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o homem, um ser argucioso, quanto maís aprimora sua ínte...

Iígêncía, maise mais colabora para a deterioração da sua
, ,. , ......

.

.especle�

A'natureza, que nos foi entregue com todo o seu esplendor,
.

.
ao longo dos séculos, tem suportado o maquiavelismo e o des

.

caso do ser humano; apenas preocupado em tirar proveito
i dela; aviltando-a, mutilando-a, sem a 'menor preocupação de
repor em seu bôjo, os valores naturais dos quais se serve de
maneira inescrupulosa e desenfreada,

-

:: Mas, já se diz que o homem, como o 'peixe, morre .pela boca.

Pelo uso indiscriminado dos defensivos agrícolas, pela con
. tamínaçâo das águas, pela poluição' do ar, pela devastação de

\, nossas áreas verdes. Em conseqüência, consumimos alimen
,

tos envenenados e água insalubre. O ar, outrora puro, já se
.

.torna pesad�,·�uase irrespirável em algumas regiões.

Colhemos o que pl�ntamos: .. : é 'a lei da natureza.

E, enquanto 'tais problemas mais e' mais vão grassando, nos

constrange, nos -depríme, constatar que aqueles que galga
ram uma posição da qual poderiam servir-se para lutar con
tra tal estado de coisas, pouco OÚ quase nada fazem.' São po-
líticos que,' durante as campanhas eletivas, do alto, dos palan- II
ques, apregoam. com inusitada veemência, a sua' intenção de'
defender os interesses da terra, dós cidadãos e da Pátria. _

. I
.

A. verborragia de alguns, ainda ilude muítoa.

É preciso que. a inglória trajetória polítíca desses elementos
seja claramente denunciada ao povo.

N�o mai.;> é possível admitir-se, por 'exemplo, que, num pais
em que se verificam tantos problemas sociais, deputados e

senadores, simplesmente se ausentem do plenário; para que
não se componha o quorum neeessárío à votação d.Q asSUllto!
de interesse nacional.

, '

Pareee que a moda. agora, é .apresentar-se para usufruir dos
'Seus jettons e depois "sumir".

\

.Esses polítícos de circo, devem ser ídentífleados ante a opí
.níão pública e, execrados quando aparecerem com novas de
magogias eleítoreíras ..

Felizmente, ainda existem exceções à regra,

Agora mesmo, preocupados com, a� crescente contaminação
das águas dai bacia hidrográfica do Alto Iguaçu, formou-se.
um) grupo de trabalho que conglomerará Prefeitos de 37 mu

nicípios, determinando uma área abrangente de 23.470 quí-:
lômetros quadrados, nos Estados ?o Paraná e Santa Catarina.

'

A reunião em pauta, se realizou no dia 20 do corrente,
.

em, '

Piraquara, mais precisamente, ria' Prefeitura Municipal da-
quele município.'

.

I

O prefeito Therézio Netto também recebeu convite' e, segun
do declarou, lá compareceu para nos representar; levando
inclusive, subsíd.ios para colaborar com I os trabalhos. A con

centração de tantos valores em torno. de uma única acâo co-
'

, munítáría, por si só,· j� traduz a importância da
1
mesm�a.

,

É efectivamente, uma iniciativa notável e merecedora dos
maIs amplos aplausos, CasQ as autoridades competentes não.
deflagrem gUerra to.tal.contra o.s abusos que hoje se verifi
cam, deixaremos um triste legado à geração futura.

\ .

,

Mas, temos absoluta convicção �e que esta primeira frente de

luta, composta por 37 Prefei!tos e uma gama enorme de' auto-
.

ridades outras;' da mais alta .representatividade, será o mar-

,

co �e uma luta histórica pela preservação 'do meio ambiente

,ecológico da região su� e quiçá, com seguidores no resto do
País. Em se t�atando de matéria' extensa concito os leirtores, '

deste Editorial, a .tomarem conhecimento de todo o progra-
'J!.. últ'

\ ,.
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CANOINHAS _ Tendo por.
local o

.
Restaurante Panpas, o

CDL - Clube de Diretores Lo
j ístas desta cidade, realiz'ou
reunião ordínáría para aprova
ção de seus estatutos e tratar de
assuntos de interesse da classe.

A reunião-jantar, que aeon

teceu na noite -do dia 171 I
úl

timo, contou com a presença, de ,

38 pessoas Iígadas ao Comércio
Lojista Local, além de convida
dos especiais,

.

\

e ia á o « I Torneio
, 'I de Gamão»

,

CANOINHAS Numa tasmas), cujos pratos serão co-

promoção da colônia Iibaneza;' roidas típicas árabes. As 14 ho
'será realizado dias 15 e 16 de ras 'terá inicio o ttorneio, com

novembro vindouro, o "I Tor- termino da primeira parte às
neío Regional de Gamão", Teu- 18 horas.

.

nindo 35 J'ogadores das .cidades
,

Dia 16, às 9 horas, o tome-
de Salvador, Ponta Grossa, Cu- io terá continuidade, com en-

ritiba, Flcríanópolis, Mafra 'e
. cerramento às 11 horas, seguido'

Canoínhas.
.

de almoço de "michiun" de car-

A competição, que terá o neiro, sob a responsabilidade de

patrocínio da Prefeitura Muni- Derby Machado.

cípal, com a doação de troféus ,A cidade vencedora' rece
e . medalhas, contará ainda com berá um troféu para comemo-.

a
.

presença' do. Secretário dos rar e 'perpetuar o evento, sendo.
Transportes, Esperídião Amin l que as cidades colocadas até o

Helou Filho e mais os Srs , Ge- .

5.°, lugar, receberão medalhas
túlio Uba e Gabriel Dequech, e prêmios em dinh�iro.
na qualidade de convidado:s es-

, Os jogadores de Canoinhas,pecíaís ,

I '

d 10 tíem num�ro e ,par iciparam
Os jogadores ,visitantes, se- . recentemente do "I Torneio

rão recepcionados,' defronte à Brasileiro de _Gamão", realiza
residencia do _Sr . Rimon Sele- do . na cidade de Ponta Grossa,
me às 10:30h do dia 15, e em se- ·que reuniu mais de mil aficio

guida serão homenageados com nados deste esporte, ,

um almoço na séde campestre Na· ocasião, destacam-se, os
do Elite Tenís Clube (ex � Fan- Srs. Kaissar Sakr e Michel Se-

..

I

u

leme, que conquistaram iJr��
e prêmios ,em .Dínheíro; '

, "

Conhecído como "Rei ,dos.
Reis",' o gamão é jogo praticado
pela Elite e atualmente dífun
dido no mundo . inteiro. lt orí
ginário da Pérsia, onde era pra
ticado a cerca de'4 mil anos AD".
tes de Cristo e ficou \ sendo c0.

nhecido no Oriente Médio, pos...

teríormento em todo o mundo,
após a descoberta de um tabu
leiro' de gamão na tumba do .F:a-
raó 'I'utankamum .

.

Para quem desconhece ;0

gamão, pode-se dizer quo é um

,excelente passatempo para joga
dores de qualquer idade. Com..

põe-se de um tabuleiro, duplo e

30 pedras redondas, 'sendo 15
brancas e 15 pretas, cuja movi
mentação � depende dos pontos
somados em dois dados, jogados
alternadamente por 9ada ij;oga.-
der ,

' .

CO'p
I

v

Após ter sido submetido �
apreciação de todos os partici-'
pantes da Assembléia.os estatu
tos foram aprovados por unani- .

midade. Na�/oportunidade té}ffi"
bém, outro assunto em pauta,
de caráter urgente, foi o da cri

ação do Sindicato Patronal do
Comércio de Canoínhas.

Nivaldo, Burgardt, atual
Presidente do Serviço de Prote
ção ao Crédito - spe, e um dos
idealizadores do CDL, mostrou-

egi

estatutos
se bastante satisfeito com a exce

lente receptividade que obteve
em seus esforços para a conere

tizaçâo desta entidade lbjista
em / nossa cidade.

POl" últíme, :foi �,
uraa nova assembléía geril,Paft
o dia 21 de novembro vindót1JíO,
eom a finalidade de a1�g.:r_
empossar a prímeíra Di:reW�'

" efetiva do Clube dos D�
Lojistas de Canoínhas.

NAE IENTR'A
.

E-C I S I' V A
NO'

F
,� CANOINHAS _._. A Copa

Norte, segunda edição, premo
vida pela Liga Mafrense de
Desportos e: pelaLiga Esportiva
Canoinhense, neste final de se

mana chega .
ao ponto culmi

nante com mais dois jogos
envolvendo duas equipes .de Ca...

noinhas e duas de Rio Negrinho,
decidindo a sorte dos classifica
dos para' a finalíssima.

'

Amanhã, em Rio Negrinho,
o São Bernardo tem um difícil
compromisso diante do Colora,�
do, que'atuando em seus domí-
'rijos sernpre complica ,as aç'Ões
do' adversário. Por outro lado,
a Diretoria, e jogadores não

pensam em result'ado negativo,
. , ,\

, ,

Conheç
d

já que em Marcílio Dias no do-
/ ,

mingo) último, o São Bernardo
goleou a mesma equipe por � à
zero e agora precisa somente
de um empate.

O Botafogo, por seu lado,
tem o compromisso .moral -de
ganhar do

.

Ipiranga, . amanhã,
jogando no Estádio Municipal
"Ditão", já que teve ,dificu:lda
des emmanter um empate em

dois tentos diante da mesma

equipe em Rio Negrinho domin
go último. A partida foi reali
zada sob fortes chuvas e com o

gramado sem as mínimas con

dições para praticar um bom
futebol.' Sem dúvida ·este en

contro deverá ser um excelente

os rab
- oétic

lhos vencedores
"

ano'inhense
�

Sérgio Kohler, Maria Iza
bel Tokarski e Ivanita Schivlns
!ti, eonquistaraJll 9-5 três primei
ras colocaçoos no Concurso
�'Poética Canoinheru5e . 1980-", '

�om:(j)vid@ pele eonselho Muni-

cipal de Cultura,
..

Ao todo, fo
ram 25 magníficas trabalhos
que participaram do evento,
tOd03 cO:rlsá.dera�os de alto ní

vel pe�a �ntica' espeCializada.

jogo de bola, onde o alvi-negre
jogando em casa e com o elenco
completo, leva algum favoritis
mo. . O público esportista está
sendo esperado em massa para
esse jogão de bola,' haja visito
tratar-se de um' compromisso
decisivo para ambos os clubes.

O Botafogo entrará jogan
do com esta formação: Tico,
Eraldo, Zezão, Chavalla e To
ninho; Fonseca, Netinho e G�bi;·
Albary, A�ceu e Celso.

.

O trio de árbitros é da Li
ga Mafrense de Desportos, J com

o excelente Ilton Jahn no apito
e Jaime Percides Miguel, e, Ar- .

lindo de Souza nas b�deiraS'.
, \

"RAíZES" -- "JUVENTU
DE DE CANOINHAS" e "NC')S
SA CIDADE�', são os· títulos doo
trabalhos ,renoodores, qUe 'eetã6'
sendo publicados na edição de
hoje, :na 5,a página.

, .
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CORREIO 'DO NORTE 25 de outubro de 1980

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS
SANTA CATARINA

Edital de Arrematação
(extrato art. 687 do CPC)

O Doutor Loacyr Muniz Ribas, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na for
ma da Lei, etc.,

l.a PRAÇA 26 de fevereiro de 1981, às 10 horas
2.a PRAÇA . 23 de março de 1981, às 10 horas

Edifício do Fórum Desembargador Rubem Mo
rítz da Costa, sito à Rua Vidal Ramos s/n. Ca-
noinhas - SC.

PROCESSO Execução n.? 7.229

REQUERENTE: ARIPE CITRICA AGROINDUSTRIAL S/A.
REQUERIDO : ESSENOL INDÚSTRIA DE E-SSENCIAS E

ÓLEOS VEGETAIS LTD�.··

LOCAL

BENS

1 x

FOTOCÓPI AS�

.

CARTÓRIO DO REGISTRO CiVIL - EDIFíCIO DO FORUlVi

MAQUINA MODERNA 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.
.�==========:===============================================�

FRANCISCO KRISAN

GRANOE FESTA nIA 26

TE,LEse EM MAJOR VIE,IRA
.

Teve inicio na última segunda
fieira a instalação primária para os

aparelhos telefônicos em nossa C1-

dade. 8 técnicos da TELESC estão
trabalhando ininterruptamente e

acreditamos que dentro de poucos
dias a instalacão será concluída
para a alegria e melhor conforto
dos usuários. .

.

PASSARE,LA DA SOCIEDADE
./

Aniversariou dia 15: o senhor
Pedro Spitzner, residente em Ca-

Ve ide-

�ompleta 8e�ão· de
. rioquedos

para homem e mulber ,. Tndo

Vende-se uma casa de alve
naria, em perfeito estado de

conservação, situada· I

em local

privilegiado da cidade, na rua

Barão do Rio Branco n.? 158.

Tratar pelo fone 22-0132.
l!�!IJ..,,_...; . .;._ ,

2 "

_ (Relógios uORIEIT n

ara o seu lar

em
, .

moveis e eletrodomésticos

Em cada compra um elissimo

conjuntos estofados. copas, dormitórios para casai e infan
til, cozinhas americanas todsschini, televisão a cores (sanio
sharp, philips), televisão preto e branco (philips, philco) fo-
gões a lenha e a gaz. refrigeradores. arrnanos com .pias
(simples e duplas), bicicletas, enceradeiras. máquinas de
costur.a 9 de lavar, colchões, violões, carrinhos e berços,

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

. infinidade de artigos.

brinde para
A .

vote

Crediário próprio e entrega na hora

:.�Jraça ..nosuma visita e comprove nossos pre,os e fadUda�es de pagam Dto

.,
. - - �� ..

I' I

RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.
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noinhas; dia 16: os jovens Anildo
Muchaloski e Sirlei Lisbôa, desta
cidade; dia 18: o garotinho. Denil
son Bueno, filho de Olga e João
Maria Bueno, desta cidade; dia 19:
a senhorita Doris Maron, funcioná
ria do BESC desta cidade; dia 20:
o garoto Edson Sudoski, filho de
Marli e 'David Sudoski, desta cida
de; dia 21: Hilson Krisan, Abel
Zchabelski e a senhorita Izabel Ri-

.

beiro, desta cidade; dia 22: a garoti
nha Miriane Ruthes, filha do casal
Zelia e João B. Ruthes, desta cida
de' dia 29: Mareio Veiga e Giane
Dsiedzec, residentes nesta cidade;
dia 30: a senhor-ita Vera Lucia Da
vet, atualmente residindo em Flo
rianópolis.

Co'nforme já havia divulgado
anterioremente, realiza-se dia 26, de
outubro em Major Vieira uma
grande festa em benefício da cons

trução de nossa Igrej a. Matriz. A
programação consta do seguinte:
às 10 horas Santa Missa celebrada
por Dom Oneres Marquióri, . Bispo.
Diocesano de Caçador, com l.a Eu-

1. O) Um locomóvel de 36 HP, avaliado em Cr$ caristia das crianças de nossa co-

50 00000 (ci
..

t '1 iros) munidade. Ao meio dia almoço com ANIVER&A,RIO. , cmquen a mi cruzeiros .

suculento -churrasco, galinhas, re-
Ir< EM DESTAQUE2.°) Um picador para moer madeira, avaliado cheadas, saladas e bebidas em g'e-

em Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) .

ral, não faltand.o um ótimo coniun-T" Dia 29 comemoraram 25 anos
,

to musical que abrilhantará a fes- de feliz união conjugal o benquisto
O QUE CUMPRA - Dado e passado. nesta cidade de ta. A atração principal será o lei- casal Tereza e Carlos Mük, resí-

Canoínhas, Estado de Santa Catarina, aos oito dias do mês de ou-
Ião de bovinos e o bingo que terá dentes nesta cidade. O casal an i.
como 1.0 prêmio Cr$ 40.000,00 e 2.° versariante oferecerá um jantar atubro de mil, novecentos e oitenta (1980). Eu .Zaiden E. Seleme, prêmio Cr$ 10.0,00;00. todas as pessoas de 'suas relaçõesEscrivão, 9_ subscrevi. A comissão pró construção está de amizades. Ao casal Tereza e

,

"
.

agradecendo a grande colaboração Carlos Mük a coluna deseja muitas
LOAC'YR MUNIZ RÍBAS _. Juiz de Díreíto/L" Vara que foi dispensada 'pela comunida- felicidades, extensivas a seus fa-

.

de paroquial que fOI de gr-ande va- miliares.
lia para a construção" pois houve
famílias que pela 3.a vez. doaram
bovinos para o leilão, em. fim a to
dos que colaboraram a comissão
agradece e convoca os fazendeiros
para 'o leilão de 30' bovinos no dia
da festa.

BANCO DO BRASIL S.A.
POSTO AVA�'ÇADO
DE CR,ÊnI�O RURAL

No dia 8 de dezembro de 1979
.

era inaugurado aqui na cidade de
Major Vieira o Posto Avançado d:e
Crédito Rural do Banco do Brasil
S .A., acontecimento Iesteiado com

enorme júbilo pela população local,
principalmente a do interior do
município, que ali identificava be
nefícios -de extraoràinária impor-

.
tância.

Agora, passado quase um
.

ano

daquela data, já se pode avaliar o

desempenho e a evolução dessa pe
auenina célula da gigantesca oríga
nizaçâo que é o Banco do Brasil
S . A. O Posto, normalmente com

um quadro de quatro funcionários,
todos treinados e escolhidos/para a

tarefa, atende satisfatoriamente a

clientes de todos os recantos do
município, e até de municípios _v�
zinhos. Todos os esforços sao diri

gidos no sentido d:e desburocratizar
o atendimento, deixando o cliente
à vontade, tratado de modo afável
por gente que -ouve com atenção os

seus pedidos, pro] etos re propostas.
Atendidos os requisitos neces

sários, ° proponente é liberado s�m
mais delongas, bastando, na maio-.

I
.
I

lelJH
ria das vezes, uma única visita ao
Posto Há casos que são resolvidos
até em 20 minutos.

Empreende, ainda, o Posto, um
trabalho muito grande na divulga
ção do crédito rural,. cadastrando
'novos clientes, ensinando-os a ser-

, vir-se convenientemente dos serví-.
ços do Banco, desfazendo dúvidas,
eventuais temores, preconceitos e(
ou até ressentimentos.

O Posto trabalha em estreita
colaboração com órgãos, de assis-.
tência técnica, dentro do conceito
de que de pouco adiantària trazer
para os rurícolas apenas o crédito,
que, desacompanhado de esforço
paralelo de ajuda autêntica, cedo.
se diluiria quase inutilmente.

Apesar das medidas restritivas
do crédito, ainda em 1979' foram as-.
sinados 27 contratos' de financia
mento. Em 198'0, até a presente
data, registram-se 750. contratos,
distribuídos entre custeio de lavou
ra e investimentos agrícolas e pe
cuários. Estão financiados aproxi
madamente 440 alqueires dé lavou
ra de feijão, 145 de tabaco e 400 de
milho. Financiou-se também a ex

tração de erva-mate em 126 alquei
res. Foram destocados 48 alqueires.
Com crédito deferido no Posto 16
tratores foram adquiridos e traba
lham ininterruptamente, arrastan
do os mais variados implementas
numa batalha que nunca· termina,
pois o proprietário' do trator, de-'

. pois de preparar a sua terra lança-
.

se à tarefa de ajudar os. parentes,
compadres, vizinhos, amigos, etc.,
num desdobramento que, nos apre
senta a lavoura mecanizada pre
enchendo a sua segunda função: o

sentido eminentemente social do
investimento feito .

Encerrando estas considerações,
arr-iscamo-nos a dizer que o Posto
Avancado de Crédito Rural de Ma-

.

jor Vieira é um 'empreendimento
aue caminha para a vitória. O' Ban
co do Brasil S. A. aceitou -e venceu
mais um desafio.

Ainda é cedo para falar em re

sultados financeiros, colheita de lu
cros. Todavia já se constata que'
"estão firmemente lançadas raízes .

de sólido prestígio do Banco junto
o. população que vislumbra él;.go�a,
através do crédito e da assistência,
oportunidades de progresso, hori
zontes mais claros e mais felizes.

·r.a,rabéns a. pO'Pu�a9ão agrope
cuarista de Major Vieira, por esta
tão importante empresa de crédito
instalada em nossa cidade.

==========================�-=-========�== -=======-�
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, VENDE-SE DOIS LOTES, MEDINDO 1.600 'm�,
SITUADOS NO BAIRRO ALTO DAS PALMEIRAS, FA-
ZENDO FRENTE COM A RUA lVIAJOR VIEIRA. óTIMA

LOCALIZAÇÃO.
-"
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Esta bela jovem norte-americana está em

Canoinhas a três meses, estudando e conviven
do com 98 costumes do nosso povo ..Ela veio da
cidade de Sheridan, Estado de Indiana, 80b os

, auspícios do Intercâmbio de Jovens do Rotary
Internacional. O casal rotariano, Ruy Armando
(Carmem Lucia), de Avilez de Basto, é o atual
anfitrião de Laura em. nossa cidade, Em novem
bro, a jovem integrará o lar do casal Presiden
te, Arno (Ursula) Hoffmann., (

o que e vestir bem?
,

Os próprios organizadores da enquete publica
da pelo Paris Match com milhares de respostas dos
,ho�ens franceses,' a respeito da maneira como gostam
de ver uma mulher vestida, chegaram à conclusão
de que é preciso adivinhar o gosto de cada um para
poder vestir agradando €',a: eles" .: Isto graças. à evi
dente indecisão deles ao delinear suas preferências
no vestuário feminino. E o canoinhense, córno gosta
de ver a mulher vestida pela manhã, à tarde' e

I

à
noite?"

'

Vamos -patinar 1(AGS embales da moda jovem da

,

Vestidos flutuantes, camisetas, mini-saias,
/ jardineiras, calças Ijeans,
MODA-fiIÔ' PRIMâVERn - VERia,

.' Apareça, só falta você.
.

Trabalhamos com Cartão (�ELO»

Baile do, Havai
,

o Grêmio xv' de Julho, com nova Diretoria
formada, está em altos preparativos para o "BAILE

,

DQ RAVAI", a ser realizado no dia 15 de novembro

próximo no Clube Canoinhense. O "Set-Jovem" de
nossa sociedàde aguarda, o acontecimento com gran-

\
de espectativa e .com certeza marcará presença en-·

vergando "bermudas" e "sarongues", Como nos ve

lhos tempos, tudo sairá a contento.

VIVA UM VERÃO MAIS FELiz
com os

ÓCULOS SOLARES COLE'ÇAO 81
') \ I

, , da \

ÓTICA ( HFIAHeA
'.

p.�ÇfS Lauro Müller, 522 - Fone 22�q316
CANbINHAS-SC

1
1 '

Enlace
'

na' agendai f

'Estou recebendo convite de casamento, dos jo
vens Sérgio Antonio Scopel e Glair Knorek, filhos

I de Antonio e Arcangela Scopel e
/'

de Estaníslau e

Nair Knorek. A cerimônia religiosa acontecerá às 18

horas do dia 8' de novembro vindouro, e a recepção
,

, aos' padrinhos, familiares e convidados será no Salão
/ de Festas da Igreja Matriz Cristo Rei.' Serão os pa

drinhos d» Glair,' Dr. José, Cidral da Costa f (Maria ,

Goretti, Sérgio Carvalho (Eleonora I; Mauricio

Krsuss e Sonia Krauss, Luiz Alberto Motta e Ana

Rita Mühlmann, Luiz Leandro (Irís), "Onío Pe�
,

drassaní Neto e Maria Lucia Kohler. Serão os pa..

drinhos de Sérgio, Dr. Zaiden Emiliano Seleme
: (Dra , Zoé Walkyria Natividade}, João

.Linzmeyer
(Emília) , Jairo dos Santos>e Eliane Carvalho; f João

Carlos Hoppe (Ana Maria Knorek), Aurí da Silveira

(Ester), Rogério Floriano da Silva (Angela) e Adel
mo Fuck (Mara Knüppel) .

\ ,

\ ' Aniversários
/ '

HOJE: sr, Kaíssar Sakr; J Marilú Paula Hoff
mann e Maria Clarice Bayel; Lúcio Ed
son Neuburger,

DIA 27: sr, Carlos Nunes Pires. t

DIA '28: 8r8. Artur Burgardt e Gustavo 'I'hiem;
Edith Terezinha Hauff. '

• f /

DIA 29: sras.: Orandina Gonçalves do Rosário,
esposa de João Maria Borges, e Maria
Tereza, esposa de Evaldo Zazécãd:
Sueli. de Fátima Sabatkc; Otávio
Schulka,

f ,

DIA 30: (DIA DO 'COMERCIÁRIO): sras. Ali.
'ce? esposa de .Joaquim A. Pereira, e'
Elza, esposa de Aurelino Osias 'Duarte,
residente em São Paulo; srs.: André
Dorival Spitzner e Vivaldo 'I'odt;
Adular Paulo; .Janice,: filha dei Nilton
Gevíeski.

\ '

DIA 31: sr., Gilberto' Sirineu Zazislki; Acyr Se
leme; Ingrid Cecilia Voigt, Sônia Re

gina Pazda e Maria Cristina Sconhetz,
ki, residente em Fforaí-Pr.

Aos anipersaráantes, os cumprimentos e

(votos de felicidades de toda equipe' CN.

,Aniversári'o de
, ,

ANA CAROLINA '

/ "(
\

Reunindo familiares e amizades mirins com
, I

uma bonita festinha; comemora aniversário neste do-

mingo, a fofura Ana Carolina de.Avilez de Basto, fi
lha do prezado casal RuiArmando (Carmem Lucia)
de Avilez de .Basto . Do colunista, os parabéns com

muitas flores. ,

A. A. agradece
ao prefeito

" -,

I
o Grupo Alcoólicos 'Anônimos, formado recen-

\ .

temente em Canoínhas, por intermédio desta coluna,
. I

agradece penhoradamente,' o Prefeito Municipal, Be-
nedito 'I'herézio de Carvalho Netto, pela compreensão
e 'esforços que vem dedicando à nobre causa ceden-

I ,
- '.

, do inclusive, veículos da Prefeitura pata o transpor.. '

te dos associados para Mafra e Curitiba.
I I'

/

DE OSMARIO DAVET FILHO

Rua Major Vieira, 350

Credenciado sob n,? 291 para:
- .

EMPLACAMENTO,DE VEíCULOS -- SEGU
ROS GERAIS - CARTEIRA DE'HABILITA

, "ÇÃO - CARTEIRA. DE IDENTIDADE - CON
FECÇÃO DE PLACAS E PLAQU�TAS.

,

Je erezlnha

'{

Será na próxima quinta-feira, dia 30, a data "

em que .as Domadoras do 'Lions Clube de Canoínhas
marcarão presença no tradicional "Chá' das Domado
ras". A anfitriã sorteada para este agradável encon..

tro, é a Domadora Alzirinha Acedína, esposa do pre
zado amigo Heron Peixoto.

. I, .

•

ce

.Chorinho novo

Em festa, o.lardo jovem casal, Claudioe Rose
mar Angela Ribeiro' da Silva, com o' nascimento de

um belo garoto dia 19, último na Maternidade do Hos-
, \

pit-al Santa Cruz. Prestando homenagem ao seu sau-

doso pai, Claudio batizará o menino com o nome de

'Rubens Ribeiro da Silva Neto. Da :equipe "Correio
. I

do Norte'Lseguem as felicitações aos felizes pais, ex-
\ '

,

tensivas \

aos avós "corujas".

Ainda recebendo cumprimentos pela· da
ta natalfeia, ecorrida dia 219 este' broto de nos

sa sociedade, Jeonice Terezinha Dambroskí, a

quem enviamos as nossas felicitaçõ'es. Ela é fi...
lha dÕJ prezado casal; Waldemar (Divanir �a
vet) Dambroskl,

'"" ?p Na

Chá das Domadoras

'Ele •

Ice Roeder.

Comemorou idade nova nesta quinta-fei
ra, este bonito broto de .nossa sociedade, Eleni-.

,

,
'

ce Roeder, filha do prezado casal Nivaldo (Dir ..
ce de Paula e Silva) Roeder. Via coluna, seguem.
as ,felicitações' à aniversariante.

--M'I-

_ Cardápio À LA CARTE -- espeto corrid,o
- lanches - sorvetes da casa - Aeeitamos en-

'comendas de churrasco de gado - earneire .._.

leitão e 'galinhas assadas.:Preparames f�tlls de
aniversárêo« e .easansentos, etc.

Rua Paula Pereira, 430 (ao lado do Correio)

•
, \
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Indústria de Madeiras Zaniolo S.A.
C.G.C .M.F. 83.187.294/0001-30 I'

,

" '

EDITAL �E CONVOCAÇÃO
�

'I
, /

ÁSSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

São convidad�s' os senhores acionistas) desta, sociedade
para se reunirem em assembléia geral extraordinária, no dia O�3
de novembro do' corrente, às 15:00 horas, na sede social" situada no
Bairro Agua Verde, Canoinhas, Santa Catarina, para deliberarem
sobre a seguinte ordem' do dia: I' \

,
,

'

, ,

'- Aumento do capital social de Cr$ 88.314.000,00 para
Cr$ 120.000.000,00 comi a incorporação de reservas e conseqüente
alteração do Estatuto Social.

Canoinhas, 13 de outubro de 1980.
(

ALTAVIR ZANIOLO - Diretor

Edifício Planalto Hotel - Loja Térrea N,? 413

Fones: 22-0433 - 22-0477 - RamalB

'EXECUTA-SE TODO TIP0 DE LAVAGEM, INCLUSIVE
, /

\ .

,

.

'

,

' UNIFORMES E CORTINAS'.
/

,

$ERVIÇQ ESMERADO, RAI?IDO E GARANTIDO.
,

'

'I
'

"

PiiEÇOS ESPECIAIS) PARA COLÉGIOS, CLUBES
E ASSOCIAÇõES.

,C onsulte-nos sem compromisso.
,Atende no horái'io" comercial, ' incl�sive

.

sábados à tarde;

,---------------------------------------------------

Para um bom chimarrão,

prefira
- (�(OMPAD,RE»

�__� . __--_,-----W-------,--,�----------------------�

-

Juízo de'Direito da Comarca de Oanoinhas - Santa Catarina
, I

Edital. de Citação com o prazo:de trinta (30) dias
. '

o Doutor Loac'yr' Muniz
Ribas, Juiz de Direito da Co:,
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.,

\

\ '.

vereiro de 1981, às 15 horas, pa-
ra a audiência Liminar de Pos
se, quando. após ouvidas as tes.. ,

temunhas arroladas, será prola
tada a sentença decidindo sobre
à 'referida justificação. E para
que chegue ao conheci�ento xde
todos mandou expedir o pre
sente edital que será afixado no

lugar de costume e publicado

na forma da lei, etc. ,Dado e ,

passado, nesta cidade de Canoi-
I,

nhas, Estado de Santa Catarina,
aos quatorze}dias do mês de ou...

. tubro de 'mil, novecentos e oi
tenta. Eu Zaiden E. Seleme,
escrivão, 'o subscrevi.

I

FAZ SABER - 'Aos que o

presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por
parte de MARIA ZILDA KOCH,
brasileira, viúva, lavradora, re-,
sidente e domiciliada, em Bela
Vista do Toldo, neste 'município
e Comarca, foi, requerida, uma
ação de USUCAPIÃO do se-

2"t
, "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 Ilocalidade de Bela Vista do Tol-

,

do, município e comaroa de Ca
noinhas, Es!tado' de Santa Cata-

I ; rina, com as seguintes confron-

II
tações:- ao NORTE' com a re-

J

querente numa 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 (i)ESTE com' a
requerente e um arroio numa
extensão. de 15�,70 metros. Fi
cando os citando advertidos, de '

que não sendo contestada a

ação presumír-se-ão aceitos co
mo verdadeiros os fatos'artí-
eulados pelo autor (art i. 223

, § 1.'0 c/c. 'O art. 285 2.a parte do

I C.P . C . ) , Tendo o MM . Juiz de

......""""""'=============================
-Díreito desigado o -dia 23 de íe-

LOACYR MUNIZ RIBAS
Juiz de Direito

\ 1 �

11 rezões para fumer
.Carlos Roberto Calíento

I.R} Para encurtar, 'a minha vida.

2.8) Para destruir meu dinheiro.vao invés de usá-lo em ali!.

mentação, roupas, educação, etc.'
3.8) Para dar mau exemplo aos filhos 'e amigos,
4 ..8) Para poluir o ar, não apenas para mim, mas também pa,

ra os outros, quer estes concordem ou não.

5.a) Para ter mau hálito, dentes escuros, mãos, manchadas,
tossir e expectorar. I

6.a) Para sujar tudo ao meu redor, com cinzas, pontas de ci
garros, palitos de fósforos, etc.

'

7ta) Para provar que sou pessoa moderna (?)-e independente
(?), e que, assim, além de prejudicar minha' saúde, não
levo' em consideração o bem-estar dos que não fumam.

, ' ,

8.a) Para contribuir eficientemente para o incêndio de casas, '

museus; armazéns, campos e matas. "

,

9.a) 'Para ter muito mais oportunidade de padecer de Câncer,
Enfisema, Bronquite, Arteriosclerose, Infarto do Miocár-

<,

,I dío, Trombose, etc., etc.
10.8) Para ser sexualmente menos potente e

I ter 'dhninuida
, minha' vida sexual. "-'.

11.a) Para envelhecer precocemente e viver menos 8 'a 10
, anos;

I·

-

, l •

Cervej as e Refrigerantes(
,

I

FESTAS, ANIVERSA-

I,

'JUíZO DE DIREITO ,DA COMARCA DE CANOINHAS-S€
, , y

, ' I
"

'\
'

Edital de I Citação com O, prazo 'de trinta, (3�) ,dias
o Doutor Loacyr I Muniz
, I ,

Ribas, Juiz ,de Direito da l.a Va-
ra da Comarca de' Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, na

forma da Lei; etc.
-

metros lineares" � Tendo, pelo
MM . Juiz de Direito sido desig
nado o próximo dia 23 de feve
reiro de.1981, às 14:0'0 horas, pa-
ra audiência de Justíííeação Li
minar de Posse quando, após
ouvidas as testemunhas, arrola
das, será prolatada a 'sentença,
decidindo sobre referida justifi
cação, E para que chegue ao

conhecimento de todos, mandou
expedir o competente edital

que será afixado no lugar de
costume e publicado' na forma I I

-da lei. Ficando os citados ad
vertidos de que, não sendo -eon-

.:

testada a' ação presumir-se-âo
aceitos como' verdadeiros os fa
tos articulados pelo autor (art.
223 § 1.'0 cfc o .art , 285 2.a parte
do'CPCP) . Dado e passado nes-' li·

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

e oitenta (1980).,
lEu, Zaiden E.' -Seleme, Escrívâo
o subscrevi.

'

__•• .._ ......... '*�«tq. ... •• ••. ..1 .a_�.. ..,__
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�.-:--
.....

_m'=-:-
.... ..__......_.. u_ �.. ..

,,"" I

, .��� FAZ SABER, aos que o pre-
•

"

,

• : . sente edital virem, 'Ou dele, co-: E: '

�.
:'

I nhecimento tiverem, que pori f;' :

li
� parte de JQSE �CHUPEL

.

FI-

r LHO e sua mulher LINDA TE..

,

: fi I REZINHA SCHUPEL, brasilei-
: j: ·

i � ros, casados, ele agricultor, ela

i
\

;

I' .do lar, residentes 'e domícilíados
,

.

'

, . � : nesta Comarca de Canoinhas,

"i A,' Volkswagen lança O carro' d-os' I SC.,foirequerida.uma ação de
, I

'\
.

'

\ i . '
Usucapíão do seguinte imóvel a

.,� :..:=1·,
' "

"I:·' seguir transcrito:' "Uma área de

no VOS tempos'
J : , terras rurais, com 30.125,00 m2,

'e,e.

'

,

•

� i: (Trinta mil, cento e vinte e cin-

�.:.,
\ .:

, \

.�;
co metros quadrados), situada ,

,

O
.' - - , '," na lócalídade de Palmital, mu-

. ,carro, que une razao e emoçao " ,.' nicípío de Major_ Vieira e com'
,

\: ,
as seguintes confrontações:- ao

T r· iH �2���oCO�e�:� C���:�di:�
,

I
. MalI" n & C i a .. ::: SUL com Argemiro Correa, me,

,

'! j ,: dindo 189,00 metros lineares, ao

... C A)N 0'1 N�H A, S -:_ SANTA CATARINA LESTE com: Jair Corte, medin- '

LOACYR MUNIZ RIBAS
,

·1 i. ·1
<,

n do 190,00 metros lineares e 'ao Juiz de Di:reito
.. .

! OESTE com a estrada de' roda- La Vara

5:,' Resultado dO}!��i!I!r����d��:�s�!�:�gQn do Brasil.:
..�.::

gem

;;;�u��;;:�:;:;: Natividade Seleme

Ix

.. ! 2:° I'MMIO PARA SÃO PAULO· ,�I '_ CIRURGIA DENTISTA ..,..
'

1=: I� I 3.° PRÊMlO PARA PORTO �LEGRE, 81.::: : - ClC 005589159/DEP --

',0:=:
' 4.10 PRÊMIO PARA SÃO PAUL,O •

',.
'

, :
", Clínica dentária de senhoras e crianças.

::: I ,,5�o PRÊMIO ,PARA MINA� GERAIS
., :'_L. '. • I,

A .�
- ,EspeciaIizaç�o em Odontoped1atrla -

'��.�..-=-.._-_; .._.�__:._ .. __.. -- _... .._:.�.... _.. � HÓRA MÁRCADA - Pça. Lauro MÜller, 494 - Fone 22-0461
• •••• fJ;O!Ii)••el$..oO.ifI.61CtCCI oeo ••• 11.1:10 III O •• lJI ••&.ifofl. iJ •••• "'! ..... flto••••••• tI e.f) •••o.«o�t:I."••Ib-"•.Q iii.,O. ,.Q 19"."� o ••••••• 0 li ••",.4.",13. 80 •• ,•• ",9.�fj•••e�••••Cl 00.- •

<

--..........••
'

.-_............ ct .........
·

--�._-�.........ItjNo •• I!IIIIIiIuM....

e�tt.�J"��rtôIJ,1I
..�_.,..�--e. �

.e__

Gtp;>c:./
.
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, ,,{ \ I

eMBI'R'E'1'-B:2!'D'i?9""5Pim�'l)lWld* ,i�m..:!!..�'6g#WS_gmsA *'lII.Gtma&alii B-#Mm�ttaM:itJli;a

RIOS ,E CASAMENTOS.

•

,

"

,

i' '15 e 16 de novembro, íradic"onal festa ,da
, ,

, ' I, 'I "

Comunid - de- �vangélica 'Luteranà.
'(

,

t2 ;.!'......"..", 1iiISW&iiliiiFiliilll'liiiiiiiiilllliiiii·tiliii&íãiii'-:;'iiiiêiíiíi+i,ii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.. Eirtíiiiilii!iiiliiiiiliiiiiiiiiiiiiilli!!,liMit... '-""'__
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SERVICOS
�

-

" _:
.

(
,

.�j'dh'-" uTííW"i'i'"nni illlli'iTfiiii II itíiii iii i lã íi. íi"fiTiiíui Iii II I i li ii í ííí i uh in iii';

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

FARM.A:CIA DE PLANTA0! :qe sábado (25) a sexta-feira

(31) \ VITAL - Rua' Paula Pe
l reira, 542 - Fone 22-0'040

l\ttDIe05 DE PLANTAfl: Em easos de extrema urgência
Fone 22-0033

BÁDIO PATRULHA: Fo:ne� 198

PRONTO SOCORRO: Fone: 1.9J
. ,

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

;ESTAÇÃO RODOVIARIÀ: Fone: 22-61" /
RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:66 às 12:00

horas e das 14:00 às 18:00 ho
ras. Aos sábados 'até às '16:0-0
horas.I

m-n iii. iHi'l i I ••• ií" ii i I i ii i ii í '"in li illllll 1.1.' II ííi IJ d íI"I'i'li'ií'ri 111\1"". I li i. ii I I di ••••
,.,

.
\

- :C I M E ,.N T E L ,A

;........,............---,..,........-.-........-----.........
--.........,__.......- t

, /

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

I

FABRICAMOp EM QUALQUER ALTURA E COM-PRIMEN

TO E COM ARAME DE TODAS AS BITOLAS.

AR�EFATOS DE CQNCR�TO EM GERAL

Fábrica: Distrito de Marcilio Dias _. Canoinhas-SC.

Escritório: Rua Eugênio d� S�uza, 188 - Fone 22-0748, C�i_x,a
Postal, 241 - Anexo Eserítóríe Cide Contabilidade

DR. ZENO (AMARAL FILHO
- CIR'URGIAO DENTISTA _:_

C@NSUL,TÓ.RIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

, vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0960,

. �ECUTE COM RAPIDEZ E EFICACIA ,SUA COLH!EIT,A, .

eOM
� �

NEW�,HOL'L.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
MíNiMO, AS PERDAS DE GRAOS, ELIMINANDO AS

QUEBRAS E .ENVIANDO MAIS GRÃOS, E GRAOS LÍM-
POS, AO TANQUE GRANELEIRO.

UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME

CÂNICA DA "SPERRY NEW HOLLAND". VOCÊ TAM

BÉM VAI SE ORGULHAR/DELA.

ALIADO AO E�PETACULAR TRABALHO DES'JA

COLHEITADEIRA, ySE O

\ (BT, 2105
FAMOSO NA INDÚSTRIA li!' LAVOURA DE MEDI® E

GRANDE 'PORTE, ES'rE TRATOR ESTARA AO SEU LÁ-

1;)'0, DA SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O ÚNICO TRA
TOR BRl).SILEIRO 'COM CHASSI QUE' ACEITA QUAL
QUER IMPLEMENTO FRONTÀL SEM ADAPTAÇÕES.

.\. .

Revendedora autorizada "NE'W HOLLÀND" e "CBT"

para a região,

I

MáqQinas, Veiculos I Equipamentos.- Ltda.

Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Cemitério

Municipal) .

T'elef�ne (n477) 2�-O!61 - CEP 89-� - CANOINHA,S':'Se
\

. \

,

a I zes
Sérgio'Kohler

Canoínhas _:. da cruz que se. fez santa
Poderes divinos, fanatismo, religião,
do alto da colina todos lembram de ti:

'Vila
.

de Santa Cruz de Canoínhas,
, .

A e�a mate, nativa, verde riqueza;
atração de muitos antepassados.
Extração, desenvolvimento, progresso,
quantos negócios selados,
no chimarrão. -:_. a folha da natureza.

Canoinhas' - no rio tortuoso,
quantas embarcações navegaram

quantas aqui chegaram

No combate aos fanáticos.
/

Quantos por ti tombaram,
defendendo á terra, a vida,
pela honra o sangue derramaram.

)

raízes nossas - passado recente

Canoínhas - da Cruz que se fez Santa,
dó Verde que se fez Ouro,
do Rio, que se fez , ..

\ ,

Canoinhas.
'

Canoinhas - do verde que se fez oure

do mate, da cuia, do chímarrãol
,

nobre planta - Ouro Verde
I • 1_

foi essa a denominação.
.

, ,

Trabalho premiado com o Troféu c4Emilio Gothard (\Vendt", classificado em 1.°1 lugar
no Concurso Poética Canoinhense 1980 - promovido pelo Conselho Municipal de'

CUltura.
/

, I

Juventude
\

,

de
,

Maria Izabel Tokarski
/

Eu sou a juventude de Canoinhas
Sou grande, sou bela, sou forte
Não temo a vida nem a morte

Eu sou a juventude do planalto
Sou a flor num raio de luz \

'Sou o grito suspenso do progresso
Sou o sorriso da criança
Sou produto do campo
Sou esperança da capital.

Quero asas para sobrevoar.
Pinheirais e. ervatais

.Quero fôlego para cantar
O nome áureo de minha terra.

(.

I \

,

Eu sou a juventude do vale
Do rio que se espraia
Do planalto esverdejante
Do povo que sofre, qUe chora,
,Que ri e que canta,
Que corre e que dança,
QUJe brinca e que vive,
Que ama o chão donde

Brotou, como se fosse
Uma pepita de ouro verde.' ,

Odeio o abate do pinho
Odeio a fuga do pássaro
Odeio a fumaça sem jaça
Odeio o ruído das motos

Odeio os, gritos da praça.
......

I I I

'I'rabalho classificado em 2.° lugar, no Concurso Poética Canoinhense 1980, promovi-
,

do pelo Conselho Munic'ipal dte Cu!llura.
I

Nossa Cidade
\

/

Já descrita,
, > Em verso e prosa, .

Canoinhas se destaca,
No cenário catarinense.

Nossa cidade, com suas escolas, .

. Desde o primário até a faculdade,
Dando oportunidade, >

I Principalmente à juventude',
. De alcançarem seu objetivo.

Canoinhas tem como orgulho,
-, Seu hino já gravado,
Levando à todos os cantos,

" A mensagem de seu povo.

Cidàde' hospitaleira,
'De ruas largas,
E praças lindas,
Recebendo com carinho,
Todos os visitantes.

Chamada Capital do Mate,
De gente simples, .acolhedora,

\ Buscando cada um,
Unicamente, o melhor,
Para esta terra abençoada.

Lá na praga Osvaldo de Oliveira,
Temos a torre da Igreja Matriz,
Apontando para o infinito,
Agradecendo à Deus, '

Por 'esta cidade querida.

, Nossa cidade possua, também,
Um Conselho Municipal de Cultura,
Que ajuda a elevar, "

,

Ainda mais, a cultura de nossa gente.

,/

Lá P-Q morro da colina,
Protegida pela capelinha,
Está, a cruz. de madeira,
Abrindo .seus braços,
Para acolher, ,

Seus filhos canoínhenses.
'

\.

Muito se tem a falar,
Deste torrão sagrado, .

Que,é a Princesa do Planalto,
I

Canoinhas, com seus sindicatos,
. \' .

Seus clubes de serviço;
,

�

Trabalhando, pelo bem,
De uma coletividade,
Que é d povo Canoínhense e

,

E que também tem a sua história.
Seguiremos em frente,

'

Gritando bem alto,
O nome. desta terra,
Até os recantos mais' longe.

, I

Trab�,lho cla�ifieado em 3.0 lagtir, no C6ncü'too Poética Canoinhense 1980, promovi-
. do pelo Conselho Mruueipal de Cultura.

'

'";�...

.'
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_ FL<ÚÜANÚPOLIS - Foram paralizadas as operaçôes de finaneiamento da
BESC Financeira para a aquisição de automóveis,

.

caminhões, máquinas ,e implementes, e até
dezembro vai faltar dinheiro para o çomércío e créditos pessoais, declarou o presidente da
BESC Financeira, Hélio Guerreiro.

. ',' I

Segundo ele, a Financeira já alcançou c seu limite de crescimento autorizado. para (j
.

mês de outubro, que não pode ser superior a Cr$ 2 bilhêes � 398 milhões.

Como a percentagem é pro- a aquisição de máquinas e .im- ros baratos, o atrativo príncí
gressíva, o crescimento é de até plementos rodoviários, é uma paI. ,De um modo 'geral, atual-
42% em setembro, 43% em' ou- tese que estamos sustentando mente as prefeituras não conse

tubro,44% em novembro e 45% de longa data junto às autori- guem, junto às financeiras, de-·
em d\ezembro.

.

dades monetárias n.a ,e i onaís, vido à falta de uma faixa �spe-
_ Esse aumento progressi- pois atualmente, o máximo' que cial de crédito,' as mesmas faci

vo de 1%, no entanto, não 're- . se pode financiar é 80%, disse. o lidades que têm outras empre

presenta urna diferença satisfa- presidente da BESC Financeira. sas do setor' agrícola, para as

tóría, pois se em outubro pode-I quais' existem prazo longo, ca-.

mos investir até C;r$ 2 bilhões - Durante três dias, de 5 a I
rêncía 'e juros mais baratos.'

e 398 milhões, em dezembro 7 de novembro/todos os diri- Gostaríamos que as prefeituras
será de Cr5 2 bilhões e 432 mi-' gentes de financeiras do País tivessem.as mesmas facilida-'

lhões, o que não altera a capa- estarão reunidos em Brasília des", argumentou.
cidade de investimento o, sufi-

.

com o Ministro da Fazenda, o

ciente para atender a demanda presidente do Banco Central e
do fim de ano, principalmente outras autoridades, para !tratar

em relação ao
.

comércio, que de diversos assuntos do setor,
em dezembro. Item um aumento quando mais uma vez pretende- ,

considerável no volume de. ven- mos salientar nossa tese em fa
das a crédito". .

vor das prefeituras municipais;
principalmente as que têm me-

./

- A salvação do comércio
varejista .nas cidades que rece

bem grande quantidade de tu
ristas' poderá ser a movimenta
ção de 'argentinos que pagam'
tudo à vista, não gerando a ne

cessidade dos lojistas apelarem
-

I

para os financiamentos".
I

'._ Quanto ao crédito pes
soal, que � de Cr$ 37 mil, devi
do ao pouco volume de recur

sos necessários para atender a

uma grande quantidade de
clientes, ainda está sendo pra
ticado e possivelmente será o

único a ser mantido em dezem
bro, quando a demanda au

mentar", disse Guerreiro.
PREFEITURAS

.

.

A criação de uma faixa es

'pedal de crédito às prefeituras
e financiamento de 100% para

nores recursos, e' que nem sem

pre podem díspor de 20% do
valor de uma máquina par? dar
como entrada \ e conseguir o fi
nanciamento" .

- Somos de opinião que o

financiamento às prefeituras é
um crédito altamente produti-

. vo, pois é utilizado diretamente'
nà construção e conservação de
estradas vicinais, das quais de-.
pende o escoamento da produ-
ção agrícola que, -inclusive, é a

prioridade do Governo, cujo re

torno é garantido" ..
/

- Cerca, de 90% das prefei-
turas catarinenses espontanea
mente procura a Financeira pa-

. I ,

ra conseguir financiamentos, de-
vido às facilidades que encon

tram que são as ,condiç�es e ju-
'

- Por outro lado, no
(

en

contro que os dirigentes de fi
nanceiras terão em Brasília no

início de novembro com as au

toridades monetárias, uma das

principais questões que está ge
rando expectativa 'por parte de
todos é .relacionada - às defini:'

ções para o próximo ano, com a

devida antecedência, para que
não se repita o qus aconteceu
este ano, em que apenas em

. março foi tomada a decisão de
que os bancos não deveriam ter
crescimento superior a 45%.

Quando foi divulgada p

determinação, a maioria dos
bancos já estava se aproximan
do desse limite, e alguns tive
ram qu� paralisar imediata-
'mente suas aplicações, .pois já'
estavam acima de 90%, o que

.

se registrou principalmente' no
I .

Norte e Nordeste do País, pre-
judicando c o n sideravelmente

I

essas regiões onde a dependên-
cia de financiamentos é gran
de":

OI.

Juízo de

Edital. de

iP5i!J&Ji

Direito da Comarca

Citação, com

,

. de Canoinhas Santa
f·'

O 'prazo de trinta (30)
. Catarina

dias
de Justificação Liminar de Pos
se quando, após 'Ouvidas as tesr:
temunhas arroladas, será prola
tada a sentença decidindo sobre
a referida justificação. E para
que chegue ao conhecimento de
iodos; bem como dos herdeiros
de JOSÉ GREGóRIO DOS
SANTOS e dos demais iriteres-.
sados ausentes, incertos e des
conhecidos, mandou expedir o

competente edital lque será afi
xado .no lugar de costume e· pu
blicado na forma da lei. Fican
do' os citados advertidos de
que, nâo sendo contestada a

ação Ipresumir-'se-ão aceitos. co
mo verdadeiros' os fatos. arti

-�_..._"",,-------...........
'

culados pelo autor (art. 223 §
PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA L° ele, o art. 285 2.Q parte do
VA ATÉ A FUCK AUTOMóVEIS LTDA. CPC). Dado e passado nesta ci

dade de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina,

.

aos vinte dias
do mês 'de outubro.de mil, nove
centos e oitenta. Eu, Zaiden E.
Seleme, Escrivão o subscrevi. I

o Doutor Loaeyn Muniz
_ I

Uibas, Juiz de. Direito da 1.a

Vara Cível da Comarca de'. Ca
nolnhas, Estado de Santa Cata
rina, na f(i)rma da Lei, etc.

c

. FAZ SABER, aos que o

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem; que por'
parte de JOÃO ALVES' e s/rnu
lher ENEDINA TAVARES AL
VES, brasileiros, casados entre

.si, ele aposentado, ela do lar,
residentes e domiciliados em

Canoinhas, se., . foi requerida
uma ação de usucapião do se

guinte Imóvél a seguir transcrí-

,

to : "Um terreno com a área de
1 . 828,00 m2 (hum mil oitocen
tos e vinte e oito

.

metros qua
drados), situado no Campo da

- Agua Verde, Canoinhas, se.,'
com as seguintes divisas e con

frontações: ao NORTE 50,60. m.,
com a rua Otavio Tabalipa, ao

SUL, 31,00 m., com a rua Adol
fo Bedíng a LESTE, 65,50 m.,

. ,

com Valdemiro . Andrade e

Afonso-Cavalhéiro e, a OESTE,
42,00 m., com-a rua Feres Cou

ry" . Tendo pelo MM. Juiz de
Direito sido designado o próxi-

,

mo- dia 17 ·de fevereiro de 1981,
às 15:00 horas, para audiência

\ ,

'Na Fuclk Automóveis Lida. a vantagem é dupla:, v�cê ga
llha na' economia do ,Fiat 147 e ganha tamb�m na econorirla

.

-dOos planos Fuc!k._ Venha conf�rlr.

ruck Automóveis Ltduo
Rua Caetano ,Costa, �211 (

Fone: 22-obo7 - CANOINHAS FUCIK
� T �m_-- .--__"__�\ M_a +i &� ·_r_? r. � ._

\

\

LOACYR MUNIZ RffiAS
...

Juiz de Bir�ito

DOCUMENTO' EXT,RAVIADO
, \

BASILIO ARENDART
CHUK declara para 08 devidos
fins que extraviou sua Carteira
Nacional de Habilitação, ca�e
goria P�/A, ficando a' mesma
sem efeito por ter requerido se-

gunda via.
.

I %

.

-
. \

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS,.;t;,.

rr
..(extrato art. 687 do CPC)

I , '

O Doutor Loaeyr Muniz.Ribas,. Juiz de'Direito da Co..

marca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na -for·
ma da Lei, etc., . / .

.

\

Dia 27 de novembro de 1980, às 10 horas

Dia 18 de dezembro de 1980, às 10 horas

Edifício do Fórum Desembargador Rubem Mo-'
ritz da Costa, sito à Rua Vidal Ramos,

I

s/n -
Canoínhas...SC .

/ -

PROCESSO : 'Execução n." 7.�76

REQUERENTE: NAILOR AYRTON MUNHOZ

l.a PRAÇA
2.a J?RAÇA

-

LOCAL

REQUERIDO : ARMANDO MüHLBAUER
I

B E N S :
. "Uma' casa de madeira, coberta de telhas; com �e:-

,

.

te janelas de vidro, pintada de verde medindo
.

,
,

7 x 11 ou seja 77 metros quadrados, em bom estado de conservação,
situada no Bairro Agua Verde, saída para Major Vieira, construí ...
da em terreno do sr. Alfredo Groskop, pertencente ao executado
sr. Armando Mühlbauer . Avaliado em. Cr,$ 46.200,00 (quarenta e

seis mil, duzentos cruzeiros}. O QUE CUMPRA -r- Dado e passa..

do nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos vinte,
e um dias do mês de outubro. de mil, novecentos e oitenta. , Eu,
Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

LOACYR MUNIZ RIBAS - Juiz de Direito

AGORA VOCÊ CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

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

ACOMPANHE TODO DOMINGO A PARTIR DAS 07,Gi�
,

·HORAS, O DOMINGAO MUSICAL..

DAS 10,QO AS 11,00 HORAS - TELETEMA.· ..... TEMAS
MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS..

.

\

E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS, CLUBE DOS
'REIS .... ". O MELHOR DA MÚSICA, N� INTERPRETA-

çÃO DOS !llIELHORES CANTORES EM EVIDÊNCIA.
I '.' ,:

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS", LEVAMOS NOS·'
SO RECADO MUSICAL AO HOMEM SrMPLm E DON :r:lE.

.

_
NOSSO INTERIOR.

-

RADIO SANTA CATARINA - SEMPRE AeoN'�ÁNn
.

,

'
,.

E MAIS PERTINHO DE VOC�.
.

-,
.........---- - -"'- - - ..-

�
-"' ..----_ _ __ _ _ _ ..__ _ _ _ _ •••••••• "'•• _iii••;

Estamos atualiiando o CADASTRO SOCIAL de.
nosso semanário. Divulgaremos com prazer e sem pagamen
to, a data de. seu aniversário, de sua esposa, de

-

seus filhos,
enfim, de todos os seus familiares. pedimos que preencha
com clareza. todos os ítens constantes n'o(s) eUPON (5) abai..
XO, para podermos redigir detalhadamehte os nomese datas.
Recorte e remeta-nos o(s) cupon(s) preenchidoIs}, para o

JORNAL CORREIO DO NORTE - Caixa Postal 2-D >:- CA
DASTRO SOCIAL - CEP 89460 .- Canoinhas-SC, ou pes-

. soalmente na IMPRESSORA 'OURO VERDE, à Rua Paula
Pereira n.? 765. .

Nome: . .'

.

".
.. � -_ -_ .. - -

-: _<lÕ E> .. _ .. _ _ .;. 001' iII _ .. _ lo. iô _ '

•• _.

Data do Nascimento:· '.

'.
................................... "'J>a ", _

,

.. o. -

,
.. � 110.· � :tI1 "- � :.�."'J.... '.� ...

Nome do Paí·:. . __ __ ._

:
_ � _ � : , ..

,
..

Nome da Mãe: \
...............

,

_

, � ..:.. .. "".r \ _)lo.,. _"" �� "-"I

Esposo (a) : .............. _ _ .. .,': .. ,;. _. "' oi .. oi

-,-
oi. ,.; �: _·w Mo oI! .. � .

.

Endereço: ---.- :-".� - ......•,.� - ., >f •••• .-•••••• "� ,, .
, .

.

Cidade:

Estado:
............................. _ -)1 � , �

.. "" "" �;. .. "" .

;

.....

� � - - -:00 io 10 ,. -1""' , ..
, ,.. ;;. _

� , It:�,. "�IiI.�"."",, ",•.Iil�,o;;.: »,..� " " ..

""""

Nome: ..

:
.a __ 101 ,. ,..,.. "I _

•

..r !Io •• "' ••• -'11':1;0 "' 1:01IUoo: ", IIl.. ,II. U_'a,9.lf.jI. ,

Data do Nasciment_o: __ \. .,_ .:... :. , ..

.

N orpe do Pai: __ : � � ..
_ � , n •••• "

Nome da Mãe: '

"". .,..!' .•�l" !" '!' .. """".!I.".-.�1jI� •." �" .. ",� 1'o.""''''''.''.'

EsposQ(a) :

Endereço:
...................

� _."" .. ;.\0<0. � :. ., 11'., "'lO .. "!!-." i!" '"'lO .. ", � A••".�",I'!" "'�,., .. -,. v :--.

................... _ ••• � ,. "' ". " "' If � "' .. " V.fOI .. "."' >!. ..

Cidade: _ "' : : �.""" r,.� '1!" :...,,
,

'

"' _,'

/
I

, '

Estado:
·

"

:.r
.•..•...•..• � .. - •.......••..•... ,

- �•......••
'

(Por -gentileza, preencher à máquina ou em letr!: de fttrma..)
.

f)BSERVAÇõES: � .. � � _ � .

iI

2 i

I
'

•

,/

\..
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CAÇADOR - (A'Notícía) De

janira Ribeiro Antunes, uma me-
.

nina de apenas 13 anos e que
afirma, ver Nossa Senhora Apa
recida. na Vila de Paiol de Pe
dra, no interior do município de
Caçador, no oeste, está atraindo
centenas de peregrinos de vá-,
rios estados, inclusive Rio de' Ja
neiro e Minas Gerais, e ainda
'ontem à noite, o Hotel Alcacer,
com 60 apertamentos e um dos
mais importantes da cidade, es
tava completamente lotado de
visitante.

De acordo com Carlos Perei-
- r8, porteiro noturno do Hotel -

Alcácer, o-s peregrinos que che

gam em grande número de ôni
bus e que continuam invadindo
a cidade vêm em busca de 'cu

r8S para suas enfermidades. In
clusive já se fala que aconts
ceram alguns milagres, fato que
já chegou a trazer crentes in
clusive da Alemanha.

Os boatos que correm em

Caçado� agora dão'conta que

Dejanira, com medo de alguns
setores da comunidade local te
ria fugido para a cidade de'
Água Doce, a menos de cem

quilômetros de Joaçaba, onde
continua tendo visões da .Vir
gem e recebendo diariamente
centenas de peregrinos.

Nos finais de semana, prín
cípalmente, uma média, de 15 a

20 excursões de peregrinos vi
sitam Dejanira e 'vários deles.

garantem ter sido curados pe
las promessas feitas pela meni
na que eles consideram 'Uma
«santas. A primeira vrsao de

'Dejanira ocorreu no início de
setembro desté ano.

MAS A SOCIEDADE ESTÁ

PROTESTANDO

No dia 17 do mês passado, o
Bispo de Caçador Honerís Mar
chiori e alguns padres do mu

nicípio exigiram que o Delega
do de Caçador. Roberval Lodo,
efetuasse a prisão de Dejanira

I I

25 de outubro de 1986

e a submetesse a um rigoroso
exame de gravidez e virginda
de. A intenção do bispo, segun
do o advogado Isaac' M. Perei
ra no local, é comprometê-la
moralmente.

.

Após os exames feitos por
médicos da cidade, espalharam
se por todo o munícipío boatos
de que a menina era uma pros
tituta e que estava gràvida há
mais de dÓis meses. Mesmo
assim a acusação não surtiu
efeito e os peregrinos continua
vam sendo atraídos pelas visões
da criança.

<;
I

,

Com a taxação de produtos Importados, materiais em.

pregados por dentistas tiveram seus. preços majoràdos em. até 575
por cento, encarecendo assustadoramente o tratamento dentário,

BLUMENAU (do JSC) - .....

A taxa que o governo impôs 'es
te ano sobre os produtos impor
tados, inclusive os materiais de

emprego odontológico, está afe
tando de uma maneira quase
que direta o povo brasileiro.

- O alto custo do tratamento
dentário decorre da' taxação go
vernamental sobre produtos i111-

portados, onde alguns materiais
de emprego odontológicos che...

garam a atíngir ,575% de au

mento de dezembro de 79 para
setembro de 80� como é .Q caso
do ouro. ,1IA:as as percentagens
Ielevadas de aumentos de ma

teríaís de emprego odontológí-:
co apurados de dezembro de 79
para setembro de 80, não é só
para o ouro. A amalgama de

prata teve um aumento de
561%; películas para radiogra
fias, 455%; o instrumental para
endodontía, 280%, agulhas para
anestesias, 250%; equipamentos
odontológicos, 230%; resmas

compostas, 222%, anestésicos,
220%; materiais para impres
sões, 17,0%; e silicatos, 130.%.

.

"Desta maneira, o trata
mento é encarecido por causa

do aumento dos materiais, e

não pela mão-de-obra que os

dentistas cobram, já que a pro
porção de aumento da mão-de
obra é baixíssimo, comparado
ao aumento dos materiais.

A denúncia é do. advogado
Isaac Matos Pereira, �ue deu
entrada na Comarca de

. Caça
dor em quatro representações
criminais contra o Delegado Ro
berval Lobo. Segundo ele, a pri
são da menina foi totalmente
arbitrária e diferente: o delega
do Roberval Lobo, sem manda-

.

do de prísão e acompanhado de
vários policiais portando armas.

o aumento de custo do trata
mento dentário.

. "Mas o que o cliente não
sabe, é que em muitas vezes, o

dentista deixa de ganhar o ne

cessário na mão-de-obra para r.
não encarecer ainda mais o tra
tamento, já que, o que enéare
ce o tratamento na realidade, é
o material nele empregado.

"Isto é feito, justamente
para que o cliente não sinta o

aumento de custo do tratamen
to, pois os dentistas não repas
sam totalmente o aumento para
o cliente, O Iucro dos dentistas,
está na mão-de-obra, portanto

, se aumentarmos a' mão-de-obra ,

se encarece demais o tratamen
to, e 'o cliente não pode pagar,
deixando como está o dentista,

. sai prejudicado e o cliente ainda
mais.

"Corno não há soluc'ão .ime
diata para o problelna,"a. única
alternativa encontrada, é ainda
a da medicina preventiva, onde
é 'muito mais viável.. a preven
ção das cáries dentárias" con-

.
,

CIUIU Athayde.

"Em um exemplo bem ela
ro, se o aumento do material é
de 50% o aumento da mão-de-

, '

obra especializada, :é de somen-

te de 10%, ficando
.

assim em

uma proporção bem baixa se
comparada' ao aumento do ma-

.

terial", afirmou Paulo Roberto
Nunes de' Athayde, presidente

I da Associação Odontológica de
Blumenau ,

.

Disse ainda que o governo
considerou o material odonto
lógico, como material de- luxo,
sob a tributação que sofre, daí

IR

I
Prcdutívldade Rural

Os Srs.' Eduardo Dams ,"
José Lopes .. Wenceslau Mal _,
dI e BernárdorHauffe, são
os �rodutores ruraisesco-

I

lhidos pela Com ís s ão Muni.-·
o

í

pa l , desta cidade, para
representar o Município no

Prêmio P�odutividade Ru
ra'L, insti tuido pelo Mini'á
t êr í

e da Agricultura com

apoio do INCRA.
.'

Centrai Te!eiôl1lica

DG parabéns, ma ís uma ,vez,
'o Che f'a do Executivo Muni·

cipal de Irin�6polisl Ro
b-erto Ba t s chaue r , pelos
seus .estorços empreendidos

•

\

junto à T,ELESC. para a im

plantàção em nossa cidade
de umci Central Telefônica,
com capacidade inicial de
110 .aparelhos.· O proj e t o
de instalação encontra-se
em fase de conclusão, com

inauguração prevista para
os pr6�imos meses.

FUCADESC

'. li Comissão Provisór ia,
que rea Lí zou dia 18 úl timo
o Curso de Capaci tação e

de Liderança Comun�tãria
,

nesta cidade" congratula
se e ag rade c e a excelente
frequencia e aprovei tamen �

to dos participantes.

li!
•

I
p
NIVERS

Completaram 6 aninhos de
existência, dia 22último,
as gêmeas /fo finhas, Si 1va �

na e Silmara da Rocha, fi
lhas do casal Francisco
Adão e EI

í

z e t e da Rocha.
Às aniversar Ian tes, se.a.uem
os nossos parabéns.

Chortnho Novo

Muito feliz e de para
béns, ° casal Luiz Antoniom
e Ne l c

í Fr-onczak , pelo nas ',

'cimento dia 18 úl timo, de
um lindo garoto, que rece

berâ o nom� de Douglas. Oa
coluna, seguem as felici
tações aos radiantes pais.

de grosso calibre, invadiu a re

sidência de Dejanira, pulando
janelas, e a arrastou para fora

juntamente com seus pais, An
tônio Ribeiro Antunes . e Ana

Collaço Ribeiro Antunes levan
do-os para a prisão. .

com atos
de violência. Eles permaneceram
detidos durante 7 haras, e foram
submetidos a todos os tipos de
humilhações. Na cela em que
ficaram detidos, eram vigiados
sob miras de armas e metralha
doras por policiais civis da De

legacia da Comarca de Caçador.
.Ana Collaço, mãe de Dejanira,
recebeu algumas coronhadas na

cabeça por ter recusado a acom

panhar os policiais até a Dele

gacia;' alegando estar grávida.

INQUÉRITO POLICI�L
Diante dos fatos, o Juiz de

Direito da Comarca de Caçador,
Osvaldo Rogério de Oliveira,
<determínou abertura de rígoro
so inquérito policial para apu
rar as irregularidades' e os de-

poímentos estão sendo colhidos

pelo Delegado Regional da Co
marca, João Agostinho Neto.

A própria Procuradoria Geral
do Estado, ao tomar conheci

mente do fato, determinou que
fossem «tomadas medidas enér

gicas para apurar e
:

punir os
". .

-( �
.

responsáveis»

No processo de 9. laudas que
dará entrada hoje na Comarca
de Caçador o advogado Isaac
Matos Pereira cita também ou...

tro \
fato ocorrido com os país e,

a própria Dejanira: I
«a autorida

de policial arbitrária e abusiva
mente determinou na presença
de aproximadamente 200 pes-

. soas que procuravam Drjanira,
que ela própria, Antonio Ribeí..

ro Antunes e Ana Collaço Ri
beiro Antunes, (seus pais), sais
sem da cidade para o munící

pio de Palmas no Paraná den
tro de 24 horas», caso contrá
rio poderiam ocorrer novos atos I

de violência.

20° OFÍCIO DE NOTAS

Edital de Notificacão da Protestos
Por não terem sido encon

trados nos endereços fornecidos
ou por recusarem a tomar ciên
cia, faço saber a que o presente
"EDITAL"; virem ou dele !tive':'
rem conhecimento que deram
entrada neste "OlfíCIO" para
serem protestados contra os res

ponsáveis dentro do prazo legal
os títulos com as: seguintes ca

racterísticas:

'DP N.Q 479, vencimento

18.08.80, no valor de Cr$
14.305,00, Emitida por Nutri-

at
11

" Ia

I r a
,

7 EI m

., II

C "

união Ind. e Com. de 'Nutrí
mentes 'pjAnimais e Agro-Pe
cuária Ltda., Contra: "REGI-
,NALDO ALVES MASSANEI
RO" .

DP N.o 000406, vencimento
17.03.80, no valor de Cr$ ...

4.571,00, Emitida por Loja Ban

deirante, Amadeu Peron, Con.. '

tra "VILSON FUC:K".
.

I

Canoínhas,
de 1980.

22 de outubro

,

ALCIDES SCHUMACHER
OFICIAL MAIOR '

e
I LEOIi'OlDÓ' PEREIRA, Oflclol do

Registr'o Civll do Município de Três
Barras - Comarca de Ccnoinhus-SCv,
faz saber que pretendem casar-se,

ORLANDO PRADO e IZU
LINA I{OLBET, brasileiros, sol
teiros, ele, natural do Estado do
Paraná, nascido em Clevelan
dia, aos 1.0 de janeiro, de 1956,
de profissão servente, filho de
Joaquim Prado e Maria Soares
do Prado, ambos falecidos. Ela,
natural deste Esrtado, nascida
em Papanduva, aos 18 de janei
ro de 1958, de profissão, do lar,
filha de João Alfredo Kolbet e

de -dona
.

Leocadia Ramos Kol
bet, ambos falecidos.

JOÃO LUIZ DA SILVA e

HELENA BILINS:KI, brasilei
ros, naturais do Estado do Pa
raná, ele nascido aos 22 de abril
de 1947, na cidade de Londrina,
de profissão comerciante, filho
de Justiniano Luiz da Silva fa-, .

lecido e de dona Anna Rita da
Silva. Ela nascida aos 20, de

. maio de 1947, na cidade. de Ivai,
, Comarca de Ipiranga, de profis
são do lar, filha de .Pedro Bi-
linski e de dona Catarina Bi
Iínski, ambos falecidos.

Se alguém souber de algum im

pedimento legâl oponha-o na forma
da. lei. .

Três Barras, 21 de outubro
de 1980.

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do
Registro 'Civil de Bela Vista do Tol
do - Ccnolnhos �. Santa Catarina,
faz saber que pretendem casar-se:

DANIEL LEC'HINHESKI
com MARIA IZABEL ALVES
DE LIMA, brasileiros, solteiros , -

Editais
naturais deste Estado, ele agri
cultor, nascido em Rió das An
tas, Monte Casrtelo-SC, aos 25 de
Setembro de 1958, 'tllho de
Francisco Lechinheski e Julia
na Lechinski, ela do lar, .naseí
da em Ribeirão Raso, neste Di�
tríto aos 28 de setembro de

19p4, filha' de Waldemíro Alves
.

de Lima e Elvira Alvés de Li-
'

ma.

Ap,resentm'am os documentes'
exigidos pelo Código Civil art. 180� ,

se alguém souber de algum imPedi·
mente Iegal, oponha ..o na forma'da
Lei.

.

I
Bela Vista do Toldo, 17 de:

outubro de 1980. .

ELIZA PEREIRA '

Escrevente Jurannentada

JAClRA EMILIA PAUL COa
R�A, Tabeliã e'Oficial do Registro
(;ivil do Distrito de Pinheiros, Ce
marca de Canoínhas, tEstado de
Santa Catarina, faz saber que pre..

tendem casar' .
,.

'

•
I

TARCILIO DEMETiUO· e

,DORVALINA CORRÊA. Ele,
natural de Tamanduá, deste
Distrito, nascido em 9 de agos
to de 1946, agricultor, solteiro,
domiciliado .em Timbozinho,
deste Distrito, filho de Francis
co Demetrio e 'Maria Noemia

. Arbigaus Demetrío, ambos fa
lecidos. Ela, natural de Taman
duá, deste Distrito, nascida em

15 de junho de 1943, do lar, sol
teira, domiciliada em Timbozi
nho, deste Distrito, filha de
João Leopoldino Corrêa e Idalí
na Corrêa de Lorena, falecidos.

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

lei. ' �t&. i
Pinheiros, 18 de outubro de

1980.
Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada
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JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE C�OINHAS·S�

Edilal d,e Citação' com o prazo, de trinta (30.). dias
,

) ,'t
O Doutor Loacyr Muniz querentes. "Tendo pelo

.

MM.
Ribas, Ju� de ,Direito da l.a Juiz de Direito sido designado
Vara da Comarca de Canoinhas, o próximo dia' 18 de fevereiro
Estado de Santa Catarina, na de 1.981, às 14:00 horas, para
forma da Lei, etc; audiência de justificação Limi-

,

nar de posse quando, após ou-FAZ SABER, aos qus O .vídas as testemunhas -arroladas.:presente edital virem, ou dele ,será prolatada a sentença deci
cohecimento tiverem, que por dindo sôbre a referida Justifi
parte de MANOEL GONÇALo:- cação. E para que chegue ao co..VES GUIMARÃES e sim: LU- nhecimento de todos, mandouCIDE MASSANEIRO GUIlVIA-

expedir' o competente edital'l�AES, brasileiros, casados, en-

tre si, ele do .comércio e ela do que será afixado no lugar' de
costume e publicado na formalar, residentes e domiciliados da lei. Ficando os citados adnesta cidade de Cánoínhas -

vertidos de que hão sendo con-se.,. foi requerida 'uma ação de I testada I
a

I

ação presumír-se-ãoUsucapíão I
do seguinte imóvel a aceitos corno verdadeiros os fa

seguir transcrito: - "uma área
tos articulados pelo autor (art.�,terras rurais," com 64.300 '§ Q / 2 2 'a

( t '1 I 223 1. c: c. o art . 85 . par-i sessen a e quatro mi e .trezen-
te do CPC). Dado e passadotos metros quadrados}," situado nesta cidade de Canoinhas, Es

no lugar denominado "FARTU- 'tado . de Santa Catarina, aosRA", neste município e cornar- quinze dias do mês Ide outubroca, devidamente demarcado e de mil, novecentos e oitenta.confrontando ao NORTE- com, Eu,' ZAIDEN E. SELEME, Es...

terras de João P. da Cruz' e crivão o subscrevi.Francisco Artner, ao SPL comi r

terras dos requerentes, a LES- LOÃ'CYR MUNIZ RIBASTE com a estrada, .Municipal e Juiz de Direito
ao OESTE com terr-as dos Te-'"

,

I

, 1 x

VEN -.'8 E
OP'ALA. ANO 76, COR VERDE METÁLICO, MO

,
.

TOR 151 S, 4 iUORTAS, 4 MARCHAS, BANCOS RECLINA
I

VEIS, DES'EMb�AÇADOR COM .AR QUENTE, PAINEL·DO.

S5, BA:IXA QU.'(LOMETRAGEJV[, A QUALQVER PROVA.

TRATA\R 'NA\RUA ,VID.AL RAMOS, 9'66, APóS,
AS 18,3'0 HORAS.

'__"_"""""""""",,,�====== r::====-=t==R==="""""======"_"_""",,,,,",,,

--------------�---=--'------------------------� == _m._�

�RI OOE:
PA A O ATAl

Co.:npre�os . àgora
suavemente até
,

o

pague
Natal

" '

___----...'M ._".._,, _

I
,.....___.__.._d_I

•

I,

, t

\

25 de outubro de 1980

contecendo

* Raquel, Ciça e Henrique estive-
,

ram entre nós neste fim de sema

na p.p . Trâzendo com. eles muita

alegria, e contagiando a todos com

isso.

* "Experimente outra vez ....
·

Quando as coisas vão erradas não.
pense' que todos os esforços foram

�

\
I

em vao .
,

Talvez tudo foi para melhor; por
I

'

isso sorria." .

E experimente outra vez!

Pode ser que o seu aparente fracasr:

so, venha a ser � porta mágica que
\

conduzirá para uma nova felicida-
de que antes você jamais conheceu.
Você pode estar ehfraquecido pela
luta, mas não se considere 'venci
do. .. isto não quer dizer derrota.
Não vale a pena gastar o precioso
tempo em lágrimas e lamentos ..

LEVANTE-SE. . . enfrente a vida
outra vez. .. e, se você guardar em

\ alto objetivo de suas aspirações, os

seus sonhos Síe realizarão ...
Tire proveito de seus erros ...

Cólha experiências de suas dores,
e então um dia você dirá:
- Graças à Deus eu ousei tentar
outra vez: ..

"

,& C!I.A. LTDA.

* Janice. completou idade nova no

último dia 22. E para comemorar

a data nada melhor do que extrear
\ '

uma .alíança na'mão direita. À
I

vo-

cês, Janice' e Gersón desejamos to
da p felicidade do mundo. .

,

* Quem' ainda não notou os olha-
, I

res apaixonados e secretos, de
uma morena para O dono de um

Opala vermelho? Só o Bolha mes

mo.

* Cláudio D. dando um toque mui
to especial aqui .na Mat-Cap,

Muita mina C1e olho.

.
>1< N'àrton agora aposentou a "ba-
nheira".' Esnobando a moto nova
,

é? Não é a toa, que estão pensan-
do em tirar os postes.

:!c., Como é bom relembrar o passa
do, intenrogar uma: €Strela' e sa-

VbUr1'8SCa,ria
Pampas

,

o VERDADEIRO CHUR
RASCO A MODA

<, "GAÚCHA".
Final da Caetano Costa

C/ BR�280. _)

TELEFQNES: Escrítôrío 23-1770 - Loja, 23-2014
,

uma variadíssim'a secção"

de profissionais campe-i
,

sua colocação.
"

,

(

U GE
INDÚSTRIA -COMÉRCIO-

Distribllidores Exclrisi vos-
) ,

Completa' dos, ',Motores
Es'quadrias ,de

de

ferro,- 'e
•

equipe
, \

vidros, Com

tentes 'p,ara
r,

,i ,

\
.

\
'

,

EXPORTAÇÃO,
,

da Linha
, \

«\VEG»

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 �'UNIÃO DA VITÓRIA .- PR.'
, '

Waldemar KnUppel
�-�r:-�1IJ"M7 !lltZ2WN2�""""''''�

REPRESENTANTE EM, CANOiNHAS:'

"
'

Rua M�jor ,Vieira, '360 -. Fone (0477) ,22-038'6 - CANOINHAS .
__ Santa Catarina

__Mm --__--'------.---,

=

Responsabilidade: J. e C.

" .. .
I'

ber que alguém muito distante in

terroga a mesma estrela· dizendo
-baixinho: 'Saudades. Isso mesmo

César Mikus, mas c6nta prá
.

gente
quem é esse alguém tá.

.

�� Taniriha e Gilmar, casal que sur

giu e agradou. Vocês, jã notaram
"

o sorriso dela?· Tá lá nas orelhas..

licidade esteja sempre � teu lado,
Parabéns.

* Também Norma contando mais
um ano no último dia 18. A você

garota tudo de bom.
'

* Marli e Zé, casal que é motivo d.

alegria entre nós, irradiando mui
to amor entre eÚ�s. É isso aí.

,
' ,

* Solange é Miltinho, parzinho qUIli
está �gitando muito por aqui rié

Milton? Faça. festa, mas deixe �.
tijolos na próxima.

Não é pata menos né mina.

* Leila e Lú, marcando presença
nos acontecimentos aqui da ter:

rinha. Muita' gente amiga contente

com isso. t
* "Ao fim de tudo, no fim do, tem.

•

I
'

po se, ao olhares para trás, trou-'
xéres e deixares uma saudade vai I

em paz; valeu a pena viver!"

_.;<

,

* Arlete sendo muito 'cumprimen
tada no último dia 17 pela passa-_;

,

"

gero ,de mais um niver . Que a fe-

r

ri co -3
./

o una
Escritório Local da EMATE,R - SCIA.C'ARESC

, '

. FEIRAS DE TERNEIROS

EM SANTA CATARINA

l: "

, ,

I A coordenação de pecuária da, Secretaria � .o}griéulhl�Jl
edo Abastecimento, preparou um documento a respeito dà 7.a Feira
Catarinense de Terneiros, realizada em 9 etapas (Municípios) �

em

1980.
,

O relatório informou 'que a Feira comercializou 8.439 ter-
. neiros, com o peso médio de.184 quilos, e preço médio por quilo 'de

I

Cr$ 58,56. \ .

Destaca ainda, que 1.20'6 terneiros comercializados foram
J fornecidos pO!I' criadores de rebanhos. inferiores a 100 cabeças; de,

\
"

(gado.
\

A principal justificativa da Feira do 'I'erneiro, segundo o .

referido documento, é possibilitar aOs pequenos criadores (até 100
cabeças), a produção e venda de terneiros nas Feiras, Assim, QS
novilhos de recria e terminação, nestas propriedades: rurais, seriam

, '

substituídos por vacas, proporcionando 'O nascimento e venda de
mais terneiros, _

sem prejudicar 'as 'Outras atividades agrícolas exe
,

cutadas pelo criador (milho, feijão, soja, suínos, etc.) .

TOX�COLOGIA" '.

1- I

-, No auditório da CELESC, em Florianópolis, foi reali
zada a I Jornada sobre toxicologia de Defensivos' Agrícolas, premo
vida pela Secretaria,da Saúde, Secretaria da Agricultura e Grupo
Estadual de Defensivos Agrícolas de Santa 'Catarina.

,

EXPOSI'ÇAO PECUÁRIA
- No Parque do Conta Dinheiro, em 'Lages,· ha�á e..

245;1, Expo'Sição Estadual de Pecuária, no período de 03 a 10 de No
vembro. O evento abrangerá a 1.a Exposição Estadual dei Búfalos e

a 2.a Feira' 'de Novilhas.
,

A progra.m..ação:
Dia 03 -- S€�nda-fe1ra: �trada dos animaís ie galpão e das ,

novilhas.

Dia' 04 - Terça-fieira: Entrada dos animais a galpão e das novilhas.
,

/

Dia 05 _. Quarta-feira: Pesagem dos animais a galpão e remate das
novilhas.

\
\ �

Dla 0'6 - Quinta-feira: Julgamento dos. animais. a galpão e retirada
das novilhas.

.

Dia 07 - Sexta . .f�ira: Julgamento ''dos animais a galpão e adm$�ão
de animais a campo.

Dia 08 - Sábado: Inauguração oficial, injcio dos remates e

no, Salão de, Festas do Centro Rural de Lages.
,

Dia 09 _' Domingo: Visitação pública e remate.
\Dia 10 - Segunda-feira: Ehcerram�nto. '

Haverá Financiamento Bancário,
Os promotores:

- Secretaria da A,gTicultura .e d,O'Abastecimento e sUas Empresas
Vinculadas. ,

- Associação Catarinense de criadores de Bovinos.
- Assoc'iacão Catarinense de Criadores de Charolês.
__; Associ��ão Cataririense de Criadores de Normando.

,

- ,Assoc�açã(\ Catarinense de Criadores de Búfalos.
. - Associação Catarinens'e de Criap.ores· de Ovinos.

�z===��=="====�=========-==.=-�========':'===-'='=====================a==�

fleloisa: S.) Ora.
, CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091

�u1t6rio: ,Rua l'1ajor Vieira., 50S - 1.& '.�
, (ao lado d.o' E-difípio Muss;i) •

FOl;le 22':'0439
,

,

I

. I

) \

, I
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.

PUBLICIDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E
lRENTAVEJ..J.

SE VOC1t AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORRENTES.

FAÇA' UMA EXPERI�NCIA. - ANUNCIE NA RADIO
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENTE' CA ...

'PACITADOS, IRAO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE.SEU
INVESTIMENTO.

J

'E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS...

E MUITOS LUCROS TAl}iBÉM.

,
'

I

COMISSÃO OE SELEIÇAO
VOLANTE N.'o 17
Dia 0'6, do corrente teve início

a Inspeção de Saúde em Papanduva
dos jovens que deverão prestar- o

Serviço Militar no
'

corrente ano.

A Comissão examinadora estava
assim constituída: Dr. Osvaldo
Neri Pacheco - Capitão Médico,
1.0 Ten. Osvaldo Ribeiro - Presi
dente da CSV/17" 2.10 Ten. Cesar
Roberto Ioris, 1.10 Sgt . Paulo. Art
ner Gonçalves, �,'O Sgt. Arman�o
Soares de Mattos, 2.° Sgt. Egídio
Michel da Silva, 2,.0 Sgt. Jo-ão
Luiz Cebalhos Souza, José .Albu
querque Caetano, Cabo Roque
Meneguini . Fizeram inspeção 19'1
jovens com o seguinte resultado:
Aptos 78, B2 - 95, Bl - 0'3, C - 04,
PS -' 09, K '- 02. A Pátria espera\

,

que .cada um de nos cumpra com o

seu dever.

POSTOS m,REG!1LJÜtES'

\ "Estamos fechando de 'dois a

três postos diariamente em são
\P,aulo, que estão vendendo o álcool

para ser misturado à gasolina .de
modo irregular e, prometemos ln

tensif'icar f fiscalização e sermos

mais rigorosos para conter os abu
sos que vem ocorrendo na comer
cializaçâo do álcool ultimamente" ,
declarou ontem \.0 presidente do
Conselho Nacional do Petróleo'.
General Oziel de Almeida. Os pos
tos que forem denunciados ou apa
nhados vendendo 'a mistura "rabo-

'de-galo" (50% álcool hidratado e

50% com gasolina), além de terem
suas bombas lacradas, pagarão uma"
multa errí torno de 1200 ORT (cer
ca de 800 mil cruzeiros), segundo
anunciou o presidente do CNP.
(G.P.)

.

VER,EADOR VERSVS
T'RA.NSPORTE1S
O Vereador Sezinando J. Gon-

L.T.S.
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O Empresa Indu$trial e 'Comercial FUCI S. ,4.
.

-�- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -:-
FUCI< \

Azuleje-s - Conj�nto� Sanitários - Ferra gens - Material Elétrico -, Pisos -;" Tubos
e Çonexões para água e esgoto � Tintas, Colas e' V,ernize,s, etc.

Continua botando para quebrar.' com soas super ptomo�ões:
\ .

, ...:.... CHAPAS �URAT:EX 0,84 x 2,02 DE' Cr $, 226,00 POR Cr$ 185,00, A VISTA.

CONJUNTOS SANITARIOS CIDAMAR A.RABESC, DECORADOS, DE .)

Cr$ 1.604,00 POR Cr$ 6.083,00, A VISTA. /

_ CONJUNTO SANITÁRIO DECA IPANEMA, DE Cr$ 7.571,QO pon Cr$ 6.435,00,
A VISTA.

'

Tudo o que v�cê possa imaginar pará const ruir ou reformar sua' c\asa, vá, e �pn:iprove. ,

Fuck Materiais parà Construção, agora operando com o, cartão ELO, para facilitar
.

.

' ainda r.llais suas compras, em até quatro pagamentos. ,/.

RUA CAETANO COSTA, 860 _ FONE 22-0281 - CANOINHAS - se.
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� ESpírito Santo, Tu que, me es

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

atinja meu ideal, Tu que me dás o

Dom Divino de perdoar e esquecer
o mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha" vida está -co

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

Por maior que seja a ilusão ma

terial não será o mínimo da vonta-
, ..

'

de que sinto, de um dia estar conti-

go ,e todos os meus 'irmãos, na gló
ria perpétua.

Agradeço-te um�, vez mais ...

'A pessoa deverá fazer esta

oração três dias seguidos sem fazer
,

o pedido. Dentro de 'três dias será
alcançada a graça, por mais difícil
que seja. "-

Publicada por ter recebido uma

graça
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NO DEPAR'tAMENTO DE' VEíCULOS USADOS DE
.MIGUEL PROCOPfAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

,

VOCt'. 'ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca
1 Variant .

1 Caravan .. '.. .. ..

1 Opala..;.. .. .. .. .. .. ..
I

1 Opala luxo - 4 -cilindros .. .. ..

1 Caravan Comodoro - 6 cilindros
1 Opala luxo - 4 cilindros .. .. ..

Ano
1975
19,75
1977
19'77
19,79
19,79

\
'

'MIGUEL' P,ROCOPIAK COM,. DE VEicUlOS LTDA.
"

, .
.

Concessionário General Mofors do Brasil S. A..

Rua Major Vieira, 289 _/ CANOINHAS - Sta. Catarina
.............'M..DB.......E*.-.i�*'.M.·m..Hm..B....M..i...•..DB...wm••h.....=;�.mm.AmaEF..R�.""
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,BasIliQ Humenhuk Comércio
dé- Veículos' Ltda,

líiIjííIíííIíii
-. _. -

I Revendedor FORD ·1
�----------------------------�

1948- 32 ANOS 1980
Fazemos sempre � melhor 'oferta em veículos novos FORD,

) e usados de qualquer marca.
\

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 Passat LS - amarelo - 1980

\ Adquira seu 'veículo com a mínima, entrada,
,

, \ I

. Veíchlos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

melhores preços da região,
Vis.ite ..nos sem compromisso, em nossa l�ja à

.

Rua ,Vidal Ramo,s, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

geje 4 MI_ '.NlI '.SiANW'çw;sMMii&*iW

E
"

.smeraldino iI1aJa de Almeida
.

FECHADOS

Oração ao Divino

Espírito Santo

,

I
I

çalves pertencente a bancada do
PDS, requereu a seus pares que
após ouvido o plenário da' Casa,
fosse remetido expediente às Em
presas de Transportes Coletivos
para que as mesmas cedam gratui
tamente o transporte por todo. o

território papanduvense aos profes
sores deste Município, inclusive
aos que terão de lecionar em mu

nicípios vizinhos. . Na realidade a

proposição do Vereador é oportuna
e louvável" considerando os baixos
vencimentos que percebem os ab-
negados mestres. I

SINAL DOS TEMPOS
,

Um açougue foi assaltado na

tarde de ontem, em .Curitiba. Os
marginais chegaram num fuque
branco, dominaram o açougueiro 'e

fizeram a limpeza no .estabeleci
mento , . Pelo resultado do roubo,
fica-se apensar em alguns, fatos
extra-ação margínal , Eles levaram
apenas 5'00 cruzeiros que havia na

caixa do açougue e 30 frangos con

gelados. Mas, essa ocorrência po
licial é apenas mais um reflexo de
um estado de coisas. Ontem, tam
bém à tarde, outro delito contra o

patrimônio! ocorria. É,m plena Rua
,

das Flores, quatro' "pivetes" [oga
ram tmta nanquim no rosto de uma

moça que recém retirara dinheiro
de um banco. Enquanto, ela Iim
pava os olhos, os garotos saíram em

fuga, levando a bolsa com 60 mil
cruzeiros. . Ninguém se prestou a

seguir os pequenos marginais.

GASOL.INA SOBE

O novo aumento do preço da
gasolina fá é fato confirmado nos

planos do gpverno. Ele virá em

novembro e o litro passará para 52
cruzeiros.

2.°' BAaE DA SAUDADE
FOI SUCESSO

O 2.1() Baile da Saudade, pro
moção do Líons Clube dePapandut
va, foi realmente um aC0I?-tecim;e�
to social tanto na parte filantrópi
ca como de Iazer , Mesmo com as

condições clímátícas desfavoráveis,
não dando possibilidade para que
representações de vários munící
pios viessem prestigiar O' aconteci
menta, algumas se fizeram, presen
tes. O já conhecido conjunto musi
cal: I "México Brass" foi sem dúvi
da o ponto alto da animação, du
rante a alegre noitada dançante.
Surpresas incluindo' prêmios

\

aos

vencedores foi outra atração que
despertou grande .animação dos
participantes . que· prestigiaram, 'Ü

acontecimento social que marc'ou

época na sociedade papanduvense .

\/

'DOM ONERES
EM PAPANOUVA

'Conforme a coluna já divulgou
em número anterior" nosso bondo
so bispo da Diocese de Caçador,
.Dom Oneres Marchiori chegou dia
17 em nosso município, deslocando
se para o interior, dando assim íní
cio ao Santo Crisma já no distrito
de Nova Cultura e Pinhal; reter
nando a sede dia 18, aproximada
mente às 18,00 horas, quando fói
recebido por uma multidão de pes
soas que em seus veículos na en-
.trada da cidade o aguardavam, cOO
.duzindo-o até o local da futura ca

pela que será construída. A pro
cissão motorizada foi percorrida
num ensurdecedor ribombar de fo
guetes. Dia 19 continuou as Cris
mas onde receberam a confirmação
do santo batismo aproxímadamen-

I te 250 jovens. À tarde, uma anima
da festa no pátio da Matriz encer

rou as solenidades das homenagens
prestadas ao nosso piedoso 'e bon-
.doso Bispo, a quem a comunidade
papanduvense dedica alto apreço e

re���.
'

PASSARE,LA ,DA SOCmDADE
ANIVERSARIARAM-SE:
Dia 20.: o .sr ,' Fernando Reu

síng, presidente da Soco H. R. Pa
panduvense e o garotão Cezar Par

, tala, filho do casal sr , Aloisio
(Maria) Partala .

Dia 21: completou S. primave
ras a garotal Cintia, filha do -casal
sr. Lauro (Valnei) 'I'aborda; na

mesma' data extreou idade nova a

sra . Valnei Taborda, esposa do' sr,
Lauro 'I'aborda, Contador do BESC�

Dia 23: o sr. Evaldo Grabovis
ki, Chefe da Contabilidade da. fir
ma Com. Ind. Schadeck e o jovem
Karlo Adriano, 'filho do casal Erna
ni (Teresinha)' Woyciekovski.

Dia. 24: a srta. Lizete, filha do
casal Leónidas (Lurdes) Guebert.

ANIVERSARIAM-SE:
Hoje: Clair Terezinha, .fílha da

Vva. Alzira Sidorak, do' comêrcío
local e Lilian, filha do casal Sgt ,

Jamir (Rosi) Carvalho, resídeates
em Florianópolis.

Dia 26: o sr , Nadir Antonio
Breda.

Dia 28: ,II anos de Paróquia
do nosso Vigário Pe . Antonio Cin-.

, tho.
Dia 31: segundo aninho da

-

So
raia, filha do distinto casal Dr .

Rubens (Nivia) Jazar.

Aos aniversariantes, os cumpri- r

.mentos do colunista, com votos de
inúmeras e perenes felicidades.

Ban,co doBrasil modiFica
..

compenseçeo para

.reduzir consumo

combustível
,

Acolhendo tese apresenta
da pelo Ball;co do Brasil no XII

Congresso INacionaI de Bancos,
realizado em Manaus, em 1977,
o Banco Central aprovou pro-

. posta acolhida por todo o siste
ma Bancário, que reduz uma

das viag.ens d�árias necessárla à
I

realização de sessões de com-

pensação, medtda que dim�nui
em 50 por cento os 300 mil qui
lômetros percorridos diariamen,..
, _ ' A

te/nessa operaçao e preve eco-

nomIa diária de aproximada
mente 15 mil litros de combus
tível.

Atualmene, os 44 sistelnas
integrados regionais de com-

pensação em funcionam�nto no

país� abrangendo 1. 735 praças,
sãq atendi,dos por serviço de

malotes, através da ECT/CER
CA, par;l o transporte 'unUicado
de cheques e outros papéil5 coJU
pensáveís. Entre as localiÇlades
dQ interior de cada sistema e a
pràça sede da' câmara de com

pensação regional, são realizadas
d;iariamente,. 'duas viagens Çle
ida e volta, 'que totalizam, em

todo o país, 300 mil quilômetros
peréorridos pelos veículos cou-

dutores dos Imalotes.

A nova medida, adotada no

momento' em que 'a racionaliza

ção, do ,uso de çombustívejS', se

torna inevi�ável, Cieverá
\
e&tàr

em vigor nas de�mai5 89 câP1:ara�
ele c'ompensação até o dia 30

de,ste mês, inclu:�ive Rio � 'São,
Paulo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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iPreleitura Municipal de Canuinhas
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Lei N.o 17/10/80

n

1567 de
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO. COM o
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVES DA SE
CRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS (FUNDO ESTADUAL DE

,

ASSISTÊNCIA RODOVIARIA - FEAR) .

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de Ca.
noinhas, Estado de Santa Catarina. \

Faço saber a todos os habitantes deste Município que a Câmara
'Mllnicipal votou e eu sanciono a seguinte

L E I
, Art. 1.0 .:.... Fica o Chefe do Poder Executivo do Município au...

torizado a firmar Convênio com o Governo do Estado' de Santa Catarina
através da Secretaria dos Transportes e Obras (Fundo Estadual de Assis
tência Rodoviária - F'EAR), objetivando a construção de dois' (2) Buei-'

tOS Ciclópicos,' sobre, o Arroio Manjolo, na cidade de Canoínhas, nas Tra
vessas 7,de Setembro e Rua Wolf Filho, com o comprimento aproximado
de '3 metros cada. "

.

Att. 2.<> _.:.. A presente Lei entrará em vigor na data de sua pu- .

blieação, revogadas as disposições em contrário.
.

'

,

Canoinhas, 17 de outubro de 1980.
, ,

.Dr. Benedito Therézio de Carvalho Nett.o - Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Lei no Departamento Ad

ministrativo Municipal, em 17 de outubro de 1980.
\

José Bonifácio Furtado - Çoordenador Admínistratívo

] 7/10/80I

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A DOAR UMA AREA DE TERRAS.

1568
/

de

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto,'Prefeito Municipal de'
Canoinhas, Estado de Santa Catarina. ,

'

'

Faço. s�ber a todos os habitantes deste Município que a Câmara
MunIcIpal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte

\

I, LEI
\

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo Autorizado a doar
.ao Centro Comunitário "Benedito 'I'herézio de Carvalho Junior" a área de'
13. 58�,DO m2 (treze mil e quinhentos e oitenta metros quadrados) situado
no lugar denominado Invernada do- Rio dos Poços neste Município Bairro
I d I

t
.

I O" rt d
.

, ,

n us na' n. 1; pa .

e e maior porção, registrada no Cartório do' Regis-
tro Geral de Imóveis desta Comarca, sob n.? 42.481, as fls. 220 do livro
n.o 3-AP. /

AI1t,' 2.0 - O imóvel constante do Artigo anterior servirá espe-
cificamente para irradícação das favelas existentes nesta cidade. ;' ,,

___

,

§ Único - Fica ressalvado que o imóvel em questão não poderá
ser transferido a, terceiros'em hipótese alguma. '

.

,
'

'

.

Art
..
3.� -. Para o cumprimento das finalidades essenciais por

esta entidade, fica estipulado o prazo de três (3) anos a contar da data da
escritura, sob pena de o referido imóvel com todas as benfeitorias por
'vetura existentes reverter ao patrimônio Municipal, sem quaisquer inde-
nizações .

- ,

Art�..
4'.0 :-_Esta Lei el1J�r�Í'á,- �m vigor na data de sua publicação

revogadas as disposições em contrário. .

Canoinhas, 17 de outubro de 1980.
,

'

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
,

, Registrada e publicada a presente Lei no Departamento." Ad-
ministrativo Municipal, em 17 de outubro 'de 1980. '

José ;Bonifácio· Furtado - Coordenador Admínístratívo

freleitura MuniCipal de' Canuinhas
"

I I

Portaria 75/80
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, E,�"tado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais, resolve: '

'

NOMEAR COMISSÃO DE AVALIArÇAÓ
.

Constituída dos' Srs. Henrique Krzesínski, Osmar Sabbagh e

Sérgio Jarschel, para procederem a avaliação de materiais ínservíveis
, (Sucata) pertencente ao patrimônio Municipal, no prazo .de (10) dez dias.

\ Gabinete do Prefeito Municipal- de Canoínhas, em 21 de 'ou

tubro de 1980.

Dr. Benedito Therézío de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

,
Registrada e publicada no' Departamento Administrativo Mu-

nicipal, esta Portaria, em 21/10/1980.
I

. .. '

" ,

•

José Bonifácio Fur1�do - Coordenador Admínístratívo

iN *5H'

/

25 de outubro de 1980

Lions . (]ube
,

'ae Gan.oinhas
o LIONS E A COMUNIHADE

Nosso Presidente CL. JOÃO
DE SOUZA VARGAS; em recente

reunião, manifesta sua orientação,
no sentido de proporcionar à nossa

comunidade; o concurso do Lions: em '

diversos setores da vida humana e

onde ela mais se torna" carente. As ..

sim ér que programou junto aos CC.
LL. que de uma forma ou outra, já
prestaram seu concurso em setores

estatais ou paraestatais, para' que os

mesmos levantem a realidade e

\ transmitam, aos companheiros em

nossa próxima reunião, ,s.empre vi
sando o bem público. Sabemos que
trabalhando normalmente, todos nós
temos ainda capacidade para desen
volver nossa atividade; aumentando ..

a até 20% e é neste percentual que,
nosso CL. Presidente se fixa para
quo cada um dê ao mais carente, par-

.

cela deste quantitativo, torna'ndo, eíe,
tíva a problemática de Servir. Cami
nhemos unidos para chegarmos ao

fim também unidos.

CL. FRANCISCO RAPOSO

- DIRETOR SOCIAL

Vindo do Lions Clube de São'
Francisco do Sul,' demonstrou ser um

CL. que entende da palavra Servir,
neste pouco' tempo em que está co-

.nosco. Entanto, somos sabedores que
o CL. Raposo, também chamado "Se- '

te", transferirá residência para Join

ville, já' no próximo mês de novem

bro. Ao lado dele pautamos em fazer
do Lions Canoínhas, um grande' clu
be e por isso mesmo, temos certeza

que Joinville 'Será o grande premiado

" ".�

em recebê-lo como cómpanheíro.
Sempre disposto e alegre, levou a nós
todos acreditar em suas palavras, que
são reflexo de um otimismo sem

igual, procurando fazer do que dele..

gar poderes e neste mister, conseguiu
ser um do.s melhores companheiros
qus Líons Canoinhas possui. De nos..

sa parte saiba o CL. que sua despedi.. ,

da não será fácil para nós, porém a
recebemos porque temos certeza de
seus propósitos que não é senão a sua

manutenção própria e a continuida
de de um altruismo nato.

LEO CLUBE DE CANOINHAS

VALDEREZ TABALIPA sem-
. , '

pre presente aos agrandes .ensína ...

mentos de Melvin Jones, manifesta
que tem interesse, agora, de diversí..
ficar as atividades do clube, mesmo

porqus Item corno programa de final
de ano, um Natal que venha a inten..

sificar a atuação do, LEO dentro de
nossa comunidade. Seus preparatí
vós já estão bem adiantados e presu
me que em começo de novembro, pos
sa apresentar em Assembléia as nor...

mas pelas quais se fixará. Entremen
tes, a manutenção da "Díscoteque"
no Clube Canoirihense, tem dado o

resultado desejado e além do mais
, 'proporciona, aos freqüentadores, mo
mentos d edescontraçâo e elevação
de amizade. 'Que o LEO CLUBE, 'se..
ja sempre um baluarte para encontro
de nossa.juventude. :-

,

,
\

NOSSO PENSAM�O

Um líder, digno desse nome;
possui o desej o de servir, não o de
domínar .

'
'

.

'Imposto de Renda::
, .

Antecipação
Profissionais Liberai\!
Locadores

.

de

\

. \

devida po,'
e

I ., ·

moveis
,

, (

(D. L. 1705/79)
A exemplo do, ocorrido nos

meses de abril e julho últimos, no

. corrente mês de outubro deve ser

efetuado o recolhimento, como impos
to de reda, a títulos de antecipação
do que for devido na declaração de

rendimentos do exercício 'de 1981, pe
las pessoas físicas que percebem ren

dimentos de outras pessoas 'fisicas, no
\ '

3.°- trimestre de 1980, superiores a

',Cr$ 45.000,00, decorrentes do exercí

cio, sem vínculo empregatício, de

profissão legalmente regulamentada,
, 'bem como, os decorrentes delocação,
sublocação,

.

arrendamento � subar ..

rendamento de imóveis.

A alíquota a ser aplicada é de
10% sobre o montante do rendimento
bruto. A falta de recolhimento .no

prazo, cuj o térmíno OCOITe' no dia
31/10/80, sujeitará o contribuinte à
multa de 30%, juros 'de mora e corre-

ção monetária.

Ressalte-se, ainda, que apenas
os recolhimentos devidos nos meses

de abril, julho e outubro, desde que
efetivamente recolhidos no ano..base,
'serão reajustados monetariamente,
segundo coeficientes estabelecidos,

. pelo Ministro da Fazenda para corre,

ção monetária do imposto de renda
retido na fonte.

Material Escolar e
r.

8 Esur.itório
Os melhores preços da região

Impressora Ouro Verde Ltda.
Rua Paula 'Pereira, 765 ... Fone 22-0379 Canoínhas - se
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CORREIO DO NORTE

r

25 de outubro de 1980

".

.

I

Edital

Arrematação
(Extrato art. 687 do CPC)

O' Doutor Loacyr Muniz Ribas; Juiz de Direito

�
I.

da Comarca de Canoínhas, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc.,

1.a PRA:ÇA Dia 14 de novembro de 1980,. às>

10:00 horas

'2.a PRAÇA . Dia 1.0 de dezembro de 1,980, às
10:00 horas

LOCAL Edifício do Fórum Desembargador
Rubem Moritz da Costa, sito à Rua

-Vidal Ramos s/n - Canoínhas-SC.
,

PROCESSO' : Execução n.? 7.397

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S/A.

REQUERIDO : ABRAHÃO MUSSI S/A. IND. E

COM, e outros

1.0) Um terreno rural com a área de

4.40{:420 m2 (quatro milhões, qua
trocentos e hum mil e quatrocentos e vinte metros

quadrados), situado no lugar denominado Paciência

neste município, no distrito de Felipe Schmidt, desta
comarca, confrontando com terras de Inácio Olesco

vicz, João Burgardt, Cipriano Neves de Barros, Fi

dêncio Rodrigues, Francisco Pires Batista, Augusto
Neves, Juvêncio Leite, Família de Cristóvão Fuck,
'José Antonio Fernandes, Luiz Scholze, 'José Luiz,
Cecília Luiz, Salvador Cardoso, Sebastião Pereira,
Joaquim Cardoso e de.Nicolau Leite. O referido imó

vel se encontra matriculado sob n.? 3.390, Reg. Ge

ral n.? 02 ficha 01, no Cartório de Registro de Imó

veis desta comarca. Avaliado em Cr$ '3.521.136,00
(três milhões, quinhentos e vinte e um mil, cento e

trinta e seis cruzeiros) .

2.'°) Um terreno rural, com a área de 484.000
m2 (quatrocentos e oitenta e, quatro mil metros

quadrados),' situado no lugar denominado Paciência,
distrito de Felipe Schmidt, deste município e Comar

ca, confrontando corn a Estrada Paciência dos Neves

a Santa Leocádía, Rio Paciência acima, terras de Ni
colau Fuck -e da Família de Paulino de Carvalho dos

Santos, o referido imóvel se encontra matriculado
sob n.? 3.391, registro Geral n.? 2, ficha 01, no Cartó
rio de Registro de Imóveis, desta comarca. Avaliado
em Cr$ 387;.200,00 (trezentos e oitenta e sete mil, e

duzentos cruzeiros). O QUE CUMPRA -, Dado' e'

passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, aos' doze dias do mês de agosto de mil, no
vecentos e oitenta (1980)., Eu, Zaíden E. Seleme,

BENS

-Escrivão, o subscrevi.

'lf.lOACYR MpNIZ RIBAS - Juiz de Direito/I." 'Vara

I

,de
Edita'l

A r r ema ta ç ã o'
, .

"

(Extrato art. 687 do CPC)
I

,
"

O Doutor.Loacyr .Muniz Ribas, Juiz de Direíto

da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa

Catªr.ina, na forma da Lei, etc.,
l.a PRAÇA : Dia 14 de novembro de 1980', às

10:00 horas

2,a PRA:ÇA Dia 1.0 de dezembro de 1980, às
10:00 horas

Edifício ,do Fórum Desembargador
Rubem Moritz da Costa, sito à Rua

Vídal Ramos s/n - Canoínhas ..SG.

,

LOCAL

\ .

.....

PRo.Ç$S�Q : .Execução n.? 7.400
.I ','

_REqVE�rri:' BANco DO BRASIL S/A.

Clube dos Reis•.• o melhor da música, nas maiores

interpretações de seus' ídolos preferidos.

Todo domingo, às 11 horas, na RADIO
,SANTA CATARINA..

REQUERIPO ABRAHÃO MUSSI SIA. IND� E

COM. e outros

BENS : "Um terreno urbano com a área de '

1.600 in2 (hum mil e seiscentos me

tros quadrados) situado nesta cidade, à Rua Major
Vieira, constituidos pelas datas n.? 157 e 159, fazendo
frente para a mencionada Rua Major Vieira, com 40

I

mts. lineares, dividindo de um lado com terras de

Mariana Mara Mussi, com 40 mts. lineares; de outro'

lado com terras de Abrahão Mussi SIA. Ind. e Com.

com 40 mts. lineares; pelos fundos com terras da
. viúva Fallgatter com 40 metros lineares, contendo as

seguintes benfeitorias. Avaliado em Cr$ 1.500.000,00 ,

(hum milhão e quinhentos mil cruzeiros)."

2.°) Um prédio de alvenaria, piso de cimento,
cobertura de Eternit e Plástico, com suportes de

madeira, janelas de esquadrias de ferro, medindo
,

798m2 com emenda l�ter�l de 98,80 m2, piso de ci

mento e cobertura de Eternit e suportes de madeira.

O imóvel acima encontra-se hipotecado em favor do

Banco do Brasil S/A. em 1.0, 2.°, 3.° graus. Avaliado
em Cr$ 3.389.600,00 (três milhões, trezentos e oi

tenta e nove mil, seiscentos cruzeiros}. O QUE CUM

PRA.._ Dado e passado nesta cidade de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, nos doze dias do mês de

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

,
'

'

LOACYR MUNIZ RIBAS - Juiz de Direitc/ I." Vara

de
Edital

, \

-A r re ma t a c ão
..

(extrato art. 687 do CPC)

o Doutor Loaeyr Mu...l1iz, Ribas, Juiz de Direito
da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, na forma da Lei, etc.,
l.a PRAÇA D,ia 14 de novembro de 1980; às

10:30 horas

Dia 01 de dezembro de 1980, às
10:30 horas

Edifício do Fórum Desembargador
Rubem Moritz da Costa,' sito à Rua
VidaI Ramos, s/n. Canoinhas-SC.

PROCESSO Execução n.o ,
7.458

REQUERENTE: O BANCO DO BRASIL S/A.

REQUERIDO : ABRAHÃO MUSSI S/A.· IND. E
COM" E OUTROS

2.a PRAÇA

LOCAL

"

B EN S 1.0) GLEBA A - Situada em Rio

Claro, município de Major Vieira,
comarca de Canoínhas, com 'a área de 1.588.356 m2
(hum milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, tre

.

zentos e cinquenta é seis metros quadrados) dentro,
. da área maior de 2. OOH. 356 m2, confrontando- em sua

totalidade com a Estrada Geral de Rio Claro, José

Steidel, Família Vieira e Família Faífer, de outro Ia

do com terras de Felício Bojarski e Família <dos An

jos, de 'Outro lado, �om terras de Felícío Bojarski, Ri
gesa e Estrada Serra do Lucinda, e de outro lado com

terras da Família.Faifer e Venceslau Karvat , Avalia,

do em Cr$ t,270.684,00 (hum milhão, duzentos e seten

ta mil, seiscentos e oitenta e quatro cruzeiros).
2.°) GLEBA B - Situada em Rio Bonitinho, mu-

'-
I

nicípio de Major Vieira, comarca de Canoínhas, com a

área de 146.550 m2 (cento e quarenta 'e seis mil,
quinhentos e cinquenta'metros quadrados), dentro

da área maior de 429.550 m2, confrontando em sua

to\alidade de um lado com terras de Antonio Alves

Pereira de outro lado com ditas de Abrahão Mussi
, "

SIA. Ind. e Com. de outro lado com ditas de Leo-

poldo Werner e Sutoskí e de outro lado com o Rio

Claro. Observação: a diferença entre as áreas das

Glebas A e B, ora dadas como garantias e as áreas

totais constantes dos respectivos títulos aquisitivos e

qus adiante serão mencionados, refere-se as áreas re

florestadas e vinculadas ao IBDF - localizadas no

todo e centro dos limites assinalados nas plantas: res

pectivas para execução de reflorestamento, conforme

termos' de compromisso de execução do projeto fir

mados por aquele instituto, averbado à margem das

transcrições aquisitivas. Avaliado em Cr$ 117.240,00
(cento e dezessete .mil,' duzentos e quarenta cruzei-

/ ros). 3(.°) GLEBA C - Situada em Rio Claro ouTu

neira, município de Major Vieira, comarca de Can�i
nhas, com a área de 115.233 m2 (cento e quinze mil,

. duzentos e trinta e três metros quadrados), confron
tando por lado com terras de Marcelino José Macha
do de outro lado .com terras da Família Karvat, de

,

outro lado com terras de Abrahão Mussí SIA. Ind ,

e-Com. Avaliado em Cr$ 92.187,00 (noventa e dois

mil, cento e oitenta e sete cruzeiros) . 4.°) GLEBA D
- Situada em Rio Claro ou Rio Bonitinho, município
de Major Vieira, comarca de Canoinhas, com a área
de 216.569 m2 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos
e sessenta e nove metros quadrados) confrontando de

um lado 'com terras da Rigesa;: de outro lado com

terras de Francisco Sudoski e Damião de Deus Bue

no, outro lado com terras de Damião de Deus Bueno,
Dorvalino de Paula, Narciso de Paula, Leodoro Hen

ning, outro lado com ditas de Hilário de Paula até o

Rio e mais terras de Francisco Sudoskí e Gregório
França. Avaliado em Cr$ 173.256,00' (cento e setenta

fi três mil, duzentos e cinqüenta e seis cruzeiros).
5�0) GLEBA E - Situada em Rio Claro, município
de MaJ'ar Vieira nesita comarca, com a área de

,
.

141. 310 m2. (cento e quarenta e um mil, trezentos e

dez metros quadrados) confrontando de um lado pe
la estrada geral que conduz a Rio Claro, de outro la
do com terras de Candido dos Anjos, de outro lado
com terras dos outorgantes vendedores Antonio
Steíddel e sua mulher, avaliado em Cr$ 113.048,00
(cento e treze mil, e quarenta e oito cruzeiros}. 6.°)
GLEBA F _I situada em Rio Claro, município de

Major Vieira, nesta comarca, com a· área de 141.310
m2 (cento e quarenta e um mil, trezentos e dez me

tros quadrados), confrontando de ·um lado com ter

.ras da outorgada compradora Abrahão Mussi SIA.
Ind. e'Com . e de outro lado com Emilio Krauss de
outro lado com Gregório França e de outro lado com

um arroio. Avaliado em Cr$ 113.048,00 (cento e tre
ze mil, quarenta e oito cruzeiros). 7.°) GLEBA G -

Situada em Rio Claro, município de Major Vieira,
nesta comarca, com a área de 141.310 metros quadra
dos (centÇ>'e quarenta e um mil, trezentos e dez me

tros quadrados); confrontando de dois lados com ter
ras da outorgada compradora Abrahão Mussi SIA.
Ind. e Com.

i pelos demais lados COIn a ,Famílía de
Rufino Alves dos Anjos 'e Anna Alves' dos Anjos.
Avaliado em Cr$ 113.048,00 (cento e treze mil, qua
renta e' oito cruzeiros). 8.°) 700 (setecentos) pinhei
TOS industrializáveis. Avaliado. em Cr$ 1.050.000,00
(hum milhão e cinqüenta mil cruzeiros). 9.°)
139.500 (cento e trinta e nove mil, quinhentos) pi
nus taeda. Avaliado em Cr$ 418.500,00 (quatrocen
tos e dezoito mil, quinhentos cruzeiros). 10.0) 141.150
(cento e quarenta e um mil, cento e cinqüenta) pi
nus taeda. .Avaliado em Cr$, 423.450,00. O QUE

. CUMPRA - Dado e passado nesta cidade de Canoi
nhas, Estado de Sta. Catarina,' ao primeiro dia do
mês de setembro de mil, novecentos e oitenta (19,80).
Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão, o subscrevi.

LOACYR MUNIZ RIBAS _. Juiz de Direito/La VGra
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Chega de homenagens e elegan
tes palavreados. Homenagens e

palavras bonitas não solucio
nam problemas de fome, humi
.lhação, desrespeito, le também
não proporcionam nível de vi
da satisfatório.

CANOINHAS (SRP)' _' A
Associação de Professores do
Vale do. Canoínhas - .Aprovac,
recebeu correspondência do
Presidente da Associação Mi

gueloestina de Professores -
,

Asmop, professor Élvio Preve

dello, cientificando-a "de, sua

atuação perante, o magistério
na região de São Miguel d'Oes
te.

,Recentemente, a Asmop
distribuiu uma Nota ao Público,
:a qual, embora que um pouco
tardiamente, a' Aprovac endossa
Irrestritarnente.

.' Este é' teor da Nota distri..

bufda pela Asmop:
'�A diretoria da Associação

Migueloestina de Professores -

Asmop, reuniu-se extraordina
riamente no .dia 02 de outubro
do corrente. Decidiu que a se

guinte nota fosse publicada:
.Ds professores estão pres-'

tes a se,afogarem em meio, a

tantas 'mensagens bonitas. Es
�ão cansados de ouvirem que
sua profissão. é um sacerdócio,
já, saturou o termo. -Fomos en

ganados com termos bonitos.

ccrrespon-
- \, ".

smop
Senhores! Como não. se vi7"

ve só de ideologias, não Se vive
só de' sacerdócio,

' como' também
não se vive só de, mensagens,
mas sim de salários justos .

Cada ano. que passa aumen

tam as mensagens e as promes
sas; e o. salário diminui a ponto
de nos manter .marginalizados,

Os nossos ideais se frustra
ram, ficaram perdidos no tem

po e no espaço ...
-"

porque dar
trabalho. . . fazer alguém tra
balhar. . . ,empregar alguém,
e ... negar-lhe o salário justo e

merecido, é matar o',amor pelo
trabalho, é criar a revolta, o

ódio.
'

Por '>tudo isso decidimos
que pela passagem do dia do

professor (15/10), não aceitare
mos nenhuma mensagem é nem

.homenagens � ESTAREMOS DE
LUTO PELA PÉSSIMA QUA
LIDADE DO ENSINO E PE
LOS ,BAIXOS VENCIMENTOS
QUE ESTAMOS R;ECEBENDO.
Neste dia os professores 'guar
darão silêncio. Estarão usando
roupas I

escuras e meditarão pro
fundamente pelo seu ente que
rido salário".

!k,�;.,,,,.(,,!!.., � Ano XXXIV
�'!!'a

N.o' 1594
25-1O''':SO

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

MAFRA' .; A Cooperativa
Regional Agrícola Norte

.

Cata
rinense Ltda. _. COOPER
NORTE - com sede nesta cida
de, comemora hoje seu 19.0 ani

versário,' com uma grandiosa
festa com associados e seus fa
miliares.

do Para

,
I

municípios no tocante ao controle polucíonal siR! águas;\_
, j

,

3.°) � Esse órgão competirá promover esforços no

sentido de extensão das disposições antipolucíonais aos �
, I

tados vizinhos, sempre, que a bacia hidrográfica atingir 8.

.maís de um Estado;
I

As festividades de .aníver
sário da Coopernorte, compre
enderão, uma Assembléia-Fes
ta, onde os associados e seus Ia
miliares terão uma extensa pro-
gramação durante todo o dia de

hoje, com a entrega de prêmios
aos produtores de soja que co

mercializaram seu produto atra

vés da Cooperativa.

,
4,0) - Esse órgão deverá ter, também, função nOÍ"�

mativa, de divulgação e de pesquisa necessárias ao centro
le da poluição das âguasr.

Lapa, 13 de junho de 19'70

RELAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE TRA
BALHO NO DIA 20/10/80:

,

Convidado Especial: OMAR SABBAG,

- Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA
PAULO NOGUEIRA NETO - Secretário

- Comando da 5.a Begíâo Militar
JOFRE SAMPAIO - General Comandante

_ Secretaria de Estado do Planejamento - SEPL

VESP'ERO MENDES _. Secretário

�. Secretaria de Estado da Saúde e Bem Estar Soei,aI
SE,SB

, \

OSCAR ALVES - Secretário

- Secretaria de Estado da A.gricultura - SEAG
, REINHLOD STEPHANES _ Secretário

I
- Secretaria' de Estado do Interior' - SEIN

RENÀTO ANTONIO JOHNSSON - Secretário
- Federação da,Agricultura do Es�do do Paraná

MARIO STADLE]�t DE SOUZA -- Presidente
RENATO MUNIZ RIBAS ,

� Jornalista

- Setor de 'Ciências Agrárias - Univ�rsidade Federal do

PaJ1aná
JOSÉ MILTO'N ANDRIGUETTO -- Diretor em EiXerci.

ció

- Fundação de Assistência aos Municípios do 'Paraná -

FAME,PAR
ELEUTÉRIO DALAZEN - Diretor Presidente

_. Instituto Nacional de 'Colonização de Iteforma Agrá
ria - INCRA

JOSÉ GUILHERJ.VI:E LOBO CAVAGNARI - Coordena
dor Regional

- Instituto de Terras e Oartograüa -- ITC

JQAQUIM SEVERINO' - Presidente

- Supertntendêneía de Recursos Hídricôs e Meio Ambien"l

te - SURE,IIMA I' ,

/

ARMANDO DE OLIVEIRA STRAMBI - Superintea
dente
- Companhia de Saneamiento do Paraná ...- SANEPAlt

lNGO !iENRrQUE lIUBERT - Diretor President,Q
I '

, I

ora

Queremos atos, as premes
sas já sabemos' que são falsas,
as homenagens já nos satura
ram. O sacerdócio vem sendo
realizado no nosso dia-a-dia, só
falta uma coisa ... 'o reconheci- .

mento, isso mesmo! O reconhe...

�cimento por aquilo qus os pro
fessores fazem, talvez já reco:'
nheceram, mas fingem-se de
desentendidos, porque prefe...

rem dentro da sala de aula .

professores desinformados .

" íticos" bit I draquI lCOS • • • I o a os ...

subnutridos, para que seus alu
nos sejam os mesmos.

Outros um pouco menos

descarados, diante da situação'
catastrófica dos professores, ad
mitem a 'verdade, sabem! ,e; ad

míteml, mas alegam insuficiên
cia financeira. Sabemos perfei
tamente que esta não é a reali
dade.

• I

PROGRAMA
,

As 8 horas, será procedida
a entrega dos brindes aos sócios.
As Sh30min. haverá Culto"

. ,

Ecumênico. As,' 9h30min haverá
sorteio de dois Volkswagen e

outros prêmios. Ao .meío-día
haverá uma grande churrasca
da, e logo após uma tarde dan
çante, dentro. dó armazém, gra.. '

neleiro da Coopernorte, corri
animação da conhecida Banda.
Wei.ss.

Participam desta festa 'co"
memorativa e de, confraterniza-
ção, cerca de L 500 associados ,e

familiares, da Matriz em Mafra
e das filiais de 'Major Vieira,'
Papanduva, Iríneópolís e Mon
te Castelo. I

r

C pios
defendem

37
•

ar na
(, Prefeito Municipal de Piraquara-Pr., expe ..

diu ofício ao Prefeito de Canoinhas, Benedito Theré
zio de Carvalho Netto, convidando-o a participar de '

um grupo de trabalho, que' aconteceu dia 20 último,
eom o objetivo de preparar um documento que sirva
de base à,' consolidação de um Plano de Ação para a

Recuperação do Sistema Ecológico do Alto Iguaçu.

. O C.hefe do, E�ecutivo Canoinhe�e comFare ..

eeu ao encontro, e disse quo "essa reunião faz parte
de um processo que teve engajamento a nível muni
eipa] a partir da "Carta da Lapa", reavivada em EaI
SJl"NQva e' que a nível local envolve trintaj, sete- mu
nicípios - .Vinte e nove paranaenses e oito catari
nenses"..

A �'RESOLUÇÃO DA LAPA"I se expressa na firme

eonvicção de uma comunidade representada por prefeitos
de uma faixa integrada por 35 municípios, em uma exten

são de 23.470 quilômetros, quadrados nos' Estados do Para
ná e de Santa Catarina.

Num sentido pioneiro, regional, os signatários da RE
:SOLUÇÃO DA LAPA, trazem, no segundo trimestre de

1970, a sua presença de união com vistas ao futuro da re

gião abrangida pela Bacia do Iguaçú - trecho entre Curi
tiba e Porto Vitória _. exortando-a. participação geral de
.todas as classes para um pr-ograma que, pela cooperação
de todos, confira ao futuro uma disciplina sóc'io'-eco�ômi
ca, através' da racional utilização das águas e preservação
de suas cabeceiras. "

A explosão demográfica registrada em toda a região
. da Bacia do Iguaçú, nos nossos índices, nacionais de 3 5%

,
' ,

I

ao ano, figura como preocupação ascencional, de vez que' a
população 'obreira que nela se radicou estará, em futuro

breve, a braços com as suspresas do progresso e suas con

seqüências do impr-evisíveis resultantes.
'

. \ .
.

Os exemplos que o mundo contemporâneo oferece à
humanidade, pelos trágicos efeitos, da poluição das águas é
que inspiram, os prefeitos, kecretários de Estado, ,dirig:en
'Ces da FAEP e técnicos a um encontro pioneiro regional
na cidade da Lapa" os quais, a 13 de junho de 1970', pela
exposição de motivos e debates sobre os vários riscos

d 'B'
\ ,

ameaça ores a' acia do Iguaçú, tomam uma posição em

união de princípios, traduzidos pelos seguintes pontos:
, ,

'\
'

.

1.0) .s: Seja ultimada a aprovação das: Ieis básicas de
controle de poluição das águas, em curso nos órgãos' do

,

executivo e do legislativo estadual;

2.°) -- Seja instituidO' o órgão de contro1e da póllui
.,) � gw deverá proporcionar assistência técnica aos
ÍI

.

�

,
,

III ,

anta

a'
-. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de o.t,.

tíba - IP'PUC
CASSIO TANIGUCRl - Diretor Presidente

- Instituto Brasileiro de Desenvolvimento FIQrestai-
., "

lBUF
I ALCINDO PEREIRA OONÇALV)!g, - :Delegado :ReiiQ-
nru

'

PARANA

Curitiba - JAIME LERNER; Colombo, DJA.lHA

JOHNSSON; Quatro Barras - JOAO CARLOS CR.E[P.L]

VE; Campina Grande dó Sul - ,ELERIAN DO RocrO ZA,.

NE'ITI; São José dos Pinhais - MOACIR PIOVESAN;
,

, I , "

Mandirituba -' 'MANOEL JUVENAL DA CRUZ; Tijúeas
do Sul - JOÃO CAMARGO; 'Campo Largo '-, NEWTON,

;LUIS PUPPI; Araucária - RIZIO WACHOWICZ; .Qui"
tandinha - FRANCISCO LECHINOSKI;, Piraquara -

LUIS CASSIANO DE CASTRO FERNANDES; Agudos do

Sul - PAULINO DE FREITAS VIEIRA; Piên - LA$R
CIO BUENO DOS SANTOS.; Rio Negro' - JOS!É MüL-,
LER; Campo do Tenente' - ROSEL DE. SA'RIBAS; Lapa
- SÉRGIO AUGUSTO LEONI; Balsa Nova: - JOSÉ
FRANCO PELLIZZARI� Porto Amazonas � CELSO, �()..
DRIGUES PAES; Palmeira - BAlPTISTA CHE ROBIN;
São João do Triunfo - JOÃO ALBERTO PERRELLI;
São Mateus do Sul - LUIZ RENATO AMARAL; António
Olinto - JAIME TRAIN;, Rebouças - JOSÉ PE;aE:IRA
DE ANDRADE:; Irati - OLAVO ANSELMO SANTIN1;
RiO' Azul' -

_

LEONARDO �KALIS:Z; Mallet - JAROS
LAU ZANKO; Paulo Frontin - ERCfLIO JOÃO DALLA-

. ZEN; Paula Freitas - GENEROSO DANIE� DE LARA;
União ela Vitória - GILBERTO FRANCISCO BRITES;

\
'

SANTA CATARINA

Campo Alegre - EUG:mNIO TABBERT; São Bento

'do Sul - ODE,NIR ÓSNI WE;ISS.; Rio Negrinho - PAULO

EECKER; Mafra - PLÁCIDO GAISSLER; Canoinhas -

BENEqITO T . CARVALHO NETTO � Irineópolis - ROBER .

TO BATSCHAUER.; Porto União - VIC.TOR BUCH FILHO;
,

,

Três Barras - ODILON PA.ZDA,
APOIO ESJPE,CIAL

Almirante Tamandaré - ROBERTO LUIZ PERUSSI;
Bocaiúva do Sul - ACRIDES LAZAROTTd SANTOS.; Con
tenda - PEURO BOÇOEN; Rio Branco dó Sul» MIGUEL
ABRAN ELIAS,

' ,

COOROENA'ÇAO DO ENCONTRO ,

I. '

Prefeitura Municipal de Piraquara � LUIZ eAe�rA.
NO DE CAstRO FERNANDES, te 'RAJINDRA :iAtm
SINGH.

Coordenação da Região Metropolitana de CUritib.;
,comc - GERFIARD LEO LINZMEYER, EUGl'm'f.JQ NAJt.
DJrJ..LI ROO! � NICOLAU RINTOM ,:KLÜPPDL:.�',�,..,�,

,

• 'I
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