cr$ 15 mil cruzeiros. A campanha pa
ra adornar a cuia e bomba com- ouro. e prata, foi dirigida
pelos Senhores, -Estefano Wrublevslki, Clementíno Pieczar·

I 'ka e Inocente Tootarslki.
'

Resta,oronte Pingai.
Cardápio A LA CA;RTE - espeto eOirrido

- lanches - sorvetes da casa - Aceitamos eB:

comendas de churrasco de gado - earneire -

leitão e galinhas assadas. Preparamos festas de ,

anlversários 'e casamentos, etc..

Rua Paula Pereira, 430 (ao lado do Correio)
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,

A Comíssâo de Licitação da Prefeitura, Municipal de Canoí..

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tomada
de Preço - Edital n.? 062/80, para "�quisição de Óleos Lubrificantes, a

serem aplicados em viaturas da. Municipalidade", com prazo de entrega
das propostas até às. 10 (dez) horas do dia 23, (vinte e três) de outubro
do corrente ano (23.10.80). Cópia do referido Edital e ·maiores esclareci
mentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 15 de outubro de 1980.

HUGO �ITONIO' PEIXOTO - Presidente da Comissão

(

/

. Departamento de Viação e Obras
'. '

Betlfica�ão de metragem . 'em m2
Publicação do Jornal,Correio do Norte, edição n.? 1592, de

11.10.80, Maria Glinskí e outros = onde lê-se 111m2., leia..se 144,00m2.
-,

Canoinhas, 13 de outubro de 1980.
,

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO - Assessor Técnico do D.M.E.R.

JOAO SALVADOR DE ANDRADE - Fiscal do D.V.O.P.

"

Prefeitura <Municipal' de Gaooio'bas
Prefeitura Municipal, de CaRoinhas

i

Portaria - N.o 731s0
\
l

N.o ·'·1566 de 15-10-1'980 , ,

I r», �E�EDITO THERÉZI�, DE CARVALHO NETTO, ' Pre..
feito Municipal de Canoinhas; Estado de Santa Catarlna, no
uso de suas atríbuíções 'legais, resolve:

AUTORIZA O PODEI{ EXECUTIVO A ADQUIRIR POR COIvIPRA UMA
AREA DE TERR4\ P:E�RTENCENTE A REDE FERROVIARIA FEDERAL

SOCIEDADE ANôNIMA (RF'FSA);, A CONTRAIR EMPRÉSTIMO'
-E,DA OU:rRAS PROVIDÊNCIAS.

)

O Cidadão BENEnITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO,
Prefeito Mu:uicip�l d·e Canoinhas. .

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara
,

de Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte.

L E I:

Artigo 1.'0 - Fica o Chefe do Poder Executivo do 'Município
autorizado a adquirir por compra uma área de terras pertencente a Rede
Ferroviária Federal Sociedade Anônima (RFFSA), no Município de Ca
noínhas, até a importância de Cr$ 5.500.000,00 ,(cinco milhões e quinhen-'
tos mil cruzeiros) .

.

§ 1.<> -, 'Fica também' a�torizado a contrair empréstimo de íns,

tituição financeira oficial, p�.ra fazer face ao saldo do valor da aquisição;

§ 2.<> - Fica ainda autorizado a parcelar o saldo com a própria
Réde e oferecer em garantia as cotas do Fundo de Participação dos Muni
cípios (FPM) ou 'Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICM).

Artigo 2.° - O' valor' da aquisição será o fixado pela Rede Fer..

rovíária Federal S/A (RFFSA) e as I despesas da presente l�i correrão a

conta de recursos do.orçamento vigente no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros) para o corrente exeréicio e será empenhada na se

guinte dotação:

GABINETE DO PREFEITO:
l

4. O .,0 . O - Despesas de Capital
4.1. O . O - Investimentos!

'

4.1.1.0 ..J6 Obras e Instalações - Cr$ 1.000.000,00
I

, r
'I Artigo 3,.0 - Fica o Sr. Prefeito Municipal autorizado a suple-

mentar por decreto,' a dotação acima na, importância de Cr$ 1.000,000,00
(Um ,Milhão de Cruzeiros), na conformidade do a.r:t�go 43, seus §§ e' ítens,
-da Lei Federal N.o 4.320/64. ,

'
,

Q

•

IArtigo 4.0 - Esta lei, entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

\ '

"

.

Canoinhas, 15 'de outubro de 1980.
I ,

Dr.. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente lei no Departamento Admí
.
nistratívo .Munícípal, em ,15 de outubro ,de 1980.

.

. ,
.

JOSÉ ,BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

,

NOMEAH COMISSÃO DE AVALIAÇA:O

".
.

Constituída dos senhores, .Rímon �ele�e,'Dr. Saulo Carva- .

lho e Dr. Adilson Rodrigues' de Medeiros, sob, a presidência do primeiro e
'

no prazo de cinco dias, procederem a avaliação de um terreno urbano sito
a rua Frei Menandro Kamps esquina com a Rua Joaquim de Paula Vieira,.

com a área,de 810 m2 de propriedade do Sr. Nivaldo Roeder ,

-

l-

. Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas, em 10 de ou-
tubro de 1980. 1

Dr. BENEDITO THERÉZIOI DE CARVALHO NETTO'
Prefeito Municipal"

Registrada e public�da a presente portaria no Departamento
Administrativo Municipal, em 10/10/1980.

,I ,

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

, I

Portaria' N.o 74-S0
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE' CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoínhas; Estado de Santa Catarina, no

, DOO de suas ktribuições legais, resolve:
'

,

\

CONCEDER LICENÇA

Conforme os artigos 125, 131 e 134 da lei n," 1.149 de 25/4/1974,
\

A Prof." Nilza Mello Marques, (90) noventa dias de licença
em prorrogação, para tratamento de saúde, de acordo com o laudo médico,
incluso no requerimento protocolado sob n.? 1981 datado de 07/10/80, a

contar: desta mesma data.
'

I

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas, em 10 d�,OU-'
tubro de 1980.

'

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal
,

Registrada e publicada a presente portaria no Departamento
, Administrativo Municipal, em 10/10/1980 .

,
,

JOSÉ BONIFACIO FURTA,DO
Coordenador Administrativo

\
'

'\ J
, I

A ,RADIO SANTA 'CATARINA, APÓS METICULOSA PESQUISA, TRÀZ CARINHOSAMENTE ATÊ VOCE, O MELHOR DA (MÚSICA. NAC1()�
NAl. E INTERNACIONAL.

É O RESULTADO DE UM TRABALHO SÉRIO E EMFREENDEDOR, QUE ENTREGAMOS AOS NOSSOS OUVINTES 'E PATROCINADORES,
COMO RECÍPROCA A UNIA SINTONIA SEMPRE CRESCENTE.

A,TRAVÉS DA BOA MúS,ICA, DIARIAMENTE PROCURAMOS TOCAR COM CARINHO A SUA 5ENSffiILIDADE 'MUSiOAú
•

)
\
I

I
•

ESCRITóRIO' OU NO ,SEU AUTOMÓVEL, LIGUE..SE NA, BJiDIO SANTA, eA��IN4..I

VOC� ESTA SEMPRE EM BOA CO�PANHIA!
l'

, \

xo SEU LÀR,' NO SEU

/

, )

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO no NORTE
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18 de outubro de 1980

•

GENTE NOVA
EM NOSSA CASA
Em nossa 'reunião festiva de

Outubro, realizada na quinta feira

/ dia 08, foram admitidos mais dois

Companheiros Leões, os quais, cer

rando fíleíras conosco, vêm de nos

apoiar sobremaneira e nos incenti
var com seus serviços desinteressa
dos em nossas campanhas, a servi

ço de nossos irmãos mais carentes.
São eles, o, 'Den. CeI. DINOH AN
TONIO CORTE ( DM. SILVIA) e

o Dr. PAULO VICENTE, ALVES
(DM. MARILIA). Em palavras to

cadas da mais viva emoção, nosso

Presidente CL. JOÃO DE. SOUZA

VARGAS, teceu comentários sobre
o que é Líons e as atividades de
nosso clube em nossa região, dizendo
da necessidade de, em conjunto

I '

partícípanmos dos eventos �epnis
.ticos, dando, cada qual, sua parce
la de contribuição a esse movimen
to, angariando, �om isso, uma ami
zade sólida e sincera. O nosso Te-

. soureiro CL. ZULML?R NASCI-

( ,

ct, JQAO DE SOUZA
. ·VARGAS - O

COMANDANTE
-

'

Nosso clube, vai bem, obrigado.
Mercê do alto tirocínio do casal
Presidente cr.. JOÃO DE SOUZA
(NEZIA. EyANGELISTA) VAR

GAS, temos tido sucesso em nos
sos empreendimentos.. É bem de

r I.
ver que a família Ieonística, se

reúne em torno de uma campanha
e que O casal presidente se mostra
eonscío de- uma responsabilidade
que a todos convêm, Lions Clube
caminha assim para seu destino,
tendo como timoneiro um casal
Presidente que 'desfruta de muita
simpatia e que cO'm

.

muita . garra,
vence os embates que surgem,
.dando-Ihes o cunho de vitória al

cançada.
_

Muito bem Vargas, sem

pre estaremos'. a seu lado nas boas
causas. Que a bandeira do. Lions
tremule em suas mãos tom bons
ventos dos filiadps do clube.

SEMANA DA CRIANÇA
Abr�ndo os festejos da come

moração do Dia <;la Criança, O Li
úns Cluhe de Canoinhas, promoveu
no sábé!do passado, o grandioso
"Festival do Refrigerante", reali
zado no pavilhãp das Obras So
ciais. O aIluxo de crianças que lá

compareceram. ,supero�u. as expec
tativaS!, apes,ar ·do mau tempo 'rei
nante. Contudo o pessoal do Ljons,
at,endeu prontamente'·a todas, sem

deixar uma sequ'er, de receber seu

quinhão.' NeSite festival, cqntam.os
com os refrigerantes Brahma· e que
:loram oferta dO' EHALDO da B:rah
,ma bem como os cachorl'ós quentes', .

com os pães que foram dpados pe-·.
10 NELSON do Supermercado No

vo Mundo e as salsichas que· fo:ràm
.

c;loadas p'elo KLRMPOUS da Casa
Natal. R€ssaltamos o trabalho de
�nvolvid:o pelo Leo Clube, em cu

<ia �Í41 118 aeha V.ALDEt

ons
MENTO TEIXEIRA, disse das obri

gações pecuniárias dos novos CC.
J

LL. para com o clube, tendo o nos-

so Secretário CL. 'LUIZ SALIBA
DAVET, dissertado sobre a movi-,

mentação de sua pasta, dizendo
,

que o Lions Canoinhas,· se acha,
mais uma vez" na vanguarda dos
clubes do Distrito L-lO, eis que con

curso de eficiência acusa um saldo
de pontos invejável, dada as diver
sas campanhas já realizadas el que
somam pontos, na eficiência adminis
trativa., A instrução Ieonística, foi
proferida pelo CL. ZAIDEN EMI

LIANO SELEME, o qual manifestou
o "Obrigado" a ,todos aqueles que

sempre estão contribuindo, para a,

elevação de nosso clube, ou que
nos incentivam para novas ativi
dades. Numa saudação especial aos
novos CC.LL. e DD. MM. fez-se ou

vir o nosso CL. ANTONIO' ME-
,

RHY SELEME., o qual deu as boas
vindas aos casais e prometendo
muito serviço; no. bom sentido.

,

Lions Clube está de parabéns,
eis que gente nova, nos dá alento
e sabedoria e nos diz que estamos
no caminho certo.

REZ TABALIPA e que tudo fizeram
com muita harmonia e, discipli
na, proporcionando menor serviço
ao Lions Clube'.

Na mesma oportunidade, o 3.Q
BATALHA0 DA POLíCIA

_

MILI-'
TAR, deu continuidade a Operação
Criança, dando especial ênfase a'
barraca armada no local, com ex

posição de material bélico usado
pela Policia ,Militar. O Comandan
te. Ten. CeI. Dinoh Antonio 'Côrte,
proporcionou ao Lions, elementos
de sua guarnição;" os quais, nos

ombreando, fizeram com que todo
o festival fôsse realmente um su

cesso. Sua contribuição foi .maravi
lhosa e somente" a criança de nossa

terra pode agradecer tamanha, for
ma de benemerência. Sabemos que
não estamos sós, em nossa obra de

. Servir, e por 'isso ousamos em fru
tificar nosso trabalho num amplo e

contínuo caminho de congregar
amizade em torno de um ideal.
Saudamos' a você criança, numa

hOill}enagem sincera le amiga do
Lions Clube de Canoinhas.

I

PORTO UNIÃO, SEDE, DÓ
COMITÉE ,ASSESSOR·

.
Em princípio do mês".mais pre

cisamente dia 04, nosso President,e
,de Divisão, CL. ILDE:FONSO COR.

RÊA, cC\>nvocou ,os clube pertencen-
.

tes a sua Divisão, para máis uma

reunião, e desta vez, nosso CL. es

colheu o clube de Porto UniãO', co

mo anfitrião. Para lá seguiram o
.

,

CL. JOÃO DE SOUZA VARGAS,
,CL. FRANCISCO RAPOSO, CL.
LOIZ ,SALIBA DA'YET, represen
tando o clube neste magno, concla
ve. Também, estive'ram. presentes",.
os clubes de ITAIÓPOLIS, PAPAN
DUVA e como é lógico ? anf'ikião
PORTO UNIÃO. A '1"eunião desen
volveu-se a tarde, quando o Presi
dente de Divisão CL. ILDE1FON-
80 cobrou doe elu�, $UãI> t1.tivida.

des nestes últimos dois'meses, fa

zendo-lhes advertências' para as

normas a serem seguidas, de com

petência do Lions Internacional.
A. noite, o Presidente do Clube de

Porta União, "ofereceu um jantar,
que, dizem os circunstantes, ficará
na história do Ieonismo, a nível de

Região, eis que não esperavam ta..

manha recepção, por um clube no

vo como é o anfitrião .. CL. Ilde

fonso, marcou nova reunião, e des

ta feita, para O' mês de Novembro,
IlI� clube de Itaiópolis e desde já
conclama os membros de Canoi

nhas, para que acompanhem a Di

reteria, pois muito se tem a apren
der em Lions e é nestas reuniões
que se tem Lions presente.

ct, AHILSON MEnEIROS
- O ENGENHEIRO
Muito se tem falado em Ieonis

mo sobre as atividades de um com

panheiro que isoladamente, as ve-
.

.zes faz muito mais do que o con

junto e, por isso mesmo, fazemos

menção, hoje, das atividades de
nosso CL. ADILSON ME:DE,IROS,

,
que na qualidade de engenheiro
residente, deu mostras de como fa-

.

\ .

zer leonismo. Antevendo, promo-

ções que o Lions Canoinhas, fez e

fará, o CL. Adilson, colocou placas
indicativas, nas diversas entradas
da cidade, mesmo porque, todo

aquele que vem de fora para cá, já
fica . sabendo de nossa existência

,
'

bem como pode participar de nos-

sas reuniões, uma vez que nas pla
cas., estão indicadas as reuniões que
efetuamos. Quando da realização
da Reunião Distrital em novembro

p. passado, o CL. ADILSON cui
dou par-a que as vias de acesso à
cidade estivessem em condições de
trazer a nós, os nossos companhei-.
ros, sem os problemas de estrada

que até então enfrentávamos. Di

ga-se bem que, CL. Adilson desta
cou elementos de sua alçada e fi
caram de prontidão, nas diversas
entradas da cidade, para qualquer
eventualidade, bem como atendeu
dentro de sua jurisdição leonistica,

-

o que lhe fora determinado, tendo
cumprido plenamente com suas

obrigações. Agradecemos sincera
mente O' CL. ADILSON bem como

.

a DM. SONIA MARIA, pois hem
sabem _ que ,.em Lions, tudo se- faz,
sem esperar recompensa.

. O LEO CLUBE DE

Cl}NOINHAS,
NA·VANGUARDA
Destacamos a presença do Leo

Clube, em todas as atividades Ieo
nísticas em nossa cidade, eis que
sua Presidente, a Leo VALDEREZ .

TABALIPA, congrega em torno de

sí, elementos que :Cazem com que o

clube se agigante frente aos demais
do Distrito L-lO. O Assessor de
Leo, . nos afirma \ que Canoinhas
acertou em cheio, quando criou o

Leo Clube, pois que dentro do Esta�
do, é o clube que mais tem ofere
cido serviçó a seus concidadões. O
relatório que é enviado, ao Distrito ,

res1sa1ta suas múltiplas atividades
e merecem oportunamente o elogio

.

enviado. Rece!ltemente, '�mganja
ram a campanha do Pedágio em

nossas ruas,' em colaboração à Ope
Taçã,o Criança, tendo também as�u
mido a "Discoteque'" do Clube C'a
noinhense, proporcionando, não só
diversão, mas angariando fundos

f
'

para suas campanhas.. Na ver,dade,
o Lt20 Clube de Canoinhas, se ,des
taca entre toda nossa mocidade es

tudiosa e laboriosa, estando' sem

pre ,a frente dos empreendimentos
escolares. VamQs adiante mocida
de, eis que os líider,es do amanhã
:Corçosamente sairão de suas filei�
ras, ,pois que o Lions Clube, é um
clube de líderes.

NOSSOS
ANIVERSARIANTES
:t:-Jeste mês de outubro, temos a

registrar os segufutes aniversários:
Dia 02, foi a vez de DM. HELENA

e
II

as
MARIA COELHO SIMõES que re

cebeu em sua casa, pessoas que a

foram cumprimentar pela passa

gem de mais um aniversário; Já 110

dia 08, foi o CL. LO�HARlo'
KOHLBECK quem comemorou ida-:
de nova, estando porém fora de
nossa cidade, viajando a negócios;
Dia 18. será a vez da DM. DIRCE
MALLON e que verá passar mais
um ano em sua existência, com o

abraço de todos. O' Lions Clube de

Canoinhas, transmite aos,' aniversa
riantes as suas felicitações, sinceras.

cr, LUIZ SALIBA DAVET
)

- O SECRETÁRIO

Depois que passamos o quinto
mês da atual gestão, em, a . qual
destaca-se a figura do CL. LUIZ
SALIBA DAVET, é justo e sincero

que se diga da abnegação do'nobre
companheiro, para as causas leonís ..

ticas. Sempre pronto. à servir, não
mede esforços no sentido de que
tudo sej a feito na medida certa e

com a presença certa. O CL. DA

VET, é àquele que sempre chega
primeiro e o último a sair. As in
cumbências dadas ao mesmo, são as

mais árduas e difíceis e por isso'
mesmo, são sempre as mais bem

. sucedidas. Na secretaria do clube,
tem desenvolvido suas atividades
de maneira a não preocupar a Di
reção ,e por isso mesmo a Direção
confia nos seus relatórios e bem
\ .-

como nos encargos a ele atribuidos
e que não raras vezes, ultrapassam
suas possibilidades físicas. Junto
ao "fogão" � tomando sua cerveji
nha ou mesmo fazendo um chimar

rão, sempre está ·0 CL. DAVE,T cui
dando para que todos estejam ser

vidos. Nas reuniões Distritais e

'Convenções é elemento que dá a

"bronca" quando vê alguma coisa
mal feita, porém, sempre que pode,
procura ajudar, ao em vez de criti.
car. Em nossa última campanha
,"Festival do Refrigerante", foi o

CL:, DAVET quem esteve desde ce-
'

do, .preparando seu trabalho e a

tarde o executou plenamente, SO'

mente deixando-o, quando nada
mais havia o que fazer, mas preo
cupando-se dom os deveres dos de
mais. Por fim, sorr'iu e comple.
tou: .. Nosso ,dever está .cumprido .

'15 DE OUTUBRO
'

-r: O PROFESSOR

Sem dúvida alguma, é o pro
fessor, pessoa de projeção em nos

so meio e por isso Lions Clube,
saúda o, professor em seu dia, pa

ra lhe dizer "obrigado" pelo muito

que fez e fará em favor de nosso

estudante de nossa cidade. Lions

Clube se parabeniza com o profes
sor, nas pessoas do CC. LL. que mi
litam nos Educandários de nossa

cidade, pois ele é o amigo de nos

sos filhos, dando-lhes um aprendi
zado para a vida, condicionando-o
para um trabalho incansável.' de

estudo e aprimoramento, única con

dição para que o jovem possa se

profissionalizar e ter sua própria
sustentação. Nós, os agradecemos,
professor, pelo que já fez e pelo
muito que fará a nossos filhos e a

,
I

•

nós propn05. ,

18 DE OUTUBRO
- O MÉDICO

: Hoje é um dia em que' fazemos
reverência ao nosso médico ao nos

so amigo, àquele em quem devota

mos o nosso sentimento de obriga
ção por um atendimento fora de

hora, àquele que veio a nossa casa,

nem que fosse para' dizer . "tome

uma aspir-ina". Médico zeloso, mé
dico compreensivo, médico huma

nitário, médico competente. Con

tudo, sabemos que médico também
é gente, que médico também tem

que ser atendido por nós, em suas

necessidades, em sua sobrevivên
cia oe I?O!' isso queremos aqui exter
nar não só a nossa gratidão, por
ser o meu médico, como também
me por à sua disposição, quando
chegar a minha hora de atendê-lo.
O Lions Clube, lhe estende a mão,
para proclamar o nosso obrigado.

A APAE EM FOCO

Novamente estamos promoven
do campanha para a APAE de Ca
noinhas. Os blocos de venda, estão

- em poder de todos os CC . LL . e

das DD.MM. visando proporcionar
a entidade, uma capacidade finan
ceir'a para além de dois anos.' O

feliz contemplado, receberá prêmio
que valerá ,a pena, eis que todos
eles são de grande valor pecuniá
ria como também de utilidade.

\ '

Resta-nos a certeza de estarmos

<promovendo uma boa causa e por
isso não esmorecemos no afã de
continuarmos desenvolvendo cam

panhas que tais. Novembro vem
\

aí, e é I preciso que os cartões se

jam vendidos para ditarmos os con

templados, pela par-tícipaçâo. A

prestação de contas está sendo fei
ta, através do CL. Ü'RLANDO
TREML, também tesoureiro da

. APAE de Canoinhas. Continuamos

nà vanguarda 'dos empreendimen
tos, contando sempre com a parti
cipação do LEO CLUBE: que . sem

dúvida é um dos baluartes em ·to,

das as fases de nossa luta pelo
SERVIR.

CHA DAS DOMADORAS

'Acont,ecimento s�mpre espeTa.
do �m nosso meio leorustico, é sem

\
dúvida alguma, o Chá das Doma.

doras. Lá as DD.MM. leoninãs,. se
dongregam para tecer comentários
sobre a vida de nosso clube e fa

zendo valer o liom senso, no senti:
do de promover, cada vez mais a

,
,

fam,Wa l,eonística, através das cam.

panhas que encerram. Em franca

atividade, está a DM. do Presiden-·
te NEZIA EVANGELISTA VAR
GAS e demais memb:ros do clube

porque vêem que o sentidO' humano
que 'dão as campahhas, tem dado

muito bom resultadó. Ainda:, na

última reunião, foi traçada as li-

nhas o!'ientadoras para o mês de

outubro e que já foram vencidas.

Agora, já se programa um nOvo

chá, e desta vez na residência da

DlVI. Alzira Ac'edina P1eixoto, eis.

que foi a mesma sorteada para tal.

Destas reuniões, são fornecidas as

bases para nOva 'programação
.

do

clube, sempre em conjunto clom as

diretri�es emanadas da própria
PresidênCia ,do "clube. São a:s DD.

MM. o verdadeiro eSteio do clube,
porque se desdobram em múltiplas
atividades, sem medir sacrifícios

próprios, mas olhando sempre para
a comunidade em que vivem. O

Lions Clube se parabeniza com as

DD.MM. pelo muito que tem feito
e pelo muito que' farão.
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nicipal de Três Barras
I I

Lei H.o 581 de 15 de setembro (de 1980
DISPõE SOBRE"ALTERAÇÃO DO EXPEDIENTE
DA GRATIFICAÇÃO DAS RECREADORAS DA

"L.B.A. - PROJETO CASULO".
I

ODILON PAZDA, PrefeitoJMunicipal de. Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu
nicipal decretou e eu sanciono � seguinte:

'L EI:

.
Art. 1.° - Fica alterado' o�expediente diário

prestado 'pelas Recreadoras da "L. B . A .
- Projeto

Casulo" - Três Barras, de' 4 (quatro) para 8 (oito)
horas/dia.'

Art. 2.° - Fica em "conseqüência alterado o

valor da respectiva gratificação de Cr$ 2.400,00 pa
ra Cr$ 3.500,00 mensais.

, . Art. 3.° -, Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, com efeito retroativo 'a 1.0 de ju
nho de 1980 revogadas as disposições em contrário. \

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC),
15 de setembro de 1980.

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no.' Depar

tamento Administrativo, desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no -Jornal "Correio do Norte" .

TADEU KURPIEL - Dir. Administrativo

Lei Roo 582 de 15 de setembro de 1.980
D.ISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE 1;ERRENO URBA-·

. NO PARA A CONSTRUÇÃO DA AGÊNCIA
"B:ESC" DE TRÊS BARRAS

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de' Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu
nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:

L E I:
.

.

\
.

.

Art. 1.° - Fica o Chefe do
I
Poder Executivo

autorizado a doar ao Banco do Estado de Santa Ca
tarina S/A -, "BESC" o terreno. urbano, sem benfei
torias, com área de 880,00 m/2 constituída dos lotes
nrs. 41 e 42 do bloco "C", situado a. ,Avenida Santa
'Catarina esquina com a Rua 13 de Maio, constante
da Escritura lavrada as folhas 94 do livro 21 do Car-

. tór�o �o Registro Civil de Três Barras e Registro de
Imóveis de ·Canoinhas. sob nr. 37.294 de 17 de abril
'de 1968.

§' Único: A área doada destina-se para o firrr
.exclusivo de construção de prédio em alvenaria des
tinado à. sediar a Agência "BESC", pioneira no. mu-

• , •. f'1o

rucipio .

.

Art. 2.°.- Reverterá ao Patrimônio Municipal
- a área constante do Art. 1.00, se no prazo de 02 (dois)
anos. contados da data da publicação desta Lei, não
tenha o Ireferido Banco iniciado suas atividades na-

quele local.
'

.

- Art. 3.'° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação revogadas as disposições em con

trário. ' .

.
.

. ,

.

.

Prefeitura Municipal de.Três Barras (SC),
15 de setembro de 1980.

� ,

,

OD�ON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo, desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte".

TADEU KURPIEL _ Dir. Administrativo

Lei N.o' 583 de 03 de outubro de 1980
DISPõE SOBRE A ISENCÁO DO IMPOSTO SOBRE
SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA AO PES
SOAL QUE PRESTÁR SERVIÇOS AO IX 'RECEN-

.

SEAMENTO ,GERAL DO BRASIL.
'

ODILON PAZDA, Prefeito Muni�ipal de" Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu
nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:

L E I :

Ar{ 1.0 - Ficam isentas do recolhimento do
Imposto Sobre Serviço, de Qualquer Natureza todas
as pessoas que prestarem .serviços quando do IX Re
censeamento Geral do Brasil promovido pela Funda
ção Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

'

" / '.

Art. 2.'0 -. Esta Lei entrará' em vigor na data
de sua publicação, com efeito retroativo a contar de
01 de agosto de 1980, revogadas -as dísposíções em
eontrárío. -,

, \

'Prefeitura lVIunicipal de Três Barras (SC),
03 de outubro de 1980 ..

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo, desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte" .

TADEU KURPIEL - Dir. Administrativo
(,

.

Lei N.o, 584 .
de 03 de outubro d_ 1980

HOMOLOGA DECRETOS DO EXECUTIVO
MUNICIPAL.

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de ';frês
. Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu

.

nícipal decretou e eu sanciono a seguinte:
L E I:

'

Art. 1.0 _. Ficam homologados os seguintes
Decretos do Executivo Municipal:
Decreto nr. 569 de 03/07/80 .. .. .. Cr$ 1. 513.000,00
Decreto nr. 576 de 29/07/80 ..

'

Cr$' 8.100,00
Decreto nr. 582 de 25/08/80 � Cr$ 2.947.000,00.

,

Art. 2.'0 _ Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.
.

Prefeitura Municipal; de Três Barras (SC),
03 de outubro de 1980.

'

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no. Depar-'

tamento Administrativo, desta Prefeitura na data su
.

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte'; .

TADEU ,KURPIEL _ Dir. Administrativo

Lei IMO 585 de. 13 de outubro de 1980
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR
CONVÊNIO COM o GOVEHNO DO ESTADO DE

'

" .

SANTA GATARINA, ATRAVÉS DO "FEAR".
'

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu
nicipal decretou é eu .sancíono a seguinte: .

L E I :

Art , 1.0 - Fica o Chefe dó Poder Executivo
Municipal, autorizado a firmar CONVÊNIO com o

Governo 'do Estado de Santa Catarina, através do
"Fundo . Estadual de' Assistência Rodoviária v-c-

.

FEAR", para fins de construção de uma ponte de
concreto armado sobre o Rio Barra Grande, na Av .

Rígesa ,

'

, Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC),
13 de outubro de 1980.

f ODILON PA;ZUA -' Prefeito Municipal
'Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo, desta Prefeitura na data su

pra e será, publicada no Jornal "Correio do Norte".

TADEU KURPIEL - Dir. Administrativo
.

,

, � �

lei N.o 586 de1\·13 de outubro de 1980
DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIA_

çÃO DOS ENGENHEIROS DO VALE DO
CANOINHAS ..

ODiLON PAiDA, Prefeito Municip�l/de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no' uso .de
suas atribuições, faz saber que' a Câmara Mu

nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:
, L E I:

Art. 1.0 - Fica declarada como de Utilidade
Pública a Associação dos Engenheiros d� Vale do Ca
noinhas, entidade dotada de personalidade jurídica
de direito privado, sem fins lucrativos, com sede e

foro
\

na cidade. de Canoinhas-SC.
. ,

Art. 2,'° - Ficam assegurados à Entidade' re-:
ferida no Art. anterior, as prerrogativas e vantagens

-,

previstas na legislação vigente ..
Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em con
trario.

Prefeitura Municipal de Três 'Barras (Se),
13 de outubro. de 1980.

( .

ODILON PAZDA' .; Prefeito .Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no Depar

tamento Administrativo, desta Prefeitura na data su

pra e 'será publicada no: Jornal "Correio do Norte" .

TADEU ;KURPIEL - Dir.'Admínístratívo

. Lei N.o 58i de 13 de outubro de 1980
.

,

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A ADQUIRI�,
MEDIANTE C.OMPRA, DIRETAM�NTE DO FABRI

CANTE, UM VE;íCULO DE CARGA E UMA ÇA;.
ÇAMBÁ, A CONTRAIR FINANCIAMENTO, E DA'

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Pre,feito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições, faz saber que a Câmara Mu
nicipal decretou e eu sanciono a seguinte:

.L E I:

Art. 1.0 -,Fica o Chefe do Poder Executivo
Municipal autorizadoa adquirir por compra, direta
mente do fabricante ou de seu concessionário exclusi,
vo, um caminhão, bem como uma caçamba; para ser..

viços do Departamento Municipal de Estradas de
Rodagem.

'

/

DEPART. MUNICIPAL DE ESTRADAS
DE RODAGEM

,

'

4.1. 2 . ° _ Equipamentos e Material Permanente
- um veículo de carga (caminhão)
.- uma caçamba.

Ant , 2.° - Fica também o Poder, Executivo.

"!

Municipal autorizado a obter o financiamento neees-
· sárío à referida compra, de conformidade com as nor,

mas do Banco Central do Brasil, atualmente, em vi-· .

gor, assinando em conseqüência; contrato de abertu
ra de crédito com a BESC - Financeira SIA -. Crédí
to, Financiamento e Investimento .

§ Ú�ICO: O financiamento a que se refere o

Antigo 2.° desta Lei,' corresponderá o valor de, até
Cr$ 2.600.000,00 .(dois milhões e seiscentos mil cru

zeiros) ,/ acrescido dos ônus e
.

encargO's financeiros,
valor este que será pago em 24 (vinte e quatro) me
ses a contar da liberação do financiamento;'. presta
ções estas que serão representadas por uma nota pro
missória em um. valor total, emitida a favor da

· BESC Financeira S/A - Crédito, Financiamento e

Investimentos, pelo Poder Executivo Municipal.'
Art. 3. o - Fica ainda o. Poder ExecutivoMuni

cipal autorizado a dar em garantia do financiamentol
a que faz referência o Art. 2. ° desta Lei, sob forma
de penhor, parcelas do Imposto Sobre 'Circulação de
Mercadorias _ I.C.M. - assim como constituir a BESC
Financeira S/A -

\ Crédito, Financimento e Investi
mento procuradora do Município, com poderes irre
vogáveis para o fim especial de receber do órgão
competente, as parcelas do "10M" até O' limite das

obrigações contraídas no contrato de fínaneimento
com a mesma.

/'

§ 1.00 - Caso o Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias a que se refere este Art. Mver a sua

denominação modificada ou for substituída por outro

Imposto ou outra fonte .de arrecadação tal Imposto
ou nova fonte de ·arrecadação,. substituirá a garantia
mencionada neste Antigo, sem qll;e venha a constituir

renovação de contrato assinado que continuará ínte

gro em todas as suas cláusulas e condições, até o. seu
final cumprimento:

§ 2. 'O - O Município se obriga a fazer consignar
nos 'Orçamentos anuais seguintes, verbas necessárias
à liquidação das obrigações estabelecidas e contrai
-das na' presenta Lei.

•

§ 3,'° - O Prefeito autorizará, irrevogavelmente,
.

o Banco do Estado de Santa Catarina S/A. ou outra

qualquer ·fonte pagadora das quotas' referidas neste

Art., a contabilizar a débito. do Município, na conta
em que foram creditadas as. parcelas da quota do :

Imposto Sobro Circulação de Mercadorias a que se

refere o "Caput' deste Artigo, as importâncias cor-
·

respondentes à liquidação das obrigações mensais
contraída com o financiamento a qUe se refere O Ar

.
tigo 2. 'O desta Lei.

Art. 4,'° - Esta Lei entrará eII), vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em eon...

trário.·
.

Prefeitura Municipal de Três Barras / .(Se),
( .

13 de outubro de 1980.
.

I

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal'
Esta Lei fOI registrada 'e publicada no Depar

tamento Administrativo, desta Prefeitura na data su

pra e será publicada no Jornal "Correio do Norte". '

TADEU KURPlEL ,_. Dir . .AdmiJú$tJ'lâtiv�
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I '

EXECUTE COM RApIDEZ E EFICACIA SUA &OLRI.r.A,
'� €OM

NEW HOll,AND
A AUTOMOTRIZ "NEW HOLLAND 4040" É O NOVO MO ..

DELO LANÇADO NO MERCADO BRASILEIRO. FORTE,
RESISTENTE, DURAVEL, VERSATIL, MODERNA, PER
FEITA. CONCEBIDA EM CADA DETALHE PARA AU_
MENTAR OS LUCROS'DA COLHEITA, REDUZINDO, AO
M1NIMO, AS PERDAS DE GRÃOS, ELIMINANDO AS
QUEBRAS E ENVIANDO MAIS GRÃOS E GRÃOS LIM..

, , '

POS, AO TANQUE GRANELEIR04

'UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME.
C.ANICA DA "SPERRY NEW HOLLANJ)". vocr TAM

BÉM VAI SE ORGULHAR DELA.
'

JUJADO AO ESPETACULAR TRABALHO J)H'.IA

COLHEiTADEIRA, USE.

CBr
I '

,

---- a �------------------.---------__=

FAMOSO NA INDÚSTRIA E' LAVOURA DE m:nle 11
GRANDE PORTE, ESTE TRATOR ESTAM AO SEU LA

DO, DA SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O ÚNICO TRA�
TOR BRASILEIRO COM CHASSI QUE ACEITA QUAk
QUER IMPLEMENTO FRONTAL SEM ADAFTAÇúES.

R d ..:1� ",',,l, U1\'l"C"'t\1l1T U,OL"f IA 1\'n"\" \ f'�'Dmu
, ev�n (i}UlJ.IlQ aU,li'o.rn�aua .J.'j.[!J vv LJi �,(:L!''' e -�,w-:L(

pasa a regi'ã:o,

MAVEQUIP

,

,

Máquinas, Veículos e, Equipamen�os Ltda.
Rua Duque de' Caxias a/n (Pr6ximo aO. Cemitéri€>

Mlmicipal)

Telefone (0477) 22,..0261 - €EP 89460 - CANOINHAS-S€

Dra. Zoe Walkyria Natividade Seleme
CIRURGIA DENTISTA -

, \, CIG 005589159jDEP
. Clínica dentária de senhoras e crianças.

I

- Especialização e� Odontopedtatzia ,-

HO�A MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

Esquadrias. de'
. de vidros, com'

tentes para

ferro
•

equipe

HOJE o GRANUE
BAILE' LEONíSTICO

Logo mais às' 22,00 horas, no
Salão da Sociedade Hípica Recrea
tiva Papanduvense, será realizado
o 2.° Baile da Saudade, promoção
do Lions Clube de Papanduva. O
acontecimento social tem merecido I

. destaque não só entre os Lions pa
panduvenses mas também, de ou

tros Clube 'que já confirmaram
presenças. A famosa Orquestra
"México Brass", será a responsável
pela animação e sucesso da promo
ção. Reservas de mesas, poderão
os interessadoos se dirigirem ao Di-

Iretor Social. O traje é Passeio
Completo .

DrPACTO NO
.

CUSTO DE VIDA

É tradição de que, no menor

aumento para a gasolina, todos os

,gêneros de primeira necessidade
também sofram especulativas. Des
ta vez" além da gasolina, as donas
de-casa, os chefes de família vão
sofrer um verdadeiro "soco no es

tômago", pois sobem o gás, em

mais 10% passando para Cr$ 235,00
o botijão; o óleo diesel - para ca-

minhões que transportam desde .a

alface 'até a carne de gado. O' mês,
na verdade, começa recuperando .0

terreno que a inflação havia perdi
do, durante o mês de setembro,
quando os preços> fo:ram mais ou

menos contidos a níveis suportá
veis: subiu a farinha de trigo no fi
nal de setembro, e em conseqüên
cia, sofrerão majorações todos os

seus derivados; o açúcar, o café -'
dois itens imprescindíveis em to
das as mesas dos brasileiros: o

óleo de soja, o arroz, o feijão já
chega a preço astronômico, a car

ne de gado o leite - com todos: os
seus derivados que já se encontram
fora dOI poder aquisitivo da maio
ria da população, além de outros
ítens decisivos na formação de
qualquer índice de custo de vida.

ESTRADA ESTAD-UAL

PAPANOUVA-CANOINBAS
SERA ASFALTAnA

Alviçareira sem dúvida, é a

boa nova do início das' obras de
asfaltamento da estrada estadual,
Papanduva-Canoinhas, uma aspira
ção de muitos anos, e agora será
urna realidade. A firma vencedora
da concorrência foi a C.R. Almei
da com sua sede em Curitiba onde
desfruta de alto conceito na parte

/

específica de suas atividades,., Os
Britadores brevemente estarão fun
cionando em nosso município, em

alta rotação, dando assim inicio, em
sua pavimentação iniciando na lo
calidade de Cruzeiro a margem da

SO;Y�u;)?:}. ap o-gss!,wop 'B1Ufi '911-118:
-tredB,d ma 'Bp'Bp.IBn�'B opuas l}lsa
duva para debates: finais .sobre o

auspicioso acontecimento, que reais
benefícios trarão a nossa comuna.

No próximo número darei mais in

fqrmes.
O DINHE'mo NÃO FOI

'CONFERiDO E A

RECLAMAlÇAO NAO FOI

FEITA, E O MESMO

VOLTOU PARA O' CAIXA
"POR GENTILE:ZA,queira con-

ferir o dinheiro, .pois não aceitamos
�

d .,,\ Etreclamações epois:: . s a era a

frase mais lembrada por um agente
da delegacia especializada da Capi
tal Paranaense, que fora receber o

seu PASEP na agência central do
Banco do Brasil. Ele disse ao cai
xa que não precisava contar o di
nheiro, embora com b ,volume do

mesmo onde ele acreditava que es

tivesse� os 17 mil cruzeiros. Na

hora de utilizar O' dinheiro, teve

uma surpresa: estavam ali 170 mil
cruzeiros. O caixa havia se enga
nado. Porém, para sorte do fun-

, eionário do Banco, a sua recomen

dação sobre a conferência do <!i
nheiro na hora não fOI levada tao

a sériO' pelo policial. O dinheiro
foi restituído. "Entrelinhas' (G .

P.)

EJ'meraLdino Mala de ALmeida

Churrascaria
Pampas,

o VERDADEIRO CHUR
RASCO A MODA
"GAúCHA" .

Final da Caetano Costa
Cj BR-280.

MULHER SíMBOLO'
DE AMOR
Examina bem a consciência e

diz-me qual é 'para os corações pu
TOS 'e pobres o motivo imenso, ir

resistível da ambições de poder, de

opulêne'ia, de renome. É. um só: a

'mulher; é esse o termo fmal de to

dos os nossos sonhos, de todas as

nossas esperanças, de todos os nos

sos desej os .

,5.0 ROUEIO ,& APOLO C.

FOI SUCESSO
Conforme divulgamos em nos

so número anterior, a' promoção do
C e n t r o de Tradições Gaúchas

, (CTG) Tropeiro Velho, realizou-se

nos dias 4 e 5 em homenagem ao

.seu 5.° ano de existência, uma. gran
de promoção que foi coroada de

Vende-se
Vende-se uma 'casa de alve

naria, em perfeito estado de,
conservação" situada em local
privilegiado da cidade, na rua

Barão do Rio Branco n.? 158. '

Tratar pelo ione 22-0132.
3 x

U GER & !�I". LTDA.
INDÚSTRIA - COMÉRCIO - EXPORT�ÇAO

TELEF�NES: Escritó�io 23-1770 - Loja 23-2014

r Distribuidores Exclusivos I da Linha

Completa dos Motores «WEG»

Rua Major Víeíra,: 360 - Fone (0477) 22·0386 - CANOINHAS

----------------,
Santa Catarina

e urna variadíssima secção
de profissionais compe

sua colocação.

pleno êxito. . O movimento de
CTGs presentes ultrapasou os mais
abalizados prognósticos. Barracas
de todos os recantos do Estado, in
clusive do Estado gaúcho, se fize
ram presentes, dentre tantas a que
mais se destacou roi a barraca do
Conjunto Musical, APOLO 'C. do
Tio R,aFA que realmente abafou a

banca, a alegria do conjunto conta
giava a todos que por ali passavam,
permanecendo .a escuta da batuca. ..

da que muito colaborou com o

grande Torneio. Por outro lado a
sorte desta vez favoreceu os visi
tantes que levaram os princípaís
prêmios do certame.

ELEJlÇÕES ;DO P.U.S. PARA
ESCOLHA DA EXECUTIVA

\

Em observância a determíneçãa
do Superior Tribunal Eleitoral, foi
realizada dia 09, do corrente a elei
ção para a _escolha do, Gabinete
Executivo do Diretório dó P.D. S.
de Papanduva , Ü'S trabalhos- trans
correram num ambiente de com

preensão e senso de responsabilida
de por parte dos membros recém

I elei�os n� dia �� do ,corrente. A
sessao fOI presidida pelo Sr. EsIIW
raldino Maia de Almeida, de con

formidade I com lei do Superior Tri.
bunal Eleitoral. Realizada a votar
ção democraticamente, sendo a es

colha feita pelo voto Secreto com

opção individual, o resultado foi c
seguinte: (Presidente, Pedro Gíaeo
mo de Lucca; Vice-Presidente, J�
Florindo Schadeek; 1.0 Secretário,
'Evaldir Brandemburg, Tesoureiro,
José Rodolfo Greínert, Suplentes,
Dr. Rubens Alberto Jazar Walmir
Lucio Senna, João Gualberto Wilic
zinskí, Evaldó Grabovskí e Soter
Povaluk. '

I
I

I �
I

o QUE lÊ SER CRIANÇA
Em homenagem ao dia da Crían

ça transcrevemos a mensagem, da
aluna Noeli Cristina da Silva, .3 ..

a

série A, da Escola Básica "Alinor
.Vieira Côrte". Diretora:' Marilza
Silveira Senna, Professora: Celi
Graboski . O QUE É' SER CRIAN
ÇA: "Ser criança é nascer com a

• .. A • I

mais pura mocencia no seu peque-
no coração. É viver com urn sorri
so de esperança. E com urn olhar
de ternura É se sentir feliz no seu

mundo de brinquedos e fantasias.
Toda a Criança aprende a viver
bem, encontrando amor e compre
ensão em seu lar junto com sua fa
mília. O tempo passa e ela vai
crescendo e chega a. idade em 'que
precisa freqüentar a escola onde
ela aprende a ler, a escrever a ser

educada e' obediente. Esta cria:n�'a
está se preparando para um día
ter uma profissão, um objetivo lla

vida. Seus professores fambém. a
ensinam que ela deve, aprender a

transmitir amor e compreensão as

pessoas que vivem' ae seu lado.
Ser criança é viver com a �e�a
de encontrar um mundo melhor".

- 1

PASSARE,LA DA SOCIEDADE

Dia 14 'do corrente niver d.o

jovem Jairo José, .fílho da Sra.
Vva. Alzira Sidorack. O [ovem es

tudante receberá coleguinhas fi!

amigos para comemorar a sua fes
tiva data natalícia. Inclusive .cum

primentos e festinha na mesma da
ta para o jovem Mauricio, (Gentil
Garoto) da, Churrascaria Farroupi
lha. Filho do casal Antenor (Tere
sa) Zanela.

PENSAMENTO DA SEMANA
A cada passo dó homem, o fu

turo pode se tornar mais sólido ou

mais frágil. Siga em' frente com

determinação.

Rua Des, €o.sta!" Carvalho, tI e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

Waldemar KnUppel

/

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

bom chimarrão

preFira
'«COMPADRE»

Para um

Di'a, 15',e' 16 de novembro, tradicional festa,da,
, I

Comunidade Evangélica Luterana.

/ /Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, Os trabalhos da reunião fo
ram coordenados pelo compa
nheiro Nelson Evers membro

" .

do, grupo A. A. Sinceridade, da
vizinha cidade de Mafra. Tam
bém usou da palavra '0 compa
nheiro Wilson Valadão Waldii
gues, do grupo A.A. Amizade,
de Lages. Muitos companheiros
da cidade de Mafra, alcoólatras
recuperados, deram a sua pales-

em e

,

Basta apenas o consolo? Precisamos curá-lo!

,.

r

/
Alcoólicos Anônimos é uma

irmandade de homens e mulhe
res que compartilham suas

experiências, _ forças e espe
ranças, a fim de resolver seu

problema, comum e, ajudar ou

tros a se recuperarem, do alcoo
lismo. O único requisito para

.

se tornar membro é o desejo de
parar de beber. Para ser mem

bro do A.A. não há necessida-
, I

de de pagar taxas nem rnensalí-
dades. A.A .' não está ligado a

nenhuma seita ou religião, ne

nhum movimento político, ne

nhuma organização ou Institui..

ção; não desej a' entrar em qual
quer controvérsia; não apoiá
nem 'combate quaisquer causas.
Nosso' .propósíto primordial é
mantermo-nos sóbrios: e ajudar
outros alcoólatras. a alcançar a

sobriedade.

...

18 de outubro de 1980

•

,gota
" '

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

'FARMACIA DE PLANTA0: De sábado (18) a sexta-feira
(24) STA. CRUZ - Rua Feli
pe Schmidt, 365 • Fone 22-,0447

l\mDIeOS DE PLANTA0: Em casos de extrema urgência -
Fone 22-0033

"

.

l

RADIO PATRULHA: Fone: 190

, PRONTO SOCORRO:. Fone: 192

PLANTÃO CELESC: Fone: 196'

ESrrAçAO RODOVIARIA: Fone: 22-{H79
, J

RADIO SANTi\ CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00
,

horas e das 14:tlO às 18:00 ho ..

raso Aos sábados até às 16:00
horas.I

---------------�------------------------- ---
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- CIMENTEL

o companheiro Dr. Abílio
discorreu como e o que se faz
no grupo dos: Alcoólicos' Anôni
mos. A companheira dona H.eT...

lita, esposa do companheiro /

Nelson., .
falou sobre o AL--

ANON, criado somente para se

nhoras.

\

.
,

TELAS D� ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
ALAMBRADOS, VIVEIROS,' GRANJAS DE AVES, CANIL.,

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

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL
, ,

Fábrica: Distrito de Marcílío Dias - Canoinhas-Sõ.

Escrdtôr!o: '_Rua Eugênio de Souza, 188 -_ Fone 22-0748, Caixa
Postal, 241- Anexo Escritório Cide Contabilidade

,

A reunião, movida por re-

presentanes da, comunidade ca,.'

noinhense, foi muito proveitosa
e aplaudida; contando com a

presença de mais de 100 pessoas.

Alguém perguntará: qual a
razão de

I promover-se reunião
em Canoinhas? Nós explicamos.
A exemplo de outras cidades 40
Estado, nossa cidade também
quer organizar o. grupo "Alcoó
licos' Anônimos", através de
movimento de abnegadas pes..
soas de nossa comunidade, e

para isso os primeiros passos fo
ram dados: O objetivo será al
cancado dentro, em breve.

:>

\
'

SE VOC:Ê QUER BEB�R
O PROBLEMA .É SEU. SE'
QUER 'PARAR DE BEBER O
PROBLEMA, É NOSSO.

"�1fii'fiíi'1l ii • I íI • illIllIlII riiii'ií'ii IJ H i! Iil fi li • Ii ii d II i 111iI'" • Ii'iif�rill!nllnnnl d II iii m ii Innr�

(

No início .deste mês, aconteceu em Canoinhas uma im-

portante reunião do grupo "ALC96LICOS ANÔNIMOS", ,na sede

da Casa Paroquial. .A abertura da reunião foi procedida com a

, seguinte oração:

"Eu sou responsável quando qualquer pessoa
-Onde quer que se encontre, pedir auxilio
Quero que a mão do. A.A.vesíeja sempre lá I

E para isto eu sou responsável.
I

Concedei-me Senhor a serenidade necessária
para aceitar como são aSI coisas que não
podemos modíficar,

'

.

Coragem para modificar aqueles que podemos,
e sabedoria para distinguir uma das outras".

Completa seção de . Brinquedos - Relógios " ORIEMT"
.

para
.

homem e molber ,- TII�o, pai'8 o seu lar

, ,

,

.

conjuntos estofados, copas, dormitórios para casai 9 infan-
t�J, cozinhas americanas todeschini televisão a cores' (sanio

\ sharp, philips), televisão preto e branco ,(philips, 'philco) fo
'-

gões S' lenha a a. gaz, refrigeradores, armários com pias
(simples a dupl,as),' bicicletas, enceradeiras, máquinas de
costura' e de Iavar, colchões.. violões, carrinhos e berços,
\

relógios da parede, rádios, toca-fitas e urna

infinidade da artigos.

Em ,cada compre um ,belissimo bdn,de. para
Â

voce

Crediário próprio 'e entrega na hora
, .

F.tça ..-aes uma '!sUa. e comprove nossos preçes e f:adUdades' de pagamento'
,

RUA ÇAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINH·AS - SC.

\

tra, entre eles Pedro I, Marcos)
Nélson II, Orlando, Antonio K.
Chaves, Pedro II, Ivo, César,
João, Pedro, M. Cipra, falando
sobre o 'lue a bebida causa,
quase que, a destruição da famí
lia em seu lar, perda de' empre
go, etc. Como gesto de gratidão
agradecem a Deus por ter en

centrado os companheiros' do
A.A.

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA
VA ATÉ A FUCK AUTOM6VEIS LTDA.,

(

(
.......!ID!2!��...._...__H__........"M...._...."""""""""""'IlY....�mr

· ......W"T....·-.......iU -:!

N� Fuck Automóveis Ltda. a vantagem é 'dupla: você ga
nha na economia do Fiai 147 e ganha também na ec6nomia.

dos planos' Fuek, Venl1a conferir.
.

Rua Caetano Costa, 2211

Fone: 22-0007 - CANOINHAS

Fock' Automóveis Ltdo.

-,

tF$QlÇ'·....."...,.,..,.....�.

FUCe<

-

r
I

I
. ., -

.

)

Compre-os agora
\

suavemente stê

e .pague
o Natál

, ,

.,;.,.__, ����.................S'J'---_, .-='�-__...
-

, I
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Indústria de Madeiras 'Zaniolo S.A.
I

C.G.C.M.F.83.\187.294/0001-30
,

JUíZO DE D1REITO DA COMARCA DE CANOINHAS'
, SANTA CATARINA

-
'

,

Edital de,'Arrematação .

,

(extrato art. 687 do CPC)
,

,

'O Doutor Loaeyr Muniz Bibas, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na for-
ma da Lei, ete., I

\ I

1.'" PRAÇA'
, '

2:� PRAÇA
,

�OÇAL

: 26 de fevereiro de 1981, às 10 horas
»

: 23 'de março de 1981, às 10 horas .1

: Edifício do Fórum Desembargador Rubem Mo
ritz da Costa, sito à Rua Vidal Ramos el»: . Ca
noínhas � SC.-

\

PB;OCESSO : Execução n.o 7.22'9

REQUERENTE: ARIPE CITRICA' AGRO INDUSTRIAL- S/A.
REQUERIDO ': ESSENOL INDÚSTRIÁ DE ESSENCIAS E
..

óLEOS VEGETAIS LTDA.
.

13EN5
(

: 1. O) Um locomóvel de 36 HP,' avaliado em Cr$
I 50.000,00. ,(cinqüenta mil cruzeiros) .

'

-,

2 . .-0) Um picador para .moer madeira, avaliado
em Cr$ 20.000,00 (vinte/mil cruzeiros).

:

·0 QUE CUM�RA -- Dado e passado nesta cidade de
Canoínhas, Estado de Santa Catarina, aos 'Oito dias do mês de ou-

\

tubro de mil, novecentos e oitenta (1980). Eu Zaiden E. Seleme,
Escrivão, o subscrevi. . .

'

.

,�OACYR MUNIZ RIBAS - Juiz de Direito/Lê Vara
2 x

FOTOCÓPI AS�
I

\ .

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - JEnIFÍCIO DO FORUM

lVIAQUINA l\(fODERNA E SOFISTICADA "SECRETARY
'II" _' CÓPIAS SIMPLES E, DUPLA FACE '_ TODOS OS
TAMANHOS - PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES PA-

,- \

RA EMPRESAS '- PAPEL VEGETAL E TODOS OS\.

'.

IMPRESSOS.
. .

<,

QUALIDADE ABSOLUTA -. PRONTO ATENDIMENTO.
, /c

18 de outubro de 1980

- \ ,Santa CatarinaJuízo de' Direito da Comarca de Canoinhas

Edital d� Citação com o prazo

I

de trinta {30) dias
I

3 %

I

dos I Professores do.
do . Canoinhas

na forma da lei, etc. Dado. e

passado. nesta cidade de Canoi

nhas, Estado' deSanta Catarina,
aos quatorze dias do-mês de ou

tubro de mil, novecentos e oi-

tenta. Eu' Zaiden .E. Seleme,
escrivão, 'ó subscrevi ..

LOACYR MUNIZ 'RmAS
. Juiz' de Direito

E:t;>ITAL DE CONVOCAÇÃO
,

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA O . Doutor Loacyr Muniz
)

,

Ribas, Juiz de Direito da. Co-

. Sã-'Ü convidados os senhores acionistas desta sociedade. marca de Canoinhas, Estado .de
para se .reunirem em assembléia geral 'extraordinária, no dia 03' Sa�1ta Catarina, na forma ,da
de novembro' do corrente, às 15:00 horas, na sede, social, situada no LeI, etc.,

. Bairro Agua Verde, Canoinhàs, Santa Catarina, \para deliberarem FAZ SABER "' Aos qUe o
sobre a seguinte ordem do dia:

presento edital virem ou dele
_:_ Aumento do capital social de Cr$ 88.314.000,00 para. conhecimento tiverem, que pOD

Cr$ 120.000.000,00 cO,m a incorporação ·de reservas e conseqüente parte de MARIA Z,ILDA KOCH,
tuteração do Estatuto Social., .

. brasileira, viúva, lavradora, re-

Canoínhas, 13 de outubro de 1980.
sídente e domiciliada em Bela
Vista do Toldo, neste município

v
: ALTAVIB ZANIOLO _ Direto? e Comarca, foi requerida uma

ação de USUCAPIÃO do se-
,

guínte imóvel a seguir transcrí ... ·

to:- "Um terreno rural com a

área de 106.187,00 m2 (cento e

seis mil, cento e oitenta e sete
. metros quadrados), situado na·

localidade de Bela Vista do Tol
do, município e comarca de Ca-'
noinhas, Estado de Santa Cata
rína, com as seguintes confron
tações:- ao NORTE com a re

querente. riuma extensão de
.700,00 metros; ao SUL com
Hans Gude numa extensão de

\ 700,00 metros; ao LESTE com a

"requerente numa· extensão de
, 151,70 metros; ao. OESTE com a

requerente e um
.

arroio numa

extensão de 151,70 'metros. Fi
cando os citando advertidos de
que não sendo contestada a,

ação presumír-se-ão aceitos co

mo verdadeiros os fatos artí
'culados pelo, autor (art. 223
§ 1.'0 c/c. 'O art. 285 2.a parte do
C.P.C.), Tendol"o MM. Juiz de
Direito 'desigado o dia 23 de fe-

.

vereiro de 1981, às 15 horas, pa
ra a audiência Liminar de Pos
se, quando após ouvidas as tes
ternunhas arroladas, será prola
tada a sentença decidindo sobre
a referida justificação. E para.
que chegue ao conhecimento de
todos .mandou expedir o pre
sente edital que será afixado no

lugar de costume e publicado

Associação
Vale

I

APROVAC
,

"

A Assembléia Geral Ordinária funcio�ará em Primeira
Convocação, com a presença. de dois terços. dos Membros Efetivos;
.em Segunda Convocação, I trinta minutos depois, com qualquer nú
mero dos Membros Efetivos, e, delibera com a maioria relativa de

I

votos dos presentes.

Canoinhas, 18 de outubro de 1980.
1 ,

.

- I

MARIO TESSARI - Presidente da Aprovas

�=---------------------�

FESTAS' - ANIVERSA

RIOS E CASAMENTOS.
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,

SKOL
Cervejas e Refrigerantes

Ótima·
epertunided

, ,

Vende-se uma casa, de,
construção mista, em ótimo es-

I tado, com· i20 m2" 'em terreno
de 800 :rp2, situada no Bairro

.

'I'rico lin .

Melhores informações nes

ta redação ou pelo fone 22-0053,
com o Sr. Mi,guel Tokarski.

\

Jmpresa Industrial e Comercial F·Del 'S� A.
-:- MATERIAIS PARA' CONSTRU'ÇAO -:-

, J/

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

.

' ,

'- .

\
. I ,

,

CONTINUA· BOTANDO PARA QUEURAR COM SUAS SUPER PROMOÇÕES:
r

- Chapás' dural�x 0,84 X 2,02 de CrS 226,00 por CrS' 185.00, \ a vist.a.·
- Conjuntos Sanitários Cidamar 4rabesc, decorados_, de Cr$ 7.'604,00 por CrS 6.083,00, a. vista.
- Conjunto Sanitário Beca tpanema, de CrS\ 7.571,00 'por Cr$ 6.435, fi visto.;

. '.

'Tudo o que você possa ímagínar para construir ou reformar sua casa, vá e comprove,
,

,
I

P'uck Materiais para Construção, agora operando I com o cartão ELO, para facilitar ainda
. , maís suas compras, em até quatro pagamentos.

'

,

RUA CAETANO COSTA, 860 - FONE 22-0281 � CANOINHAS - SC.
\

·, ....uu ..,y.u,.,.,'U,,,J1.I!l!!u.l!!!I!I,y&UP,/l!!UI.,-U,.,I..!,I.,II�lMu.U! ••UIl!_il.""""UII'!�",,�!fU,Il,('uu"l!n

FUCI(

) ) ,

ASSEMBU;IA GERAL ORDINAR1A

EDITAL DE CONVOCA!ÇAO

O Presidente da Associação dos Professores do 'Vale 'a.
Canoinhas, convoca os Associados Efetivos para a Assembléi� .Ge.

ral Ordinária a realizar-se no dia 06 de dezembro de hum mil no

vecentos e oitenta, às 14:00 horas, no Colégio Sagrado Coração de

Jesus, 1182" tendo como Ordem do Dia: .

I .
.

\,

,

-'- Prestação de Contas.

- Eleição e posse da Diretoria e,Conselho Dellberatíve "

DR. 'ZENO AMARAL FILHO
I

- CIR'UltGIAO ,DEN':rISTA -
/

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro -- esquina com tra

vessa 15 de Novembro
I '

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

UMA EU

NO DEPARTAMENTO" DE )VEíCULOS USADOS DE
MIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOCÊ'. ENCONTRARA PARA· PRONTA ENTREGA:'

..

Ano
. 1�75

Marca

1 Caravan
1 Opala .

1 Brasília ..

1 Variant.;

• I

,

1977
.. ..' 19'15
.. ' .. 1975

, , , .. ..
'

....

\ ,

MI'GUEL ·PR'OCOPIAK COM. 'DE VEí(ULOS LTD.À.
)------

,
"

Concessionário General Motors do Brasil S. ·A.
"

. Rua Major Vieira, 289 -' CANOINHAS - Sta.:Gatarina

'.we - _. e.'·.' _;- e , ...

!&6JSi5riii• -m

Basilio Humenhuk Comércio
de 'Veículos Ltda,
TR:'�ndedora FORO ,I

lOS 1980

"j

,

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

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 Pllssat LS - amarelo - \
.

.

/'

1 Caravan - branco- - luxo

1980

. ,\ 1978

Adquirà seu veículo com a mínima enb;ada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aesI

melhores' preços da região, .'

Vis,Ue-nos sem compromisso, em nossa loja ,à
) ... 1 I' \

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-U268, 2�..i0468 'e '22":0024

I ,

, ,

I'
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CORI tEIO DO 'NORTE 18 de outubro de 1980
-------

�==__c====�===�,============================================= JUíZO DE DIREITO DA COMAR�A DE CANOINBAS·SC

,Edital de Citação com o pr�zo d� trinta (30) dias'Registro Civil
EDITAISr í'c o ao una querentes.' "Tendo pelO' MM.

Juiz de Direito sido designado
o próximo dia 18 g�_ fevereiro
dei 1.981, às 14:00 horas, para
audiência de justificação Limi
nar de posse quando, após ou

vidas as testemunhas arroladas,
será prolatada a sentença déci
dindo sôbre a 'referida Justifi

cação. E para que chegue ao co..

nhecimento de todos, mandou
expedir o competente' edital
que será afixado no lugar de
costumo e publicado ria forma
da lei. Ficando os citados ad
vertidos de que não. sendo con

testada
.

a ação presumir-se-ão
aceitos corno verdadeiros os fa
ltos I articulados pelo autor (art.
223 § 1. 'O c/c. o art. 285 2. a par:':'
te do CPC) � Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Es
tado "de Santa 'Catarina, aos

quinze dias do mês de outubro
I

de mil, novecentos e oitenta.
Eu, ZAIDEN E.. SELEME, Es'
crivão o subscrevi.

o Doutor Loacyr , Muniz
Bibas, Juiíz de Direito da La
Vara da Comarca de Canoinhas,I

Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei,' etc.

FAZ SABER, aos qUe o

presente edital virem, ou dele
cohecimento tiverem, que por
parte de MANOEL GONÇAL-'
VES GUIMARÃES e s/mo LU
CIDE MASSA,NEIRO GUIMA-

. RÃES, brasileiros, casados, en

tre si, ele do comércio e ela do

lar, residentes e domiciliados
nesta cidade de Canoinhas -

SC . , foi requerida uma ação de

Usucapião do seguinte imóvel a

.seguir transcrito: - "uma área
de terras rurais,' com 64.300

(sessenta e quatro mil e .trezen
tos metros quadrados), situado
no lugar denominado "FARTU

'RA'\ neste município e comar-
'ca, devidamente demarcado e

confrontando. ao NORTE cem

terras de João P. da Cruz e

Francisco Artner, ao SUL com
terras dos requerentes, a LES
TE' com a estrada Municipal e -

ao OESTE CDm terras dos: re-
,

LEOPOLDO PEREIRAl Oficial do

Registro, Civil do Município de Três
Barras - Comarca de Conoinhos-Sô.,
,faz saber que pretendem casar-se.

MARIO AURELIO ST'E'ILE:IN
e SIRLENE, CPRDEIRO, brasilei
ros,' solteiro�\ naturais deste E:�t�
do, ele,· nascido em Parado, Municí
pio de Canoinhas-SC, aos 22 de ju
lho de 1952, de profissão- industrial,
filho de Alfredo Steilein oe de do-na
Paula Linzmayer Steilein, residen
tes neste rminicípio ." Ela do lar,
nascida em Paula Pereira - Canoi
nhas, aos 14 de abril de 1955, filha
de Leopoldo Cordeiro Bello oe de
dona Luiza de Barros, falecida, re

'sidentes neste município de' Três
Barras-Sfl.

EULANDO CARLOS DE LIMA
e JOANA DAS GRAÇAS BRANCO

I CORDEIRO, brasileiros, solteiros,
ele nascido neste município de
Três BarrÇi.S-SC, aos 23 de fevereiro
de 1954, de profissãO oper�dor de
moto serra, filho de. Joaquim Fer
reira de Lima e de dona: Olga Car
los de Lima, residente neste muni
cípio de Três Barras-SC. Ela, nas

'cida em
'

Palmital - distrito de Ca
noinhas-SC; aos 24 de junho de

1956, de profissão do lar, filha de
José Branco Cordeiro e de dona
Balbina Corrêa Branco, residentes

I neste município de Três Barras-SC.

Se alguém souber de algum im

pedimento legal oponha-o na forma.
da lei.

Três Barras, 15 de outubro de
1980,

Escritório Local da EMATER - SCIACARESC.

Uma
/

Na produção agrícola são utilizadas diversas ferramentas:
.

moto-serra, arado, machado, foice, grade, etc.
. ,

Estas e outras tantas são manejadas com mais ou menos

habilidade pelos agricultores, pois nem todos eles as usam do mes
,

mo jeito. E isto alé'm de causar até Iesões corporais, pode resultar
em trabalho de pior qualidade, de pouco rendimento e perjgoso .

'

. Resumindo, a ferramenta é um valioso instrumento na

propriedade rural, porém - quando mal usada -' pode tornar-se

perigosa.
Hoje em dia, uma "ferramenta'' está assumindo cada vez

. mais importância na agricultura. É o defensivo agrícola.

,Ele foi produzido e deve ser aplicado para defender a la
voura. Defender contra o ataque de coruquerês, lagartas, ácaros, pul

�óes, percevejos, vaquinhas, fungos, ervas daninhas, etc.
Para a nossa Regiâo.. podemos distinguir três grupos de

.'

defenBivos agrícolas:
I

a) INSETICIDAS -, 'destinam-se ao combate dos insetos.
, b) FUNGICIDAS.- servem para controlar as, doenças.
c) lIERBIC'IDAS - aplicados na eliminação de ervas

daninhas.
LOACYR MUNIZ RIBAS

Juiz de Direito'. ! .. ,:i ,;",,;;�h<����l�}}�rr�ll•
r: ... -_ 1... I�.,:..· �J'���� Io'i',tr:;r;' ��. �

Para que I
estes produtos não'se tornem perigosos, � ponto

.de �or em risco a saúde das pessoas de nossa comunidade, há ne

cessidade de que sejam manipulados corretamente. Caso contrário,
o agricultor gasta dinheiro à toa, sem resultados eficazes.

E o uso correto dos defensivos agrícolas, não é muito sim-
,

/

ples. Vários pontos precisam ser observados, antes de aplicá-los:

Sindicato Rural 'de Maior Vieira
EDITAL DE CONVOC�ÇAO'

Pelo presente Edital ficam convocados todos os asso

ciados deste Sindicato Rural, para a Assembléia.Geral Ordinária,
a realizar-se' em sua Sede Social, sita a rua Argemiro Borges, 159,
no dia 25 de outubro de 1980, às 9,00 horas em Primeira Convoca

cão afim de deliberar a seguinte ORDEM DO DIA:
,

� ,
.

1. Discussão e votação para a aprovação por escrutineo secreto. da

Proposta Orçamentária para o exercício. de 1980 e da Proposta
Orçamentária 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, co.m qualquer 'número de associados presentes ..

. , \
.

Major Vieira, 16' de outub,ro. de 1980.

ALBARO DIAS DE MORAES _' Presidente
I

Há realmente necessidade de usar o defensivo?
Existe um defensivo menos tóxico?

Qual Q intervalo entre a aplicação e a colheita?
O equilíbrio biológico será' mantido? ,

O defensivo é recomendado- para aquela praga, doença
ou erva daninha?

1.
2.

,..- 3�
4.

5.

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial" do Registro Civil
-----

JACIRA EMILIA PAUL COR·
I{l1;A Tabeliã e Oficial do Registro
(;ivii do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa' Catarina, faz saber que pre�
tendem casar:

JOÃO DOMINGOS DE SENA
e TERE:ZA DE: JESUS LITZ, Ele,
natural de Barreiros, deste Estado,
nascido em 18 de maio de ,1945,
motorista solteiro, domiciliado em
Barra M�nsa deste Distrito, filho
dé Venceslau' Alves de Sena. e Ma
ria de Lourdes Alves. EJa, natural
de Serra das Mortes, deste Distrito,
nascida em 9 de junho de 1961, do
lar solteira domiciliada em Barra
Ma'nsa dést� Distrito, filhà de Car

.los L�{z e Davina Massaneiro Litz .

NERI DE JESUS DOS SAN
TOS e ZE.LINDA DA LUZ NUNES
DA ROCHA. Ele, natural de Cam
o dos Pontes, deste\.Distrito, nasci
do em 4 de setembro de 19&9, ope
rár io, solteiro, domiciliado �m
Campo dos Pontes', deste Distrito;
filho de lndalecio dos Santos e Der

minda Steidel. Ela, natural de
Timbó Grande, deste Estado, nas

cida em 8 de setembro de 1962, do
lar solteira' domiciliada em Cam

po 'dos Pontes, deste DIstrito, filha
de Antonio Nunes' da Rocha e Ma
-rinha' Nunes da Rocha.

.Se alguém souber de algum ím

pedimento, oponha-o na forma da
lei.

Pinheiros, 14 de outubro de
1980.

I

./

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

. Enfim', os defensivos (inseticidas, fungicidas, herbicidas)
Di são valiosas ferramentas do produtor rural, mas para . utilizá-los

precisamos' ter muita atenção. Quando não são usados conveniente
'mente, podem contaminar a água, o -leíte, os' eereaís, as rações;' o ar,
tudo mesmo.

Mal comparahd6, o defensivo é uma arma. De fogo. E
não podemos pegá-lo, atirando 'para qualquer direção Devemos ter
um alvo para atingir ; e atingi-lo conscientes dos perigos que esta.

,

mos correndo.

íi -, '}

/

, Os defensivos agrícolas são eficientes quando bem apli
cados. Por outro lado, quando incorretamente utilizados, não ofe-.

.

recem bons resultados, podem intoxicar o homem, os animais' e pre
judicam o meio ambiente.

NOTA: correspondência' contendo perguntas ou sugestões deverão
ser enviadas para:

Santificad�Mãe
Veio o vento. Forte. Inconstante. Frio. '

Indiferente com os obstáculos.

Ali estava el�, a árvore, firme em suas raízes, vislumbrante nos

seus tons esverdeados.

Este infeliz destruidor, forças incontroláveis, arrebata-lhe para O

longe essa sua beleza.

Gerada de toda' sua riqueza interior,
seiva bruta, alimento vivif'icante que dura�te sua hibernação guar

dou-a em seu colo,
,

alimento absorvido, ingeri<to, sugada da mãe terra. .

Mas, ali estava ela firme, inexpugnável, ereta, segura de-sua base.

Conservou sua estrutura.

Esta intempérie desbravadora, insistente
não atingiu sua alma (seiva Bruta)
Suas dores continuaram.'

Jornal "C'orreiQ de Norte" .
,

,

(Coluna Agrícola)
Caixa Postal, 2-D - 89460 - Canoinhas - se

/ t'� \

/
. I

Ccnvite-Mlssa
i

I

A FAMíLIA MAYER, COM PROFUNDO PESAR,
PARTICIPA O FALECIMENTO QE Áo seu 'redor, até o inatingível pela. vista, .

-, Estavam jogadas à deriva, de qualquer criatura;
criaturas cegas, distraídas,
criaturas que ignoram no que pisam
No horizonte, a' luz da vida, .

Incomensurável do� de ressuscitar;
Incendeia toda vitalidade contida nas obras de Deus,
Com raios resplandecentes de vida.

"

Ela ali, toda desnudada de sua esperança,

Esperança da renovação d� novas Vidas

Frutificar e lançar suas sementes sobre a face da terra,
Sente a reminiscência de seu êxtase
Revive.

Sua alma com toda sua forçajseiva Bruta)
impe1e para a periferia de sua matéria, seu corpo
afj_m de renascer seus frutos, ramos
mutilados pela viol�ncia do imprevisível.
Floresce.
A natureZa volta a sorrir, .

Reverencia sua. parte, seu pedaço .morta apenas na supe:rf'Íde de seu

espíritq (sleÍva)
Aí está ela,
Frondosà em toda sua formoS}lra,
resplandecente no seu viver,
Ext,eriorizando todo seu resplande.cente dOm de viver.

,

(Homenagem a uma mãe, pelo que ela tanto sofreu.

fase que lhe foi imposta).

•

I RITA FIAMONCINI SCHIESSL,
Escrtvã de Paz e Oficial do. Regis
tro Civil do Distrito de Felipe Sch

',midt, Município e Com.arca de Ca
noínhas, faz saber que pretendem

,

casar:

\ JULIO TADEU MABA e EVA
DE JESUS FER�EIRA DE, SQ't.!
ZA. Ele, natural de .Santa Cata�l
'na nascido em Lageado, deste DIS
trito no dia 02( de fevereiro de 1955,
-lavrador, solteiro, domiciliado nes

te Distrito, filho de Joã'Ü Maba, fa
leCido e Josefa de Lima. Ela" na-

.

tural de Santa' Catarina, nasc.ida
em Neves deste Distrito, no dia 11
'de novembro de 1954, doméstica
solteira,' domiciliad_a. nest�· I?istrito',
filha'de Waldomiro Ferrelra de

Souza e Rosa Champawski de Sou-
I .

za.

OCORR�DO DIA 16 DE OUTUBl'O, EM C�SCAVEL, E

CONVIDAM PARA A MISSA DE 7.° DIA, QUE SERA, CE
LEBRADA QUART..{lMFEIRA, DIA 22 DO CORRENTE, AS
i18 HORAS, NA IGREJA MATRIZ CRISTQ REI, EM CA
NOINHAS.

,

(

,

!
,VEND;E-SE DOIS LOTES, lVIEDINDO 1.600 m2,

SITUADOS NO BAIRRO ALTO DAS PAL.MEIRAS, FA
ZENDO FRENTE COM A'RUA MAJOR VIEIRA. ÓTIMA
LOCALIZAÇÃO. ' ,',

.

MELHORES DETALHES NESTA REDAÇÃO OU
PELO FONE (041) 262-7015 - CURITIBA ..

Se alguém souber . de algum,
impedimento, oponha-o na forma
,�a lei.

Felipe Schmidt, r4 de outubro
.

de 19,810.

Rita lFiamoncini Schiet'!sl
Oficial do Registro Civil

/

Pela pesada
It C. M.
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A Linha Chevrolet Opala 81 que está à venda desde'
o mICIO deste mês', recebeu novo interior, a par.tir do pai
nel que foi inteiramente redesenhado, e inovações mecânicas
que tornaram todos os modelos mais confortáveis e econô
micos.'

o novo painel apresenta
das, tornando-se bastante funcional
rativo.

t
'

t'
\

carac errs icas avança-
e de ótimo efeito deco- -

A área de instrumentos enfeixa, nU1TI só quadro,
os, indicadores de combustível e temperatura (em mostrador

único), o velocímetro ,e o relógio. elétrico a quartzo (disponí
vel somente nos modelos Comodoro e Diplomata). Abaixo
desses instrumentós '�stão localizadas as luzes indicadoras de
direção, alternador, freio' de mão aplicado e l?ressão do óleo.
Unia quinta luz alerta para 'qualquer eventual falha no sis
tema convencional de freios. Ainda no mesmo quadro estão
os botões de acionamento das' lanternas e faróis, do afogador
e do reostato da luz do painel.

,

No segmento central estão localizados, em seqüên
cia vertical, os difusores de ar, abertura para instalação de

rádio acendedor, de cigarros e os-comandos do desernbaçador
e aquecedor, segundo. as especificações do modelo solicitado.
Do lado direito está localizado o porta-luvas, com fechadura.
Nas extremidades do painel existem, ainda as aberturas di
fusÓras de ar. Os modelos com banco inteiriço e equipados
com ar condicionado têm O'S controles deste logo abaixo do

.segmento central.

ciona um ganho de potência de 4 a 5 HP e torna os 'modelos
mais econômicos em cerca de 5%. O dispositivo eletromag
nético desliga automaticamente a hélice do ventilador quan
do o motor atinge a temperatura de 85 graus centígrados e

só torna a religá-lo à temperatura de 90 ,graus. Isso s ignitica
que ao rodar em velocidade constante, quando o fluxo de ar

que atravessa o radiador proporciona a refrigeração necessá
ri-a do motor, o termostato desliga o dispositivo e a hélice fica

imobilizada", economizando energia e, conseqüentemente, re-
duzindo o' COl,lSUmO de combustível.

,

Externamente, além das novas cores, o Comodoro
e o Diplomata receberam novas molduras cromadas nos pai
néis dianteiro e traseiro. Os modelos'Caravan e Comodoro
Caravan, por sua vez, 'têm agora .como opção o limpador e la
vador do Vidro traseiro.

As váriàs versões do Opala 81 são disponíveis nas

cores branco everest, I vermelho bonanza, azul escuro, bege
(não metálicas) e prata diamantina, verde samambaia 111ar

rom bronze, prata médio �. dourado. (metálicas) . Das' cores
não metálicas o Diplomata é, disponível apenas em branco
Everest.

OS MODELOS

A linha Opala continua sendo apresentada nas

versões Chevrolet Opala; Caravan, Comodoro, Comodoro Ca
ravan e Diplomata.

Todas as versões com câmbio de quatro marchasIA
vem com novo console. O modelo Diplomata vem com reló-;

� gio de quartzo e controles do ar condicionado no console.

Outras modificações internas extensivas a toda a

Unha 'Opala incluem o novo desenho do volante? o desloca-,
mento do comando das luzes de direção e de farol .alto e bai
xo para a coluna de direção (como no Chevette) e a modi
ficação da alavanca de câmbio e do freio de, estacionamento,
que ,se tornaram mais adaptáveis à mão do motorista (parco.
os modelos equipados com transmissão de quatro velocida
des). Nos modelos, com banco inteiriço, per�anece a tra l�

'missão de três marchas com alavan-ca na coluna de direção e

freio de estacionamento sob .o painel, do lado direito da
coluna. ( I

Os Opalas se tornaram ainda mais elegantes' e

confortáveis, com .novos revestimentos dos bancos em vinil
e cotelê - ou em vinil e cashemere para ° Comodoro e o

Diplomata - e'a íntroduçãodeuma nova cor em tom cinza.
Os painéis laterais das portas' também passaram a ter um

acabamento mais sofisticado
I

A lt
' ,.

I
..... (

1
.

s a eracoes mecamcas visaram €, evar o conter-

.to, 'é) segurança e a economia da linha Opala. Assim, todos os

modelos são agora equipados com válvula equàlizadora de
frenagem, que elimina a possibilidade de' travamento prema
turo do freio traseiro e melhora a estabilidade direcional
durante a frenagem. O aperfeiçoamento do sistema 'de freio,
ó complementado com U1TI auxiliar a vácuo de diâmetro
maior, para reduzir ainda mais o esforço aplicado pelo moto
rista sobre o pedal.

Opcionalmente, toda a linha pode ser equipada
com embreagem eletromagnética do. ventilador, que propor-

_ WI .S!'!JSNCT«MT .moJ.,

MIGUEL PROCOPIAK t
I

, \

) , "

GENERAL MOTORS DO BRASIL S.A.
)

,

comércIo de' veiculos Itda.

\

'
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o Colégio Agrícola Vidal
Ramos, foi o que participou em

todas as 11' modalidades e con

quistou o título de campeão da

competiç-ão, somando 71 pontos
na classificação geral. As de
mais colocações apresentam o

seguinte quadro: 2.'0 lugar, As

sociação Atlética Banco do Bra
síl, com 63 pontos; ,3:'0 RIGESA,
CO� 55; 4P FUNPLOC, 53; 5.'0
Associação Esportiva, Zaniolo,
eom 34; 6.'0 CME de Três Bar
ras, 31 pontos; 7.'0 BESC, 27; 8.'0
OPERARIO, 26; 9:'0 Botafogo,
23; 10.'0 Colégio Estadual Santa
Cruz, 22; 11.'0 Associação Telesc,
11; 12.'0 São Bernardo, 10; 13.'0
AREP e AATASC, 04; e 14.'0 lu
gar, SENAI,com apenas 03 pon
toe.

,QUADRO DE MEDALH4-S
q quadro de medalhas

apresenta a seguinte classifica
-ção: 1.'0 'lugar, AABB, com 3 dê
ouro,' 1 de prata' e 2. de bronze;

contribuiu grandemente para o

êxito da, competição, dando
maior incentivoà CME, dirigen
tes e atletas das agremiações
participantes. "Recebernos do

.

governo, através da Secretaria
de Esporte e Turismo, 548 me
dalhas e 17 troféus, no valor de
Cr$ 110 mil, o -que contribui
de maneira decisiva para dimi
nuir, as despesas que são gran
des para a perfeita organização
e melhor andamento dos jogos"
- declarou Bona. Ao dernons-

. trar sua satisfação com o êxito
e a excelente receptividade que
obteve por parte da comunida

de, Eloi Bona. afirmou: "para o

próximo ano,' tenho Ia certeza que
o :rrosso município terá uma de

.legação à altura para disputar
os Jogos Abertos de Santa, Ca
tarína, já que os V Jogos de
ram uma prova da evolução do
nosso esporte amador, tanto na

.

participação como no alto nível

apresentado pelos atletas em

todas as modalidades".

/-
\

2.'0 lugar FUNPLOC, com 3 de
ouro, 1 de prata e 1 de bronze;
3.'0 lugar, Colégio Agrícola Vi
daI Ramos, 2 de ouro, 3 de prata
e 3 de bronze; 4.'0 lugar, RIGE
SA, com 2 de ouro, 2 de prata e

2 de bronze; 5.'0 lugar, CME' de
Três Barras, com 1 de ouro, 1 de
prata e 2 de bronze; 6.'0 lugar,
Botafogo, com 1 de ouro, 1 de
prata é nenhuma de bronze; 7.'0
lugar, Colégio Santa Cruz, com
1 de ouro, nenhuma de prata e

1 de bronze; 8.'0 lugar, ZANIO
LO, com 1 de ouro, nenhuma de
prata e nenhuma de bronze; 9.'0
lugar, OPERARIO, com apenas
3 de prata; 10.'0 lugar, _ BESC,
com nenhuma de ouro, 1 de pra
ta e 2 de bronze; 11.'0 lugar; AS
TEL, com apenas 1 de prata e

.12.'0 lugar, São Bernardo com

apenas uma medalha de bronze.

I •

Rotary e
I

curs
CANOINHAS Sob os

auspícios do Rotary Clube de
Canoinhas e' SENAI _ Serviço
Nacional de Aprendizagem Co
mercial, agência de Mafra, foi.
realizado nesta cidade de IOde �

setembro .a 10 de outubro.. um

Curso de Técnicas de Vendas. '

,

O Curso, que contou com a

participação de 20 comerciários
e empregados do comércio, teve

,

30 hbras de aulas teóricas e 10
horas de aulas práticas. Desta
caram-se na realização do im

portante curso, o Agente do SE�
NAC, Carlos Becher, o Presi
dente do Rotary, Arno Hoff
marin e 'o Professor Fábio Na

bor Fuck, que foi convidado pa
ra ministrar' as aulas.

O encerramento aconteceu
no dia 10 último, com um jan

, tar de 'confraternização no Res
taurante Pampas, com a presen
ça dos cursandos e rotarianos.'

.'

Segundo os promotores, o
\ Curso de Técnicas de Vendas,
teve excelente aproveitamento
por 'parte dos, 20 participantes,
que demonstraram grande em

penho e interesse em aprimorar
seus conhecimentos na' área de
'vendas. Nivaldo Vogt, ,um dos
cursandos, declarou, quo este é o

INCENT.IVO

c

primeiro passo ,para trazer a
Canoinhas uma maior conscien

tização para um trabalho mais

profundo na formação profissio
nal no setor comercial da co

comunidade. Informou também,
que em breve será realizado um
Curso de Auxiliar de Escritório,
além de um segundo Curso de

Vendas, aproveitando ° período
férias escolares de fim de ano.

,
Arno Hoffrnann deu a co- .

nhecer, que a intenção é dina-

I
,

' Segundo 'O Presidente da
Comissão Municipal de Espor

,

tes de Canoinhas, Professor
I '

Eloi Bona, o Governo do Est�do

I, /
.

ta Catarina, realizada nos dias
10 a 12 pp., na cidade de Cri
ciuma, apresentando três mo-,

ções em benefício da classe: rei
vindicando um piso salarial pa
ra os Profissionais vinculados
ao regime da- CLr .; _ a Sindica-

mizar a área comercial,'congre
gando entidades, órgãos do se

tor e clubes de serviço como

Associação Comercial, Clube
dos Di�etores Lojistas, Sena�_ e.
Rotary Clube. Com esta umao,
Canoinhas terá forças para rei
vindicar (junto ao Governo do

.

Estado, unia, Agência do Senac
para a Micro-Região que abran
ge os Municípios de Canoinhas,
Três Barras, Major Vieira, Iri-
neópolis e Porto União.

\

"

AFONSO SCHICK, 'repre
sentando o SINDICATO PRO
FISSIONAL DOS CONTABI
LISTAS DO PLANALTO NOR
TE CATARINENSE se"fez pre
sente na IV

, Convenção dos

Gontabilistas do Estado de San-
.

\ \
.

Iízação total dos Profissionais
Contabilistas do Estado de San
ta Catarina e finalmente a exi

gência da etiqueta' gomada a

todas as Pessoas Jurídicas,' ín-.
"

distintamente isentas ou tribu-
tadas.

"

'"'��'" Ano XXXIV
N.O 1593

18-10-80
Resu ta

Jogos
,.

" CLASSIFIC'Ã!Ç�O
GERAL I

I

"

CANOINHAS Foram
concluídas no final de setembro,
as obras de ampliação do,Colé
gio Estadual Santa Cruz, desta
Cidade, que agora conta corrõ
mais quatro novas salas. de au

la,- com capacidade para 480

alunos, sendo 160 por turno

(matutino, vespertino e notur-,
no) .

A partir desta semana, se

rão remanejadas as salas que
estavam sendo utilizadas pro
visoriamente,' ampliando o es

paço .físico das antigas instala
ções. Com o funcionamento do
novo bloco de salas, o estabele
cimento aumentou sua capaci
dade para 2.400 alunos de 1.0 e

2. 'O grau nos três turnos.
... .

Segundo o Diretor do CESC,I

Professor Eloi Bona, as obras
de ampliação foram realizadas

. com recursos da Secretaria de
Educação do Estado, .na ordem

.. �- S
de \ Cr$ 2 milhões e 900 mil, re;"
passados para o Departamento
A u t ô n o m o de Edificações
(DA�), de cujo total está sendo
aplicada uma parcela para re

formas e pintura do antigo pré ...

,
dio.

'

,

, O Diretor, 'disse estar sa

tisfeito com .a atenção 'que o

Governo do Estado tem dado ao
.

C légio, atendendo corri a má
xima presteza à todas as' neces
sidades dos alunos. e professo
.res. 'Citou como exemplo, .

o

moderno laboratório de Análi
ses Clínicas, que está, em pleno

\ funcionamento, dando melhores
condições à profissionalização a

nível de 2:'0 grau, que será de
grande utilidade aos alunos que
irão ingressar na faculdade, es

pecialmente nos cursos de me

dicina, odontologia, .veterinária,
bioquímica e enfermagem. I

r
� E_=- � __

AGORA VOCÊ CURTE UM
DOMINGQ MUSICAL DIFERENTE!

\ ').

É A SUA RADIO SANTA CATARINA, SEMPRE
I

PROÇURANDO DAR �AIS A SEUS OUVINTES.
'\ -.:

ACOMPANHE TODO DOMINGO À PARTIR DAS 07,OQ
HORAS,' O DOMINGÃO MUSICAL. '

,

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS' - TEJLET'EIVJA T�MAS
MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.

li: A SEGUIR, ENT�E 11,00 E 13,00 HORAS,' CLUBE DOS
REIS O r,/IELHOR DA MÚSICA, NA INTERPRETA-

çÃO DOS MELHORES CANTORES ElVI EVIDÊNCIA.
.

.

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS" , LEVAMOS NO�-
SO RECADO MUSICAL AO HOMEM,SIJ,VIPLES E BOM DE

NOSSO INTERIO�.'_
RÁDIO SANTA CATARINA _' SEMPRE 'ACONCHEG-ANTE

E MAIS PERTIN'HO DE VOCÊ.

r

Sindicato·
"

bilistas· '

rep
Co v.

�

»

• �

_nts s llIIIÍ

« V
i

C ,m

..

ocorrência muito válida, uma

vez que, além p.e congregar to
dos os docentes e funcionários
da Fundação, tem um significa-

o do afetivo que expressa o real e
fraterno ambiente da Institui

I

çâo".

15 de outubro
Dia' do Profess,or

IDEALIZA
LABUTA
SONHA

-, .

BUSCA"
TRANSFORMA
ACEITA
CORRIGE

,
.

ABATEmSE
DEBATE-SE
TORNA SONHAR
'ESTENDE A MAO
ALCA,NÇA..

PROFESSOR,PELOS,
SONHOS QUE CRIAS, PELAS
VIER,DADES QUE REVELAS,
PELOS HORIZONTES' QUE
ABRES, PARABÉNS POR
SERES TÃO SIMPLESMENTE
PROFESSOR.

,

C==========�======.====�-=============================��

!

CANOINHAS (AI) _ Pe
lo transcurso do Dia do Profes
sor comemorado na última

, ,

quarta-feira, o Presidente da
Fundação das Escolas do Pla
nalto Norte Catarinense - Fun
ploc, 'Dr. Paulo Dequêch, pro
move hoje um almoço, de con

fraternização entre todos os

professore.s da Fundação, abran
gendo os da Faculdade de Ad
ministração de Empresas, do
Curso Técnico de Secretariado,
do Curso Auxiliar de Enferma-

\

gem e do Curso de Habilitação
Básica

.

em Construção Civil;
este último, localizado em Ma
jor Vieira. Incluídos os Funcio
nários da Fundação, estarão
presentes a esse evento 62 pes
soas, os quais, somados a seus

respectivos 'cônjuges, atingem
quase cem participantes.

A churrascada será ofere-....
cida na própria sede da Fun
ploc, casa funcional de' todos,
considerada como extensão fa
miliar.

O Presidente da Fundação'
das Escolas do Planalto Norte
Catarinense afirma "que é uma

r

'[
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