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Esta linha será realizada
pela Prefeitura, Celesc e Usuá-

. rios e terá início nos primeiros
dias de janeiro de 1981. Terá
uma extensão de aproximada
mente 14 quilômetros, benefi
ciando cerca de 65 famílias das
duas localidades, e nela serão
utilízados 200 postes em concre-

to armado Duplo T, e serão ins
talados 10 transformadores no I '

trecho de 14.000 metros .' -=--__3IiIIIP" .. ....._....... ..a
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Em reunlao realizada na . dor Geral, Odival Bartnick; e

última quanta-feira com líderes Delegados, Lúcio Luiz Colem
do Partido Democrático Social bo, Antonio de Souza, Roberto
(PDS) 'de Canoinhas, foi forma, Edí Rujanoskí e Iríneu Froeh

,da fi Diretoria 'do ,Movimento ner.

Jovem do Partido, Juventude
D e m o c r á t i c a Catarinense . PRESENÇAS
(JDC).

,

' A formação da diretori� d�
A Diretoria do JDC de cs- JDC de Canoinhas, contou com

noinhas, composta dor 11 mern- . o apoio e orientação dos Senho
bros, ficou assim. constituidac res Oldemar Mussi, Presidente
Presidente, Modesto José Zanio- da Comissão Executiva Munici-

. 'I '

lo (Modestinho) ; Vice-Presí-. pal do PDS; Rimon Seleme, Se-
dente, Norberto Watchl; Secre-

I

cretário do Partido; Benedito
tário Geral, Cândido JOLSé Frei- Therézio de Carvalho Netto.
tas; 1.0 Secretário, Amadeu Jo- Prefeito Municipal; Tufi Nader:

I sé dos Santos; Tesoureiro: Geral
-

Membro Efetivo do- Diretório.'
- •

I
' ,

Mario Scheuer: 1.0 Tesoureiro, Benedito Therézio de Carvalho
Marcelino Fedalto; Coordena- (Bene) Engenheiro Civil; Eioi

Bona, Membro Efetivo do. Dire
tório; Miguel Fontes Procopiak,
Industrial; e Loríval Fedalto,
além dos 11 membros da Dire
toria formada naquela ocasião.

Na quinta-feira,· esteve em

Canoinhas uma'-comitiva de 20
membros ligados à JDC Regio
nal de Joinville, integrada pelo
Coordenador do,Movimento na
quela cidade, ·Saliba' Nader Ne-'
to, com a finalidade especifica
de empossar e orientar a Direto
ria da JDC de Canoinhas, for
mada na quarta-feira. Na edi-

ção do próximo sábado, o "CN"
publicará completa cobertura
sobre a assunto.
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Segundo versão, da própria
menina; .

Nossa Senhora teria

aparecido à ela há uns três anos
e'pedido-lhe que começasse a

. atender os doentes que a pro
curassem e ela (Nossa Senho
ra) lhe obteria tudo em termos
de cura e felicidade para os ne

cessitados. \

A menina descreve Nossa

\ '

Senhora como sendo alta, es

cura1- com cabelos longos até os

pés e acompanhada de quatro!
anjinhos vestidos de branco ,r

Nossa Senhora teria dito \ ainda
à menina que quantos

-

quises
sem ficar curados dos: seus ma

les,"deveriam fazer uso da água
I de uma fonte aí próxima. I

O trecho acima é parte de
,

.

uma pesquisa feita pelo' Secre
tariado Diocesano Pastoral da
cidade de Caçador, enviada esta
semana ao �'CORREIO DO
NORTE" através de €orrespon-:
dêncía assinada pelo Padre Mi-

lani, Coordenador Diocesano de
Pastoral. Leia o relatório na ín

tegra nesta edição; transcrâto
em: página interna.'
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Atendendo convite da As
sociação Comercial e Industrial
de -Canoinhas (ACIC), estive
ram 'presentes em reuniã6 rea
lizada na quarta-feira última na

s.eçle da entidade, ·0 Diretor de
Distribuição da CELESC, Vil
son Kleinübing; o Assistente da
Diretoria de Distribuição Al
berto Augusto Werdíne Salo
mon e o Administrador

.

Regio-
, nal da CELESC em Mafra, WaL
ter Schultz.

PROJE·TO

HERVAL BONITO.
I

CAMPO DAS MOÇAS I

em Mafra, Walter Schultz, en

tregou ao.Chefe do.-Executivo o
Projeto já pronto da Linha de
Eletrificação. Rural. Comunitá-:
r'ia nas localidades de Herval
Bonito-Campo das Moças.

ca para o Município de Canoí
nhas, além de informar o em
presariado local algumas nor

mas que a empresa implantará
a partir deste, mês no. atendi
mento das 'cargas das empresas
de todo o Estado' de Santa Ca-

• j

tarína .. '

Entre os diversos assuntos Em reunião informal no
tratados na ocasiao, Vilson Gabinete do Prefeito Benedito
Kleínübíng, anunciou. os planos .. Therézío de Carvalho Netto, na
da CELESC para o suprimento parte da manhã de quarta-feira,
e dístríbuíção de energia elétrí- o Administrador da CELESC

, e ,Po t Grossa
• ·1' r

boje ,e - amanhã �
orneio d Gamão

•

s
",

, CANOINHAS _' Reunindo 17 .jog�dores\ dei Canoinhas .

e outros 17 de 'várias cidades do Brasil, que disputarão pela cidade
.

de Ponta Grossa, realiza-se hoje, e amanhã nesta cidade, o "I Tor
neio Regional de Gamão", numa promoção da eolonía líbaneza de
Canoinhas ..

O evento, contará com a presença (já confirmada) . do
Secretário dos Transportes e Obras de Santa Catarina, Esperidíâo
Amin Helou Filho e diversas personalidades especialmente con-

, "-

vidadas. .'
.

!

Os jogadores visitantes e convidados, serão recepcio
nados logo mais defronte à residência do Sr. Rimon Seleme (um
dos promotores), e em seguida serão homenageados cO,m almoço tí
pico árabe na sede campestre do Elite' Tênis Clube no Bairro Apa
recida. O Torneio, distribuirá à cidade vencedora, um troféu eS'

pecial além de medalhas 'e vários prêmios' em dinheiro aos primei-
ros cinco jogadores melhores colocados. ,I :

'

A competição terá início hoj e às 14 horas, com término
da primeira parte prevista para às 18 horas, e terá continuidade
amanhã às 9 horas" com encerramento marcado para às' 11 horas.

Ao meio-dia, após a entrega de troféus, prêmios e medalhas, acon
tecerá um almoço com "míchuin" de carneiro, especialmente pre-
parado pelo fazendeiro e industrial, Derby Machado.

. j','
I

• I
't '. '. .\

TABELA
.\

A Comissão Organizadora do "I Torneio de Gamão In- '

terestadual" entre Canoinhas e Ponta Grossa, está comunicando
aos jogador�s inscritos, a tabela elassífícatóría, confeccíonada em'

sorteio realizado dia 13 último.
'

x PONTA GROSSA\

CANOINIIAS

Rímon Seleme
Amír Seleme
Dr. Anuar Seleme

, Kaíssar Sakr
Michel Seleme
Dr. Ivo Zogonel
Dr. Gabriel Dequech
Antonio Seleme
Dr. Azís .J. Seleme
Jóão Abrão' Seleme
Dr. Getulio Uba
Adib Sakr
Gabriel Seleme Neto
João Selemo
Jacob Seleme
Dr. jorge Seleme
José Ganem

,

,

Di. Sebastião L., Goes
Geórjes P -. G. Heorghíou
João Carlos Gaia

.

Hassan Safiedine
Edilberto C� Ldmâ
Mauricio Frances
Bubens Bemerguy
Airton José Dias Corad�l
Jean Pristis
Mustafá Reda

'

Omar El 'I'assa
, Charife 'Safiedine
Alexandre Safiedíne

.

Armando Palestino
Reinamor Santos Almeida
A confirmar
A confirmar

x

x

x

x

x

x

X \

X

X
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x

x

x

x

x

x

x

Hoje 'e 'amanhã, tradicional festa
da Comunidade. Evangélica
Luterana de "Canoinhas.

(3.a 'PAGINA)I
Convoca

para
Comerciários

assembléia
, ,

dia 21
(3�� pAGINA)

1,08rl:
Amanhã no

,
Ditão

,ernardo
...
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OORREIO DO ,N'ORTE
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15 de novembro de 1980

,

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CffiUBGIAO DENTISTA -

eeNsVLtÓ.RIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra-

vessa 15 de Novembro
I

.

(próxímo à Igreja Matriz) - Fone 22-0960
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&meraldirlo Aiaia de dlmeida
.4.0 ROUEIO CRIOULO

INTERESTAUUAL
O quarto rodeio crioulo inte

restadual, promoção do "CTG 0'S
VAQUEANOS" de Papanduva, sé
rá o maior na suamodalidade atra
tiva a ser realizado em nossa regi
ão. Serão três dias consecutivos de
atrações e surpresas que por certo
marcarão época nas promoções de
tal natureza: O programa consta
de uma variada e extensa apresen
tação de' novidades que serão vistas
e apresentadas ao público pela pTÍ
meira vez .' Ser'fio 3 dias cheios e

descontraidos que passarão os visi
tantes, num bosque aprasivel, em

contato com a natureza. Os CTGs
dos estados vizinhos estarão se fa
zendo presentes e ao mesmo tem.po
nos honrando com suas presenças..
No próximo número daremos o cro
nograma do programa dos festejos.
1,3 'IU PARA'A VACINl\JÇAO

NO BRASIL, EM 1.981
.

Recursos na ordem de Cr$ 1,3
bilhão serão despedidos no próximo
ano pela Central de. JYIedicament�s
(CEME) para adquirir 192,5 mi

lhões de doses de vacinas, a serem

utilizadas nas campanhas. nacio
nais de imunização .

do Ministério
da Saúde. Está prevista a compra
de 30 milhões de doses da vacina
anti-sarampo; 90 r;nil?õ<es ·da �a�<in
(anti-polio) ; 30 milhões da tríplice
(coqu!=luche-difteTia-tétano);' 'A .12
milhões da TX-Alume 'I'etâníco

(Antítétano) ; 9 milhões de BCG

(Tuberculos'e) e outras. (G.P.) . '

mYNNI LANCHE.Rl
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�PIAS
. ENGENHARIA (IVIL LTDA.

I .

Construcões·· e fmp. Imobiliá�'ios

/

Para surpresa de.' todos nossos

prezados Ieítores, é o no�e dta no

va Lanchonéte recem . inaugurada
do jovem Sr. Antônio Edilson No
vak. A mlesma está locálizada ao

lado do "Pôsto At�antic" � do sr.'

I

,

' Churrascaria
\

Pampas
-

o VERD'ADEIRO CHUR-
RASCO A 'MODA
"GAÚCHA" .

Final da Caetano Costa
Cf ,BR-280.

Rlla M"ajor Vieira, 389 - Fone 22-00.65 - Canoinbas-SC

Vende-se
Vende-se um terreno,' 10..

'f!alizado à Rua Eugênio de Sou..

za � entre as ruas Paula Perei-
.

r:, e M'ajor Viettél.

.
,\ Aceita-se troca por imóvel

t:!l) Camborto. ..

Tratar com o proprietArio
- em Brusque (SC) ._;_ pelo te-
lefone (0473) 55-0540

:3 :x

.> ilhJhhi"'ihUil .. �í i ih. i liii7i"ii11 ii i fi lI'í II i I D" i wã iim ii ii í ií íi íi'H'i'ifiil\hh 'lii! i IIi liííi'rii ií Inll"'i"Ttn ill'lt'l'l"lt iliJ'ft'I"" ...1.......· .

_

�ifícLo Plana�to Hotel - Loja Térrea N.o. 413
Fones: 22-0433 - 22-0477 .. Ramal 6

\

EXECUTA-SE TODO TIPO DE LAVAGEM, INCLUSIVE
UNIFORMES E CORTINAS.

:SERVIÇO ESMERAD,O, RAPIDO E GARANTIDp.
. . (.

,PREÇOS ESPECIAIS PARA COL�GIO�, CLUBE�
IE ASSOCIAÇÕES.

:Consulte-n�s S8� compromisso.
I

Ateade no borário comercial, intlusive sábados à tàrde.

. (

-F O T O C O P I A S �.
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<CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL. EDIFíCIO IDO 'FORUM
,

.

MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA "SECRETARY
Ir' - .cÓPIAS' SIMPLES E DUPLA. FACE - TOPOS OS
TAMANHOS -,- PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES PA-

RA EMPRESAS - PAPEL VEGE'TAL E TODOS 05
, �MPRESSOS.

•

, J

QUALIDADE ABSOLUTA - PRONTO ATENDIMENTt:>.

Empresa Industrial ., Comer�ial . FUCI 'S. I.
�:- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO' -: ......

'�.UC� _I

'RaY,embra, lês das compra_s, 'das reformas e acima de tudo dos descontps·
AZULEJOS ELIANE

�. PISO VITRIFI-CADO 15xlS
�. CONJUN'I'O SANITARIO PÉROLA DECA
___ FORRO DURATEX ElYI CHAPAS DE'·O,60x�,60
- TINTAS \'

I .

TUDO ISTO COM 15% DE DESC. 'P,ARA AJUDA� AINDA MAIS A
. voc� MELHORAR A SUA CASA, PARA QUE ESTE NATAL SE TORNE TRAN ..

Q�ILO, FELIZ E SEM CONTAS.
.

.

,

VENHA ATÉ NÓS, É AQUI NA CAETANO COSTA, 8()O OU PELO·
FONE 22�0281 EM CANOINHAS.

Ernani Wojciekovski.. Suà especia
lidade em refeições rápidas, 'lan
ches em geral, bebidas nacionais' e
estrangeiras, �orvetesl, salgadinhos,
'aperitivos etc ..Ambiente familiar
e ponto obrigatório das famílias
papanduvenses e juventude estu
dantil . Para melhor atender sua

ddstinta clientela atende das" 7,00
ás 24,00 Hs.

10 ANOS UE MOBRAL &
RESULTADOS

.

rOSITIVOS
O trabalho de todos os brasi

leiros ligados ao MOBRAt tem.
conseguido vitórias memoráveis e

grandes frutos para o progresso do
País le seu povo. Na vacinação con

tra a paralisia infantil a C'olabora-'
ção do M0'BRAL foi louvada pelo
Ministro da Saúde e vários 'Secre
tários de Saúde dos Estados. Mais
do que tudo, porem, a grande vitó
ria a assinalar é de j á termos im
plantado a ação comunitária em
3.255 'Municípios, 'representando
mais de 80% dos existentes no País.
Em maio de 1.980, quando se to
mou . a decisão de implantar maci
çamente o' Programa Diversif'icado
ete Acão Comunitária . (PRODA,C),
ele estava presente em 3.810 Munici
pios, graças ao trabalho que se íni
ciara em 1975. Em menos de 5 me

ses o PRODAC' já chegou, a 1.538

Municípios. Nos ;t. 717 :r;ie:st?-ntes
existem outros tipos de atividade
comunitária. A diretriz do Presi
dente João' Baptista F'igueiredo,
quando da reunião de seu Ministé

rio, está, portanto, concretamente.
obedecida, pelo aprofundamento do

. trabalho do Novo Mobral COmUI}I
tário ,

I

NÚNCIO UIZ QUE RELA'Ç<õES,.
COM ESTADO ESTAO' OTIMAS

,

"As relações entre Igreja e Es
tado estão ótimas", 'garantiu o NÚJl..
cio Apostólico; Dom Carmine Roc
co, após encontro de 4.0 minutos
com o Presidente Figueiredo, on-.
tem, no Palácio do' Planalto, mini
mizando a importância da expulsão
do padne Vito Miracapillo . 0' Nún
cio; a prtmeíra autoridade eclesiás
tica a falar com Chefe da Nação,
após o episódio, desmentiu, catego
ricamente, que a expulsão do padre ,

causaria uma ruptura entre' Igreja
e o Estado (G . P. ) .

MARCHA NUPCIAL / '

.

MARILENE HORáCIO
'

Em cerimônia religiosa logô
mais ás 19,00 horas na Igreja de
São Sebastião, será tocada a mar-.
cha nupcial dos jovlens,' Marilene
'e Horácio. Éla filha do casal . Sr,
Aloisio (Maria) Partala , Ele filho
do casal Domingos (Santina) Luví
na.' Será um dos casamentos I mais
badalados da temporada.
.;pA8SARELA DA SOCIEDADE

Dia 19 niver da Sra. Florinda
�spos.a do Sr . Waldir Adam resi
dente nésta cidade, .Igualmente ex
treando 'idade nova a garota Kari
filha do casal, Fernando (Ermelin-)
da) Reusing , Dia 20 completando
mais um ano de sua prestativa \€xis...
tência a Sra. Lucia S. Grabovski,

. esposa do Sr. Evaldo. Grabovski.
Igualmente dia-22 o jovem Edilson
filho do casal João (Izaira) Furta-

I co aqui residentes. Dia 23 a Sra.
Silvia, esposa do Sr .. Modesto Hir
th. Na mesma data aniversáriando
a Sra. Odéte Furtado Bueno, espo-.
s:a do Sr. Raul Bueno. Dia 24 o Sr.
Lucindo Sonaglio, residente em

São José dos Pinhais. Igualmente
nê. mesma data niver da Sra.

.

Ma
risa; esposa Ido Sr'. Jorge We�erle
Diretor dá Souza Cruz residente
-em Florianópolia.

UM PENSAMENTO POR SE,MANA
A 'personalidade adoece quan

do a fé declina e os pensamentos
\ negativos dominam.. (do livro; �
facil viver bem"

PROCURE IMITAR ESTE, GESTO
Gesto ddgTI,O de registro; O qual

presenciei em Curitiba, foi' do I?-0-
.

torista do ônibus seletivo J'ardim
Social-Batél, que na última slex,ta
feira, às, 14, 15 horas, parou o veICU

lo na ,esquina das ruas Coronel Dul
cidio e Batel· desceu e ajudou um

cego a atrav�'Slsar a pista." Não se

incomodou . com buzinadas dos car

ros que vinham, atrás. e obtevE1 dos

passageiros um SQl'rISO de aprova
ção.

I

Ia
..

barbead�r
um Fiat'

IComRre
Philishave

\

um
I

e ganhe

asa
w
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15 de novembro de 1980
"

,

LUCIO C'OLOMBO

às 23 horas
no'

I' Clube
-i�:':, : .�: '.:

AS mesas pára o Baile do Havai estão a'
)veridá. hoje'da� 9 às 18 horas na portaria do Clu-
be Canoinhense, a. Cr$ 1.000,.00 as de pista e Cr$ ,

,

800,00, as demais.' Os' ingressos individuais so-:

, ,_ _

mente serão vendidos' à partir das 21 horas ao

preço de Cr$ 250,00. A noitada, que promete ser

!
'

das mais movimentadas desta primavera, será

sem 'dúvida o melhor programa para esta noi ..

(

_&'.,U'9

Baile . do
Canoinhense

-,

Enlace na agenda \

\ .

....
' \

,

'Estou recebendo bonito convite de casamen-

to do� jovens Claudete Hoffrnann e Edson da
Silva, ela filha do casal .Arno Court (Ursula) Hof
frnann de nossa sociedade, e ele, filho do casal João

/ Joaquím L; (Dinorá Banhara) da Silva, da sociedade
,.

.. . , .

.

.., \

de' Itajaí. "A cerimônia religiosa acontecerá às 18 ho-

ras dó/dia 1'3 de dezembro, e a recepção aos padrínhos..
familiares e!convidados terá lugar no Salão 'de Festas

do Clube Canoínhense ,
,"

I

'

'

Reunião do 'COL

,� I

, ..
,

A Diretoria Provisória do Clube dos Diretores Loj is-
,'tas -(CDL) e Diretoria do Serviço de Proteção ao Cré

dito (SPC), estão convocado os comercíarios para a
- . , - ,. I

Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se às 19h30

dÓ dia 21, sexta-feira próxima no Restaurante e Chur,
rascaria Pampas. Os assuntos em pauta na ocasião,
Sªq os seguintes: Eleição da primeira Diretoria Efeti-

. . '\

va do CDL; deliberações sobre' o reajustamento sala-
,
(,

'rial dos empregados do comércio; explanação sôbre

Cijrsos do SENAC; deliberações sobre o ho�ário de
,

N,�ta,l e orname-ntação de Natal para a' cidade.
, , '

de

1

Os vereadores, Paulo Eduardo Rocha Faria,
otlandd: Müller,' Jair Lessak, Edmnndo Bittencourt

e Francíseo Bueno 'de' Siqueira, participaram em.

, Rib do . Sul na semana passada, do (Encontro
.Estadual . da União dos Vereadores de SC . Na'

ocasião;' os edis canoinhenses apresentaram docu

mento,'pleiteando um Corpo de Bombeiros para nossa

cidade, além de 'apresentar exposiçãode motivos 'pal�
ra a urgente implantação 'qo asfalto Canoínhas-Pôrto

União, 'o - tr�ého'da BR-280 e pedido ao Governo para
enviar a .Patrulha Mecanizada para atender os agrí
cultores do Município no trabalho de destoca e Iím-

_ ... � ,>, .- '.. -,

peza das.areas produtivas.
l_,. �. _.. c. '. 1

"o,

'·Vestibular
\ '

,
De parabéns os amigos Fernando Luiz To-

karski e Arnaldo Mews, que foram aprovados no ves

Ü6ular do Curso Emergencial de Licenciatura Plena

na Universidade Federal de Santa Catarina, realiza
do na semana' passada. Fernando conquistou o 1. o

lugar na' Area de Comércio, concorrendo \com 33 cail.�
. dídatos e Arnaldo foi aprovado em 2. o lugar na Area
de ·Agropecuaria, concorrendo com "25 candidatos:,.

c.: :VIVA. UM VERAO MAlS FELIZ

i,

com os

_, .ÓCULOS .SOL�S COLEÇAO 81

da

""ÓTICA i(O�fIAN(
P.r� LaUJiO �®er) ,�2 ., rone, 22-0316

�lNHAs.:SC
.

.. .
�,'

.

-

,te. A parte musical estará a' cargo do conjunto
musical "GRUPO LATINO" de Curitiba, um

dos mais 'gabaritados para agradar jovensl e coo

roas. O Clube Canoinhense foi decorado com o

verde tfpíco do Havai, rlão 'faltando ainda as

gostosas frutas, tropicais. Não esqueça, o emba ..

lo começa às' 23 horas.

Hoje e amanhã,
tradicional

,

Comunidade Luterana

a

festa "da

Começa hoje às '18 horas a tradicional festa
'da Comunidade Evangelica Luteraná de Canoinhas,
com canja,", churrasco, cuques, aperttívos" e várias

atrações. Amanhã os .festej os prosseguem às 9 horas

com'Culto Festivo, seguido de churrasco de 'gado', car
neiro, leitão e galinhas assadas. A tarde- os partici
pantes poderão se deliciar com uma grande varieda

de de doces, salgadinhos, e divertir-se nas barracas de

jogos, é tiro ao alvo. As 16 horas, haverá a, coroação
do Rei e Rainha da Festa; sempre acompanhado de

ótima música.
\

,
-

I \

�os aniversariantes da semana, os cum-

primentos do colunista, com votos. de felicidades.
,

'

'I

A ni versários
HOJE: Sra. 'Marta, esposade Alfredo Trapp;

Sra. Jandira, esposa de Vivaldo Todt;
Sra. Dirce.. esposa de Erasmo Jacob

Fudk., residente em São Miguel D'Oeste,

AMANHA.: Wilma Ziemann.
\

DI4 17: Sônia Maria Friedrich e Solange Frie-
drich Cararo, esposa de Alvaro Cararo.

/

DIA 18: Dr. Clércio Tremi, Esmeraldino' Maia
de Almeida, residente em Papanduva; ,

Luiz José Borges, residente mTI Major
Vieira; Walmor Furtado; 'Luciane, fi
lha do casal Renato (Dirlene) .Roeder, Irestdente em Curitiba.

,

DIA 19: Mario Eloy Sídorak; ,Sra� Diná, esposa

de Mario l'\Iüller.
'

DIA 20: Zildtl Mülbauer; Sra. Tecla, esposa de

Viegando Prust; Sra. Deis� Maria� es-

-

posa de Jair Dubena; Sra. Rose, espo

sa de Ezequiel Bueno e Renato Roeder

Filho, filho de Renato (Dirlene] Boe

der, residente em Curitiba.

DIA ,21: Argos Rudolf, Sra. Esther, esposa de

Orlando Olsen.

I Vamos patinar nos embalos da mod� jovem da

GAR A
Vestidos flutuantes, camisetas, mini-saias,

jardineiras, calças jeans,

MODA-RIO rmMAVERA ,. Vfftllo
'�pa� só faUa você.

Trabalhamos com Cartão «ELO

-

acel
t

ojarskilAg",iar
Será no' próximo sábado na Igrej a Matriz

Cristo Rei, o casamento do� jovens Yar� �ojarski e
Maurício Aguiar, ela filha de Francisco ! 'I'imótheo
(Leonor de Paula) Bojarski da sociedade canoínhen

se, e ele, filho de Roberto (Almerinda Izé) Aguiar,
da sociedade de Tubarão. A cerimônia religiosa acon

tecerá às 18 horas. Via coluna, seguem os. cumpri..
mentes aos noivos 'extensivos aos seus país.
-----------------------------------------------�

Lions Clube
)

. de Canoinhas
\

.

'

GANHADORES DOS PR�MIOS .. APAE
-,

As contribuições feitas a APAE, .numa promo

ção do noss� Clube de Lions, receberam prêmios que
se classíficaram, segundo os números indicativos dos

respectivos talões e cuj o resultado ficou assim cons

tituído:
.

432 - FUAD SELEME - Um automóvel Chevette
I

OK

256 - GUILHE,RME MISSEN - Uma TV Semp a

I cores (

911 - EMMA DE SOUZA - Uma máquina de la

var roupa Brastemp
0.98 - MARIA, DO HORTO NAGANO - Um fogão

a gaz Geral

799 - ALFREDO MUHLMANN - Um' toca f).ta

,

Bosch

Aproximações
431 - LEONARDO SELEME - Um rádio relógio

Semp
433 - SENTARo NAGANO - Um rádio relógio

Semp ,

255 - MARCO ANTONIO MISSEN - Um rádio
\

"

relógio Sernp

t57 - ALVARO GARDINI - Uni rádio eelógío
Semp

910. -- PAULINA HUMENHUK _, Um rádio relógio
Semp

,

912 - JOÃO, MARIO e CÉLIO - Um rádio relógio'
, Semp

.

09-9 _-'- SENTARO NAGANO - Um rádio 'relógío
Semp

097 i.: SENT..;'lliO NAGANO - Um rá.Qj,o relógio
Semp

8'00. - LUCIA GRANZA - Um rádio relógio Semp
798 -- MARCOS ROMEO MOEBIUS - Um rádio

relógio Semp
\

Os prêmios serão entregues diretamente aos

ganhadores e deverão ser procurados junto ao LIONS
1 CLUBE Ou junto a APAE. É nosso dever! agradecer
'a todos quantos houveram em participar desta nossa

promoção' a qual vem aditar em valor pecuniário, es

necessidades da casa da APAE', em .favor daqueles
qu� lá se aprimoram nos ensinamentos peculiares
ao seu estado físico. O Lions Clube de Canoinhas,
sente-se jubiloso nesta hora, porque vem cumprindo
as suas reais finalidades: que é SERVIR.

'
-

REUNIÃO ADMINISTRATIVA

Nosso Presidente CL. JOÃO DE SOUZA VAR

GAS, está convocando os membros do Lions, para

uma reunião administrativa, .que se realizará, nd do

mingo dia 16 do corrente, pela manhã" :qo Clube Ca

noinhense. A reunião se prende a prestação de con

tas dia campanha APAE:, bem como dar continuidade

a movimentação do clube, .no que diz respeito aos
I

problemas comunitários, preparando-nos, evidente
mente, para o nosso NATAL. Para tal desiderato, O'S

CC: LL. deverão se pronunciar, fazendo valer a ..me

lhor idéia, desde que seja de interesse do clube.

Nosso Presidente, volta�d() de recente' viagem, diz

estar com pauta bastante carregada de imormaçóes
quel gostaria de transmitir a todos os componentes do �

, C'lube .

�.. W .'-5"

0, JORNAL "CORREIO DO POVO",r de
IPorto Alegre, está -promovendo campanha de
assinaturas

I
em se; ofer�cendo preços, reduzidos

para assinantes anuais.
.

F"acà sua assinatura e receba o "COR
REIO 00" POVO" diariarn.ente em suai cas:a.

I
.' ,

,

I AGENTE AUTORIZADO:

LÚCIO COLOMBO
Telefone: 22-0379
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\ "

brater e,

de safras
o Banco do Brasil conce..

deu àEmpresa Brasileira de As

sistência, e Extensão Rural

(EMBRATER) e à Empresa
Brasileira de Pesquisa,Agrope
cuária (EMBRAPA) ajuda fi

nanceira de Cr$� 13,6 mãlhões,
destinada a custear campanha

(' ,

A campanha procurará
atingi� especialmente as cultu

ras de soj a, arroz, milho, trigo e

Serão envolvidos nesse pro

grama, técnicos das empresas

A campanha será desenvol
vida no próximo ano' e constará

de treinamento de extensíonís-

de esclarecimento aos, agricul
tores do País, sobre perdas de

grãos; durante a colheita, bem.
como sobre as técnicas para evi
tá-las-

III

estaduais de assistência técnica
e extensão rural, produtores,
autoridades, cooperativas, ope
radores, fabricantes e distribui
dores de máquinas. ampla divulgação de mensagens

feijão, de modo a minimizar as

perdas no processo produtivo.
Segundo a EMBRAPA, estdma

se hoje qUe as perdas de grão
em cada ano atingem cerca de

,

Cr$ 20 bilhões.

tas, operadores e lideres, dístrí, '

buição de material (folhetos,
I

folders, spots para o
, rádio) ,. :

J
i

Prefeitúrl MuniCipal de Canoinhas \ o

Portaria o 78 ..80•

� '\ .

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no
uso de suàs atribuições legais, resolve:

I� ,'. , .•��, �

NOMEAR COMISSÃO

, '

Constituída dos funcionários Srs.' Moacyr Budant, Benedito
'I'herézio de Carvalho, José Bonifácio Furtado, Reinaldo Crestani e do ve

reador Orlando,Müller, sob a presidência do primeiro, acompanharem a

tramitação e 'aquisição 'de áreas de terras pertencente a Rede Ferroviária

Federal Sociedade Anônima (RFFSA), no Município de Canoirihas.
, '/

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 03 de novembro de 1980.-
/

I

Dr. Benedito Therézio de' Carvalho Netto - Prefeito Municipal

; Registrada e publicada a presente Portaria no Departamento
Administrativo Municipal, em 03/11/1980. ,I

,

,

.Tosé Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

Porta_ri o 79-80"

.-'
"

Dr.' BENEDIT{J THERÉZIO DE CARVALilo NETTO, Pre.

feito 'NIunicipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no
uso' de suas atribuições legais, resolve:

-

,
'

«: CONCEDER BOLSA DE ESTAGIO'

, "�, A� Servidor Lourival Fedalto, f,Jla quantia de até Cr$ '� ..
f!:5,OO,00 ,(Nove mil e quinhentos cruzeiros), a título de Bolsa de Estágio aI
fim de frequentar curso de treinamento junto ao IPESC de Mafra, e Flo

rianópolís �

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 04 de novembro de 1980.

I Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
. �. '.

,

", '" Registrada e publicada. a presente Portaria no Departamento
Administrativo , em data de 04/11/1980.

\
.

I .

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo
/:

Portaria, �

o

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO
o
NETTO, Pre

feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no
-uso de suas atribuições legaís, resolve:

CONCEDER LICENÇA
/""'

Conforme �s artigos n.'�s 125, 131 e 134 da Lei n,". �149 de 25/4/1974,

á) Ao prof. Nivaldo Machado, (60) sessenta dias de licença
em prorrogação, para tratamento de saúde de acordo com o laudo médico
incluso no requerimento protocolado sob n.? 2206 datado de 10/11/1980, a

� partir de 26/10/80;
. ,

,

,b) A funcionária Ilda Banhara" (90) noventa dias de licença
para tratamento de saúde, de acordo com o laudo médico incluso no reque
rimento protocolado sob n.() 2207 datado de 10/11/1980, li contar de ...

10/11/80.'
' , \

I

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoínhas em 11 de novembro de 19�O.
/ ,

o

,

Dr. Benedito Thel'ézio de Carvalho Netto - Prefeito Munícípal '

Registrada e publicada a presente Portaria no Departamento
Admínístratívo 'Municipal, em 11/11/1980.

José Bonlfáeic Furtado - Coordenador Administrativo

na TV e no rádio, além de reu..

níões e demonstrações de meto- ..
, /

dos aos agricultores'.

PI4efeitura MuniCipal de Canoinhas"
J

;
: !
• !

I

Portaria N.o
Dr. BENJIDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO�' Pre ..

,

'

feito Municipal de Canoinhas, 'Estado de Santa Catarina, no' ',' !

uso de suas atribuições legais, resolve:
,

'

NOMEAR COMISSÃO
(

i Constituída dos senhores: Fábio Nabor Fuck, Alfredo, :Eike
Bach, Hugo Antonio Peixoto e Reinaldo Crestani, para segunda-feira día

'I ",

(17) do corrente, apreciarem as 10,00 Noras problemas relacionados . ao

IPTU.
'o

• t:
� ;: !

.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em '14 de novembro de, 1980. ,'o )',;';

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto -, Prefeito Municipal I

, Registrada e publicada a presente Portaria no Departamento
Administrativo Municipal, em 14/11/1980. f

\

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo,

; • M EM. iMA PE
!'

I,!
•

,,'!' ','

Prefeitllra MuniCipal de' Canoinhas ",:..',

,
I'

I
- r

•

�; :. '"j
(

-

/

, ,,' ,

Decreto ! : "i' ,

. , "

I

\�. ,ii;

i
.

_

:. , ... ,_ •
1. �

� ....

APROVA SUBDIVISÃO DE UMA AREA ,DE TERRAS
I ,

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARV.t;U..HO NET�O, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais e, de conformidade C-OID a Lei
n.? 830 de 04/6/1968,

I

DEGR,ETA \

,

Art . ,1.0 - Ficaaprovada a subdivisão de um tér�en«(ur�op:::"'� ",'�

com a área de 1. 018,00 m2, constituído do lote n.? 30 da quadra D do lotea-"
mento de Guilherme Grosskopf, situado no Bairro Agua .Verde; procedido �t',-:
pelo Sr. Guilherme Grosskopf Neto, ficando assim distribuído: o lote 'n:o ,,::_

"

30 com a área de 509,00 m2 e o lote n.o 134 com a, área d� 50'9,00 ril2; €m -,
"

conformidade com o despacho, exarado pelo Sr.' Engenheiro da Prefeitura
.'

l,.'

Municipal, no requerimento protocolado sob n.? 2140 datado de Ó3jl1/80,"
, e 'nas respectivas plantas. u

,

Art. 2.0 - Este Decreto entra em vigor na data de sua- pu..<,: ,,"

blicaçâo, revogadas as disposições em contrário."
, ",

," ,

o

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas 05 de novembro de 1980." ',' !"',
•

\ j \

• •
• ',. "

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal"
o

Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento
Administrativo, na' data supra;'

' ,

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

"

'. '_

"

I,

Prefeitura MuniCipal de Canoinhas

COM NIC DO
,

'

)

,

A Prefeitura Municipal de Canoínhas, através do Departa
mento da Fazenda, comunica a todos os contribuintes do Município em dé...

bito com o IPTU (Imposto Prediale Territorial.Urb_ano),,'.qu� _Çl§!v,erão
efetuar seus pagamentos da última parcela do IPTU até o último dia útil
do mês de Novembro, ou. seja 28 de novembro de 198'0. A' Prefeitura Mu

nicipal comunica ainda que, pagamentos após a data '65tipulada serãoco-
brados multas e juros. ' ,

Canoínhas, 10 de Novembro de lOOO�o ',� '--: ':, �', ,'I';:'�":�J 1, �";\!.:;O�\::;,
, _"

\

REINALDO CRESTANI - Diret{),!'"da�FaZEmdà-�\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE

,
,

'\

, \ I

15 de novembro de, 1980

• I

lelra�

\

A festa realizada no último dia

,26 em beneficio da construção de

nossa Igreja matriz rendeu a soma'

de Cr$ 795 . .000;0'0' liquido. O qual
, \

achamos que valeu a pena os �sfor..

ços da comissão organizadora,
,

(

,I/CORREIO I 00 NORTE

Comunicação
COMUNICAMOS AOS NOSSOS ANUNCIAN

TES QUE JA ESTAMOS ,ACEITANDO ANÚNCIOS DE

CONGRATULAÇõES PARA A WIÇAO ESPECIAL DE
NATAL.

A DIREÇAO

(

FRANCISCO KRISAN

Veiga. Aos aniversariantes a colu-
I

na envia os parabéns.
Na semana passada os Senho

res Claudio Gadotti, João Batista,

Buthes,' Adir Francisco Veiga,

Analdo per'eira dos pantos e'Pedro

Veiga deram uma de turistas visi..

tando os Oeste Catarinense O, Oeste

do Paraná, passando rapidamente
, por Eldorado, na Argentina.

/

/

. 'C BT
AO SEU LADO

I

DA SEMENTE AO FRUTO
o Dnico trator b.rasUei� com chassi que aceita qualquer imple:mJeJl..

, to frontal sem adaptações,
-

I

Levante hidráulico de 3 pontos: Dimensionado. para trabalhos com

implementes pesados. Fácil' regulagem e imanutenção' simples,
11m 'completo, moderno t.j bem distribuído painel de controle.

MOTOR:
M,éTcedes-Benz Diesel, modelo OM-352, 6 cilindros em linha', inje
ção direta, 10'8 CV a 2.200 rpm. Sua excelente curva de torque
proporciona-lhe potência efetiva, que assegura a realização de di
versificadas e pesadas tarefas com baixo custo operacional e, com'

longa vida útil.

CHASSI: ,
,

Proporciona maior robustez e resistência, permitindo, com amplas
vantagens 00 acoplamento 'de implementes ou equipamentos diantei
ros. Oferece condições de fácil acesso, ao sistema de embreagem e

simplifica a remoção do motor .-,
, )

EIXO DIANTEIRO
Fabricado em aço Íaminado, garantindo ampla resistência para o

trabalho de equipamentos frontais.

TRANSMISSAO:
Caixa de marchas de engrenagens reforçadas, com 6 velocidades a

frente e 2 a ré. Oferece condições de escolha da' marcha mais, ade

quada para a tarefa a ser realizada, proporcionando ótimo rendimen
to com baixo custo operacional .

BARRA DE TRAÇA0:
I

Reforçada, tipo agrícola (oscilante) ou industrial (fixa), própria pa
ra serviços pesados e leves. Duas opções que permitem o acopla-
mento dos mais variados implementes agrícolas e industriais.

,

PLATAFORMA:
De fácil acesso, de amplo dímensíonamento, proporcionando maior
conforto ao operador.

PAINEL,DE INS�VMENTOS:
\

j

Desenho moderno, com Instrumental completo, permitindo ao ope
rador perfeita vísualização e controle das eondíções d� fl,mdona
mento do trator

nmEtÇAO HIDRAULICA:
.Do tipo servo-assistida, . diminui os choques provenientes de terre

nos Irregulares, reduzindo Q esforço de guiar. Proporciona proteção
'0 conforto ao operador €') eonsequentemente, maior produção.

TANQUE DE COMBUSTtVEL:
'Seu formato e Jocalízação Ideais permitem 'alimentação constante

00 metor, / mesmo quando em terrenos inclinados. Capacidade para
148 litros, mais que suficiente pàra uma jornada completa de tra-

balho. !

,

LEVANTE HIDRAULICO DE ;l PONTOS _ (Opcional):
Estrutura super-reforçada para trabalho com implementes pesados.
Fácil regulagem e de manutenção simples. ,

TOMADf\. DE POT:tNCIA • (Opcional):
Com .embreagem hidráulica própria, 540 rpm a 1.800' rpm do mo

tor. Seu robusto dimensionamento' permite o uso de pesadós equi
pamentos (colhedeira de cana, enxada- rotativa, etc). Possib�lita
também a utilização do trator para acionar 'equipamentos estacio-'

nários, tais cOomo \geradores elétricos, se:r;ras.
OPÇOES:
T.MA - Pneus dianteiros agricolas e barra de trÇl.ção agrieola.
TMM - Pneus dianteiros rodoviários el barra de >-tração agríe'ola.
™ ,_ Pneus diante4'os rodovIários e barra de tração industrial.

I, '

FRAffiURGO SJE,RA SEnE DO
, '

4.0 ENCONTRO DE,COLORES
,

Amanhã, dia 16, todos os cur

silhistas pertencentes a Diocese de

Caçador se reunirão na .cidade de

Fraiburgo para seu 4.° encontro

'Decolores que é realizado anual-

mente . Nestes encontros serão de
batidos' vários assuntos referentes

\

ao movimento de cursilho e um

restabelecimento espiritual com

. palestras proferidas por altas per-,
sonalidades religiosas. O 1.0 e 00 2.°

encontro realizaram-se em Caçador.
O 3.'0 em Canoinhas no ano passa-

I '

do e o 4.° será amanhã na cidade
de Fraiburgo . De Major Vieira

participarão do encontro 14 cursi
'Ihístas. Esperamos que Ü' mesmo

seja um encontro proveitoso e de
, confraternização para todos.

A PEnIDO

Nos pátios da EBLD está acon-
I

tecendo algo desagradável.
'

Sem-
pre nos horários em que não há au- -,

, las lá se reúnem moleques mal in
tencionados que fasem estravagan-

" I

ças no estabelecimento. Não faz
muito tempo a Prefeitura fez uma

completa reforma na pintura e na

instalação elétrica, colocando .Iâm
padas a mercúrio, mas os moleques
não demoraram muito quebrando
todas as lâmpadas e sujando as

pinturas. É preciso que alguém to
me as providências para. descobrir

quais são os responsáveis; Nos dias
de festas na Igrej a Matriz, que é

já do lado do estabelecimento; che-,

garam a quebrar copos, garrafas e

até o encanamento da bomba que
abastece de água o estabelecimen-

.. to. Pedimos para tais Indivíduos
que façam suas p�Ihaçadas bem

longe de nossa pacata cidade. � dle
extrema urgência descobrir quem
são eles para tomar ás, provídên
eías. '

ANlVERSARIOS

Dia 8 - aniversariaram as se

nhoritas Clarice e Cleoniee Papes
Dia 9 - o' jovem. Laereio de

Oliveira.

Dia 11 _ a senhOrita Zelinda
de Oliveira e 'a sra. Leonilda Lu

cacJ:ünski .

, ,

Dia 12 _' as s�enhoras Rosapi
R.odecz e Maria ROdecz,.

Dià 13 - a-.. srta. Silmara Bue

np e o sr. Victor Gonçalves de Li

,ma.
I

Dia 14 - o sr. ErmildÓ Mali

cheski.

Dia 16 - "aniversaria O jovem>
Oscar Ruthes e o sr. Otavio lV[ucha
loski.

Dia 18 -;- ,o sr. Luiz José Bor
ges e sr. Geraldo MOranty.

I Dia 20 - a sTta. Jací FeTnan
des.

Dia 21 - o ,garoto Arlei 'Eron

I

,NOTAS DIVERSAS

Revendedora autorizada "New Holland" e "CBT" para a região, '

MAVEQUJP
I Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda.

Rua Duque de Caxiíls s/n (Próximo �o Oemitério MllnicipéÚ)
TeLefone (0477) ,22-0'261 CEP 89460' � CANOINHAS-SC,

Está em fase de conclusão a
,

instalação telefônica em nossa cida

de'. O Sr. Albaro ' Dias de Morais

fez uma. extensão até sua residên

cia localizada na Colonia Butiá e

instalando um aparelho telefônico
em sua bela, residência.

o Prefeito Municipal de Major
Vieira esteve na semana passada
em Florianópolis, onde participou
da convenção estadual do PDS.

,

fiCO a
Escritório Local da EMATE,R - SCIACARESC

COISAS sosns ENSILAGE,M :

,

- .A ensilagem aproveita o excesso de alimentos verdes
no verão, para ser utilizado no outono-inverno.

,

- A soja, o feijão-míúdo; o, capim elefante,. o oameron, o

milho, são plantas indicadas para silagem.
- O milho é preferido por muitos criadores, porque apre

senta alta pro;dução por área" tem elevado teor energético, e boa

concentração de protejna ,

I
.

-O milho para ensilagem pode SeT plantado normalmente
como para produção de grãos.

_. A época de plantar o milho é outubro, novembro ou

dezembro, pára ensilar em. março ou abril.
, ,

_. Uma vaca ou um boi come, mais: ou menos, um metro

cúbico de silagem por mês.
I

- 'Para fazer um, metro cúbico de silagem, de milho, pre- ,

cisa plantar cerca. de 200 metros quadrados de milho, no espaça
mente de 1,OOxO,20 m..

- Se vOocê quiser alimentar 5 vacas durante dois meses

com silagem, então precisará de dez metros cúbicos de silagem.
Aí vai precisar de dois mil metros quadrados de milho.

� 'o silo trincheira é a maneira mais simples, fácil e ba

rata 'de fazer a silagem.
- O silo 'trincheira, conforme diz o nome, é escavado no

solo. E pode ser forrado com plástico ou tijolos para conservar me-

lhor a silagem.
'

"
I

--; O tamanho do silo depende de dóis pontos imI»ttantes:
- Número de 'vacas a tratar.
- Tempo que elas serão tratadas.

I

� Para tratar cinco vacas, durante sessenta dias:
_. Comprimento " ..

'
... '- .. 7 metros.

_. Fundura " .. '.. .. '.. . . '.. 1 met:rç e meio.
- Largura em cima \

.. ., . � '.; 1 metro e' vinte.
- Largura em baixo .. /.. �O centímetros.

� Para' tratar vinte vacas, durante sessenta dias,:
- Compl�imento .. ,.

10 metros.
,

, I

_ Fundura .. .. /.. .. .. .. .. 2 metros.
- La:rgura em cima .. ., ., ':. 2 metros< e meio.
- Largura em baixo ., .. .. .. '.. i metro e �,eio.

- Tanto' a construção dÓ sálo como a ensilagem, podiem 'ser
f,eit.os com diversOs equipamentos, Desde os, manuais" comOo pá, pj- ,

c'aTetas, 'máquina forrageira até os m.otorizados; comO' trator de es

teira e ensiladeira cOombinada (t,ipo Taarup).,
- 'Não pode lentrar água nem ar,na silagem. ,

_:_ O silo deve ser aberto somente"depois de) três semanas
'do Sleu fechamento.

"

_:.. 'Encha o, silo sem.pl'>e antes dà primeira geada.
,

_' Em casOo de qualquer! dúvidla, peça esclarecimento ao

Extensionista ,da ACAE,ESG.

NOTA: cm-respondência contendo, pe,rguntas ou sugestões deverão

ser, enviadas pá,J.·a: Jorn.al "Cérrelo do Norte"
, / '

(Coluna Agrícola) C'aixa Po.stal, 2-D, - 89�60 - Can()�nhas�SC
\'

---========:==========================================�'
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Prefeitura Municipal de Canoinhas

'., Lei H.o 1.571

r

\
l.

, ,

de ,·12/11/80·
I

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.2. o . o - Inversões Financeiras
4.f·6.0 - Conto ou aumento de cap. empr . Comerciais

ou Financeiras I

4.2.6.1/028 � Consto Aum. Cap. Emp. Finan. Com. Cr$

0400 --:- Departamento da Fazenda

3.0.0.0 _ DESPESAS CORRENTES

3.1 . O . O -- Despesas de Custeio
3.1. 3. O - Serviços de Terceires e Encargos
3.1.3.1/031 - Rem. de Serviços Pessoais .. ..

3.1. 3.2/032 ...- Outros Serviços e Encargos .. ..

0500 - Departamento de Educação e Cultura
I

3.0.0.0 -,DESPESAS CORRENTES
'

3.1. O . O - Despesas de Custeio
3.1.1. O - Pessoal
3.1.1.2/040A - Obrigações Patrimoniais
3.1. 3. O - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1. 3 .2/042 - Outros Serviços e Encargos .. ..

:,
.... ..1.,.•

�

J�ill:J,I

" ,

'I

...

,
.I

\

",

ANULA E SUPLEMENTA DOTAÇ6ES ORÇAMENTARIAS DO
ORÇAMENTO DE 1980.

\

Dr. BENEDITO THÉRÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina..
Faço saber atodosos habitantes deste Município que a Câmara
votou e eu sanciono a seguinte:

150'.000,00

....
,
"

"I t-

"

. , .. .. Cr$ 100.000,00
Cr$ 100,.000,00

'.,

•••
, o.

I,

\,

I,'
, '-

Cr$ 200.000;00

. . . . . . Cr$ 200.000,00

0600 - Setor de Saúde � Saneamento- Saúde

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1. O . O � Despesas de Custeio
.

3 . 1. 3 . O-Serviços de Terceiros' e Encargos
3. 1. 3 .1/068 _ Outros Serviços e Encargos ... .. ., .. ..

3.2. O . O - Transferências Correntes
I

3.2.5. O - Transferências a Pessoas
3.2 . � .5/075 - Assíst. Médica e Hospitalar ..

Cr$ 50.000,00
,

"

" '

, ,

\, � c �·.::f[�· .

I

50. OOO�OD, '

"','

50.000,0'0

Cr$ 100.000,00
I ) 'I

, .. "

',i' �

Cr$ 100 . 000,,-06 \ ,

'\'

r:

...__.. iIIIII_._�__IIIIIIIII ----•• IIÍI••�&*__ft.41IIllI#H_MIIIIlMiIlIl-_NMII!SIlIl�••_IIIIWIt.'.&01iSi",__,* -----__...IIÍIBÍ__..ÍIIIIíII__....... ..
:
..

" .....;.,

L E I:
,

,

Art. 1.0 - Ficam suplementadas num total de Cr$ 3.514.18388
(três milhões e quínheritos e quatorze mil cento e sessenta e três cruze�os
,e oitenta e oito centavos) as seguintes dotações orçamentárias:
0100' - Câmara de Vereadores

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
•

3.1. O • O _ Despesas de Custeio
3 '.1. 3. O _' Serviços de Terceiros e' Encargos
3.1. 3.2/005 - Outros Serviços e Encargos ..

, /

.....'. Cr$ 60.000,06
0200 - Gabinete do Prefeito '

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES'
, '3.1. O • O - Despesas de Custeio

,

3,.1. 3 . O - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.2/012 - Outros Serviços e Encargos ..

3.20. O -- TRANSFERÊNCIAS C<JR'RENTES
3.2.2. O - Transferências Intragovernamentaís
3.2.2.1/013 -, Transferências aS.S.!... .. .. . ... Cr$

'I

Cr$ 30.000,00

80.413,60
4.0.0�0 .. -._Despesas de Capital
4: 1. O • O _ IN;VESTIMENTOS
4.1. 2. O '_' Equipamentos e Material Permanente
4.1. 2 .1/017 _ Equip , e Material Permanente .. .. Cr$
0400 _;_ Departamento da Fazenda

3.0.0.0 _' DESPESAS CORRENTES
3.1. O • O _ Despesas de Custeio
3.1.1. O ,,_' Pessoal
3 .J .1.1}.o29 _ Pessoal Civil .. ..

4.0.0.0 _'. 'DESPESAS DE CAPITAL
4.3.0.0 _' Transferências de Capital
4.3.5. O - Amortização, Dívida Pública
4.3.5.1/038 _' Amortização Dívida Interna

,;;f"
••.•

"

Cr$ 200. ClOO,OO1. •••••••

...... 'Cr$
-

()500 _, Departamento de' Educação e Cultura
.

'

3.0-.0.0 _ DESPESAS CORRENTES
3.2. O . O _' Transferências Correntes
3,.2.3. P - Subvenções Sociais

,

3.2.3.1/045 _ Comissão Municipal de Esportes '.. .. .. Cr$
0800 _ --'Departamento Municipal de Estradas dS Rodagem
';;LO.O.O _ DESPESAS CORRENTES
3 . 1 . O . O --:-- Despesas de Custeio
3. L 1. O _ Pessoal'Civil
3.1.1.1/092 - Pessoal Civil, .. .. Cr� 500.'0010,00
3.1 .2. O .,._ Material de Consumo, ,

3.1..2.1/093 - Material 'de Consumo .. .. '.. .. '�. .. Cr$ 500.000,00
,3.1. 3. O -_ Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3 .1/095 � Outros Serviços e Encargos . . Cr$ 100.000,00
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

, 4.1. O . O _' Investimentos
'

4.1.1. ° _ Obras e Instalações
4.1.1.1/097B - Contr. Recup. Conservo Estr. Pontes Cr$ 200.000,00

26.000,00 ,

0900 :...... Departamento de' Serviços Urbanos'
/ ,

3.,0.0.0 _ DESPESAS CORRENTES
3·1. O . O - Despesas de Custeio'
3.1. L O _' Pessoal
'3.1.1.1/101 _ Pessoal Civil .. ..

3.1. 2. O - Material de Consumo
,

3.1.2.1:;102 - Material. de- Consumo .

3.1. 3 � O - Serviços de Terceiros ,e Encargos
3.1.3.1/104 _ Outros Serviços e Encargos . �

Cr$ 1.000.000,00

Cr$ 500.000,00

,. -Cr$ 150.000,00
;. Cr$ 3.514.163,88Total Suplementações ....

. . Art: ,2.0 - Para fazer face as suplementações constantes do
artigo anterior, ficam anuladas as seguintes dotações:

-,

0100 - Câmara de Vereadores
3.0.0�0 - PESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O - Despesas de Custeio
3.1. 3 . O - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.1/004 - Remuneração' de Serv. Pessoaía . '.

0300 - Departamento de Administração
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES �

3 .1 . O . ° .:...... Despesas de Custeio
3 .1. 1-. O _ Pessoal
3 ..1.1.1/018 - Pessoal Civil .... I' • • .: ••

3.1. 3 . O - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1. 3 .1/021 - Remuner. de Serviços Pessoais

I

Cr$ '" 50.000,00
, \

',' Cr$' 800.000,00

Cr$ 100.000,00·

..

'

.. Cr$ 140,000,00

4.0.0.0 -,DESPESAS'DE CAPITAL

4.1. O . O - Investimentos
, 4 .1.l. O - Obras e Instalações
4.1.1.1/076 - Obras e Instalações .. .. .., .. , ..

4.1.2. O - Equipamentos e Material Permanente
4.1. 2 .1/077 - Equip. Material Permanente .. ..

.. c-s 1�0 .000,00

Cr$ 'OO.OOO,OQ,

0600 --'Setor de Saúde e Saneamento - Saneamento,

3.0.0.0 _. DESPESAS CORRENTES

3,.1.O. O - Despesas de Custeio
3.1.1.0 - Pessoal
3.1.1.1/078 - Pessoal Civil .. .. .. .. ..

3.1. 2 . O - Material de Consumo
3.1.2 .1/Q79 - .Materfal de Consumo .. '-. .. .. .. .. .. c-s .

15Ó. pOO,O� ,

3.1.3. O - Serviços de Terceiros e Encargos J

3.1. 3 .1/080 _ Remuneração de Serv. Pessoais .. ..' . '. Cr$
3.1.3.2/081 - Outros Serviços e Encargos .. .. .. ..' 'Cr$ ,

'4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1. O. O .; Investimentos
\ '

4.1. 2:0 - Equipamentos e Mat. Permanente

4.1.2.1;083 - Equipamentos e Mat. Permanente
4.2. 'O. O - Inversões Financeiras

4.2.1,. O - Aquisição de Imóveis
'

"'

4.2. 1.1/084 _ Aquisição de Imóveis ..

0700 '_ Setor de Fomento Agropeeuáríe
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES'
3. 1. O . O - Despesas de Custeio,
3. 1. 2 . O - Material de Consumo
3: 1. 2 .l/086 - Material de Consumo' ..

"

:3.1. 3-: O - Serviços de .Terceíros e Encargos
3.1. 3 .1/087 - �Rem. de Serviços Pessoais

, .'

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL,
4.1. O . O - Investimentos

,

I 4.1. 1. O - Obras e Instalações
'

4,.1.1.1/090 � Obras e Instalações .. .. ..

4; .1. 2. O - Equipamentos e Material Permanente (

4:.1. 2; 1/091 _' Equipamentos e Mat. Permanente ..

'

0800 - Departamento Mun. de Estradas de Rodagem
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1. O . O -, Despesas' de Custeio
3.1. 3. o- - Serviços de Terceiros e Encargos
3; 1 .3.1/094 - Remuner. Serviços Pessoais ..

,
..

Total das Anulações .. .. .. ..'.. "

c-s 500.000,00,

Cr$ 50.000,00

,
/

Cr$ 264.163,88 »:

Cr$ 3.514.163,88 I

I "

,

1
,Art. 3.° - Revogando-se as, disposições em contrário, esta Lei

entrar! em vigor na data de' sua publicação.
I

'

Canoínhas, 12 de novembro de 1980.
, ,

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
\ /

\ Registrada e publicada a presente Lei, no Departamento Ad-

ministrativo Municipal, em 12/11/1980.
1

, \

José &nifáció Furtado ...,.:_ 'Coordenador Admínístrativo
, \,
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, CORREIO DO .. NORTE ..

I

urru
«Eu vi a miséria do meu povo '

.•.

.Estou decidido a Ilberta-Io». (Ex. 3,7-8)
,) ,

.

Por vár í

os anos , 'vi'mos trabalhando com a. ju
ve,ntude.' Percebemos uma constante nos seus anseios
profundos: entusiasmo, idealismo, busca de reali
zação, vontade de par t

í

s
í

pação , intensa procura
de vida comunitária,' contestação, ardente desejo
de t rana.ro rmação e mudança nas estruturas e modo
'de'sei' d� �ociedade.
.} I

Determinados temas da «vida e do mundo »
• de

«'Deus e do homems , cons tí t.uem uma constante em se

�s encontros e reflexões. É grande o númar o dos
9uS exprimem as mesmas opiniões, as mesmas angús
tiasr,os.mesmos objetivos de vida.
.: f

�

. :Re'solv91IÍ0s, "sn tão , fazer uma pesquisa com
os que estão integrados em no�sas atividades,pas
torais e' educativas - junto aos bairros de nossa

,c,i�ade. A partir disto, surgiu a necessidade de
realizar algo de concreto - o que. -estamos concen �

t.rando as forças da e Comun â dade mais Consciente».
junto�� favela «Morro da Fumaça» nas ptoximidades
da Ind6stria'Zugmann. . -

,

- Portanto. o nosso objetivo pr
í

ao r d í

a l é que
estas pessoas tenham o .m

í
n

í

mo de ccnc
í

çõ es para'
aobr ev

í

ve'r : água., casa. saúde. trabalho. documen
tos, etc ... E dajsuma importância que nossa juven
tude s�ja �treinada jbnto aos adultos», que criem
e firmem novas idéias e partam para a «PRAXIS».
num trabalho de dedicação e' sacrifício:' em favor
de no��o irmão mais abandonado, mais necessit�do.
mais .car en t e de a re t o , de ajuda moral,. material.
psico14gica.B espiritual.

.
•

f
.

Tudo isto seja um apelo. um estímulo, uma'
realização de toda comunidade de Ca-noinhas q-ue se

so Lí dar
í

aa com a dor alheia. especialmente com os

seus ·irmãos'do iMorro da ,Fumaça». num gesto huma
no e c�istão.

Ir. Veronice
.",:

.

, '\

.

Vende-se
Vende-se uma casa de ma

deira com 150 m2, parede dupla,
em perfeito estado, para ser re

tirada Qo local, sita na Rua
Curitibanos, 597.

Melhores detalhes na Rua.
Paula Pereira, 799 ou pelo fone
22-0588.

Um Fiat . 147-L ano 1978,
eor bege, bancos reclináveis, 5

, (cinco) -pneus novos e. volante
esportivo.

. ,

.
Traw à Rua Getúlio Var

gas, '527 ": 1.0 Andar (Fundos) ,

�/PAULO.. "

.

,Telefone
Reside.neial

COMPRA�SE
informa, para 22.07.02

CASA ERLITA

./

2.0 OFíCIO DE NOTAS

Edital de Notificação
,
da Protestos

Por não terem sido encontra
dos nos endereços forneeídos ou por
recusarem a tomar ciência, faço sa

ber a que o presente "EDITAL", vi
rem' ou dele tiverem conhecimento
que deram' entrada neste "OFíCIO"
para serem protestados contra os

responsáveis dentro do prazo legal
os títulos com as seguintes caracte
rísticas:

/

DP N.o 030:-A, vencimento , ..

30. 10: 80, no valor de Cr$ 7.000',00-,
Emitida por BINDERCAR Comér
cio de Automóveis Ltda., Contra:
PEDRO �UBIAK NE,TO"

NP, vencimento 3-1.05,80', no

valor de Cr$ 10. 50Ú"OO/Emitida por
ANTONIO NAZAR em favor de
EGON KONIG.

Dp N.o 15684/1a, vencimento
23.10.80, no valor de Cr$ 12.103,00,
Emitida por Denelar Comércio de
Eletro Domésticos Ltda., Contra:
ORLANDO PACHECO,

/

. Canoinhas, 12 de novembro de
19,80 ..

, ALCIDES SCHUMACHER
OFICIAL MAIOR
CPF 005 589 669-34

-------------

Registro Ci V il
Editais

, ,

LEOPOLDO PEREIRA, Oficia: do
.

Reqistro Civil do Município de Três
Barras - Comarca de Canoinhas-SC.,

,

faz saber 'que pretendem casar-se.

JAIME FERNANDES e RO
SANGE'LA RIBEIRO, ambos brasi
leiros, naturais do Estado do Para

ná, solteiros, ele nascido em Cle
velandia, Estado dia Paraná, aos 28
de marco de 1961, de profissão tra

torista,
�

filho de Manoel Pedro Ri
beiro - digo: Luiz Fernandes e de
dona Etelvina Moraes da Silva, fa
lecida. Ela, do lar, nascida em Por
to Ribeiro, distrito de São Mateus
do Sul, aos 12 de julho de 19'63b, fi
lha de Manoel Pedro Ribeiro e de

.

\ dona Candida Ribeiro.

JOÃO SOARES FRAGOSO e

ZILA :r.A.üREIRA DE ALMEIDA,
ambos brasileiros, solteiros, natu-:
rais deste Estado, ele, nascido em

neste município de 'Três Barras, aos
1.0 de março de 1948, dle profissão,
lavrador, filho de Olímpio Soares
ll'l'agosO e de dona Donária Soares

Fragoso. Ela nascida em Mareflio
Di-M, Distrito de Canoinhas, aos 08
de abril de 1966, de profissão do
lar filha de Pedro Argemiro Morei
Ta 'de Almeída e de dona Iraeí de
Lima de: Almeida.

Se alguém souber de algum im

pedimento legal oponha-o na forma
. da lei.

Três Barras, 12 de novembro
de 198{).

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

UrqOER & CIA. LTDA.
EXPORTAÇÃO ·

,

T,ELEFQNES: Escritó�i() 23-1770 - Loja 22-2014
,

/Distribuidores Exclusi vos da Linha

Completa dos Motores"«WEG»
, .-, ,

Esquadrias dê ferro e uma
,

.

de: vidros, corn equips'[de ,profi'ssi,onais
tentes para sua, colocação.

variadíssima secção

compe-

,
,

I

Rua Des.· Costa f!arvalho,' 41 e 44, - UNlAO DA VITÓRIA - PR.

WaldelDar Knüppel
)

Rua:Maj-or' Vieira, 360 _. Fone (0477) 22 .. 0386 - CANOINHAS ..,- Santa Catarina

,

Vende:-s€ um' Maverík, cor'
azul-celeste, ano 1974, em per-
feito estado.

'--

, V'er e tratar na Rua Barão
do Rio Branco, 502.

',)

COMÉRCIO'I'NOOSTRIA -
-

REPRESENTA�TE EM CANOINHAS:
_ I ir

,

l, •

• ",.' "., '.
'

•
" ,." ,t

'I<

\
\

}!:� novembro de 1980
,r '(

\

Programa "Contribuiu!
. dp futuro • 19800

, J
'. '�s Redacões
I ,'I �

S{�b-Regional
Julgamen o

ivela
, 'z

A fim de proceder à sele- Fom a faixa etária, eonsonân-
ção das' três melhores reda- )]cia com os princípios morais t

ções a nível sub-regiona1, ou) � cívicos, clareza e correção
seja, da área jurisdicional ge-. a e linguagem e a criatividade,.
ral da Delegacia da Receita \ 'fi Comissão decidiu pela se- ,

Federal em Joinville que a-
, 'íguinte classificação:

brange as regiões do norte' (o .

.

do Estado e do Vale do Ita-, 1. lugar. alu�a-./ROSEMA-
[aí, reuniu-se terça-feira pas: ��I. GLATZ} com a redação
sada, na sede daquela repar- {IntItulada «O MpNDO PEDE

tição fiscal, a Comissão de {SOCORRO r: O HOMEM BRA-

Julganento constituída pelas
. \�[L ATENDE»

.

e pro�es8o�a
professoras: Cheila Pereira de (lJrsula HeYI:?anns d� Lolé�l�
ouveira e Maria Martins Pi-. lEstadual LUIZ BertolI de T81Ó,.
res dos Reis, representantes ,2 o lugar: aluna MARIA
do. corp? 'docente e�tad'Ual; �.) PARECID�. LOURENÇO com

Ohve!e I'anner e TanIa Mara '\1 composição «�STOU SEM
R.. Zétola, representantes do PRE COM VOCEJ> e frofesso
corpo docente municipal; Síl- ra Jucélía B, da Costa da

,

via, Regina Silva e Maria de Escola Básica «Presidente,
Lourdes Bettoni, representao- Médici» - Joínvílle:
tes dos colégios particulares·

'

e Hélio Milton Pereira, repre- 3.° lugar: aluno PAULO
sentante da Receita Federal ALEXAN ORE DOS REIS,

/

GUMZ COm a redação «PARA
ONDE VOU?» e Professor
Aloísio Gesser do Colégio
São Luiz - Jaraguá do SUl.,'

A pós minucioso trabalho de
verificação, em que foram'
examíriados aspectos corres

pondentes ao tema enfocado
no livro «AS- VILAS DO MU
TIRÃO» e feita a análise de
elementos como: alcance das
mensagens do ponto de vista
tributário, . compatibilidade.

Em data a ser previamente
designada serão, distribuidos
nas escolas valiosos prêmios
e diplomas aos alunos vence
dores e sua� professoras. /

,1;° OFíCIO DE NOTAS

TABELIONATO PAULA S. CARVALHO

Edital de Notificação da Protestos
Por não ter sido encontrado pes

soalmente nos endereços a mim for
necidos, ou por .se recusar a tomar
ciência, faço saber aos que o pre
sente Edital virem ou dele tiverem
conhecimento, que deram entrada
neste Ofício, para serem protesta
dos contra o responsável dentro do
praao legal, os Títulos com as se

guintes características:

DUPLICATA N.ro 070/4 - Va
lor Cr$ 25. '00.0,0'0 - Vencimento:
07 . O� ,80 � Emitida por Mavequip
- Máquinas, Veículos e Equipamen
tos Ltda. - Contra: JOSÉ BI'ITEN
COURT pACHECO DE MIMNDIA.

.

Canoínhas se,. 13 de novembre
de 1980,

f
PAULA S. �CAltVA.LHO
OFICIAL DE ,PROTESTOS
ClPF n.ô 246 975 329...�·B

DUPLICATA N,o 070/3 - Va
lor C�$ 25.000,00 - Vencimento:
07 .02.80 � Emitida por Mavequíp
- Máquinas. Veículos e Equipa
mentos Ltda, contra JOSÉ I B1'I'
TENCOURT PACHECO D� MI
RANPA,

Ivanita �hiv1.ns1rl
ele 030 64.2 M94)1

.

no .impedimento oeasíonal' da
r Tabeliã.

-- �----------�----------------------------------

JUiZO DE DIREITO DA COMARCA 1)E CANOINHAS
SANTA CATARINA

rremataçãodeEdital
(Extrato art. 687 do CPC)

,.....

O Doutor Claudio Barreto Dutra, .Juiz de Direito da 2.a

Vara Cível da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, na forma da Lei, etc.

l.a PRAÇA: Dia 02 de março de 1981, às 16:00 horas.

2.a PRAÇA: Düt 12 de ma!ço de 1981, às 16:00 horas.

, LOCAL: EdiÚcio do Forum Desembargador Rubem, Mo
rítz da Costa, sito à Rua V,idal Ramos,. s'in.o -
Canoinhas - SC.

i •

PROCESSO: Execução n.? 606
.

.
.

\

REQUERENTE: ROBERTO ZIMMERlVIANN '

, REQUERIDO: EDEGAR HRUSHKA
I ,

BENS: Um terreno suburbano, sem benfeitorias, com a

área de '597 m2 (quinhentos e noventa e sete me

tros quadrados}, situado nesta cidade, zona suburbana, parte do
lote n.? 53 e fazendo frente .numa rua, confrontando de um lado
com Jusselina de Paula Nunes,' outro lado com Lou:rdes Uhlir e

fundos com Firmina dos Santos Lima: Está registrado, sob n.o
3-AR flg� 241 n.o de ordem 34.193,' datada de 12 de novembro de
1964 do livro Transcrição das Transmissões do Cartório de Imóveis,
dest� cidade. 0bs. cujo imóvel acha-.se com reserva de l!sufruto
vitalício em favor do sr. Joã6 Maria de P.aula e' 'Silva conforme
�andato extraído dos autos n.o 7.637, por ordem, do Dr. Fernando
L, S. de Carvalho, MM. Juiz de Direito SubstitutO', desta Comar
ca em janeiro çle 1979, avaliado em Cr$ 41. 790,00 (quarenta -e um

mil setecentos e' noventa. cruzeirosi). O QUE CUMPRA. -. Dado
e p�ssado nesta cidade de Canoinhas, E'stado de Santa Cat�rina,
aos' seis diag da mês de no'V,embrO' de mil, novec$tos e Oltenta

(19�W). Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão o subscrevL

CLAUDIO BARRETO DUTRA � Juiz de Dire-itój2.a Vara

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORtE

na", pais, tios e vizinhos da mesma,
e de, pesquisas junto a pessoas que
a procuraram com o objetivo de al-
cançar uma cura.

o LOCAL

A FAMíLIA E, A MENINA

I ' A família é carente e numerosa
, "

de nível cultural baixo. Os pais'
aparentam uns 45 anos; ,a re�da
familiar provém' das atividades
agrícolas e não ultrapassa o salá
rio mínimo.

As condições de higiene são
precárias.

A menina (Dejanira) é
I
uma

adolescente de 14,anos. Apresenta
se bem arrumada em relacão aos

�

\! '

outros membros da família, se hem
,

.

que um tanto subnutrida e 'cóm

evidentes sin,ais de cansaço.

) /

QUEM PROCURA A MENINA.

,As pessoas que procuram a

menina "milagro'sla" são geralmen-'
t'e doentes e curioso,s que residem
nos municipios, de Videira, Lebon

_Régis, Joaçaba, Matos' Costa, Her
vaI do .oeste, Curitibanos" Calnpos
Novos, Caçaaor, 'Ipumirim" Irani,
Xanxerê, Sa:nta Rosa e Chapec'Ó .

Comparecem também pessoas, de
outros Estados, como: S. ,Paulo,
Curitiba, ,C�scav.el, Cl1evelândia,
Presidente Prudente,' Lagoa Ver
melha" Cruz Alta, Carazinho e ou

tras ,localidades, como foi possível
observar pelas placas dos carros aí
estacionados.

Há dias 'em que o número dé
pessoas que aí comparec'e, ultrapaS'-

, I
sa ,a 600. São em geral, pessoas po-

b,res e, 'de classe média que não po
dem pagar médico e medicámentos
ou que já foram desenganadas, mas
esperam um milagre. I

CONnIlç:ÕES D>E
"

TRANSPORTE
As pessoas que chegam a Paiol

da Pedra viajam de "Romoi", "Rü
ral", i'Taxi", em carros,' particula-

,

res e mesmol em, ônibus.
\

/Há ir'otas de Kombis para esse

tipo de Transporte. É uma verda
deira exploração. Um.proprietário

\

,

sido curadas. São sinceras? Seria
efeito de auto-sujestão? Seria con

sequência dos dias doe repouso?

«Menina Milaqrosa» (Ias�e
, '\ )-:, -. \ \

.

.

'I'

Queremos esclarecer o que se
I 'f,' ,Ue

Kombi com .lotação de 10 pes
passa com a assim chamada "rneni- I soas, de Fraiburgo a Paiol da' Pedra
na milagros,?",' residente. na locali- i"eobrou Cr$ 400,00 por pessoa; con
dade , de PaIOl da Pedra na Paró- forme informação dos que viaja-'
quia de Arroio Trinta, 40 quilôme- ram com a mencionada Kombi. ,O tratamento é o mesmo para '"\

tros distante de Caçador. todos os pacientes: trate-se de varí-
, ': COMO TEVE INíCIO A zes, hipertensão, úlcera gástrica, de-

Os fatos aqui referidos foram' I J! it "'t" I
.'

" "PROCURA nA. MENINA rea o congeni o, cancer, parap egia
observados "in loco" e são o resul-

f í e outras doenças. Repouso no leito
tado de entrevistas com a "meni. I S d

- '"
'I, \ egun o versao da própria me- de três dias "operação", repouso\

'nina, Nossa Senhora teria, apareci- relativo de oito dias, tomar' a água
\'d 1 h' t

" .

'

d "fcnte rni
'

.
' o a el a a uns: res anos e pedido- da onte milagrosa" e rezar o ter-
'lhe que começasse a atender os ço seis sábados seguidos.

,�doentes que a procurassem, e ela . __
.

'

.. / ..

, (Nossa Senhora) lhe obterí t d
As condições de higiene . local

}
'1" erra u o __ ,.

'

,

I em termos de cura ,e felicidade (pa- sao pessimas, mesmo as dia fonte

'Paiol da Pedra é urna localida- i
I,
ra os necessitados. "

I ,

da "água milagrosa", Não, há insta- Elegendo corno g'1fande tema' do
I
'I

-

hisriê d d . Encontro "Agricultura: Prioridadede de difícil acesso' principalmente !( '. '
açoes igremcas a equa às para .o .

.'
,

I ' ' ) A menma descreve Nossa Se- so d \ "

h'
"

I Nacional?' os engenheíro's azrôno
em dias de chuva. A casa da famí- ..

uso os que ali c egam nem acomo- '
. , "'. b� -

.

' nhora como sendo alta escura com d
--,'

b
.

dcsol mos catarinenses pretendem diseu-Iia da menina é muito pobre te não J '

b I I "
,

"
açao para a rrgar 0.50 ou da

t
"

létrí
,

ca e os ongos ate os pes, e acom- chuva tir ampla e abertamente a proble-em energla, e e r'rca .

}

nh d d t
.'

'h
J.

•
,

.pa a a ,e qua ró anjin os vesti- rnática atual da agricultura no con-

dos de branco. Pelo, fato de lá 's.e encontrarem texto desenvolvimentista,' objeti-
vando apontar as falhas ,e, sobretu- ,

do. sugerir possíveis 'soluções.
I Nossa Senhora teria dito ainda

à menina que quantos quisessem fi
car curados dos seus males deve

I riam fazer uso da água de uma fon-"
te ,a� próxima,

pessoas com doenças de típos 'Os

mais diversos, 'O local pode trans-
I

formar-se em meio de ,disseminação
de moléstias, mesmo porque não há
higiene.

<

Sabe-se de pessoas que foram
"operadas' e que continuam doen
tes pu estão 'internadas em ,hospi
tais ou j á faleceram.

COMO SAO ATENDID'AS
IAS PESSOAS

Os, que pocuram a menina são,
geralmente, portadores de doenças
as mais diversas e curiosos.

'

O at,endimento é realizado in-
.

dividualmente e 'com fichas. O pa
dente chega e conta o que sente.
Feito isto, a menina recomenda
três dias d,e repouso abS'olutó no

leito, na casa do paciente. 'à. meia-
.

noite do terceiro dia por Noss:a Se

nhora, será realizada uma operação,
segundo a menina; enquanto ela
(a menina) ficará rezando com

uma grande vela acesa na. m.ão'.
Depois da "operação" o paciente
deverá per�necer 8 dias em re'·

pouso relativo ("sem trabalhar no
pesado") . )

\ '

,

Após cada cOnsulta O paciente
ajoelha _' :t:eza o "Pai nosso" e, 'a
menina lhe dá a bênç:ão pronun-

} •
� I

Iclando vrnas palavras incompreen-
sÍv,eis. ,Taml?ém lê recomendado o

'uso "da água "milagrosa" que Nos
sa Senhora já teria abençoado.
Além disso todo o paciente deverá
rezar o "terço" :por seis sábados se-

'd f;'

gF os.'

As co�;ultas são gratuitas 1l1a.'3

as, pessoas
.

podem oferecer quanto
quiserem ..

Foi constatado, que \ as oterté;ls
variam entre Cr$ 10,00' e Cr$ 500',00
por pessoa.

\ "

Por trás do fato "menina mi
lagrosa" está montada toda uma
t t

\.
1

_,
,

es ru ura comerCIa que sao as ofe:::--
tas espontâneas e a venda de bebi':
das, frutas, comestíveis e as \ c4fro_
tas" para transporte de doentes e

curiosos. A propaganda movimen
ta de 600 a ,800 pessoas por dia, das
mais variadas regiões.

, '

Há tampêm pesspas espti-itas e

macumbeiros envolvidos, os quais
apróveitam .da ingenuidade e da
igno'rância dá menina e seüs fami
liares e são os que se beneficiam
comer�ia1mellte. do movimento dili'.
rio.

,

Tanto a ,menina, quanto O�' ta-

.

miliares da mesma, que nunca vi
ram tanta gente procurando p(}:r
eles; estão Hp.'Sicologicamente" ctm.

victos de que as curas estão aeon.
tecend9' ,0 pai da menina, pergun�
tado se de fato estariam OCOITendo

,
,

curag" respondeu: 410 senhor acha
que todla esta gente estaria aqui :se

,

não tosse por causa das cura1S?"

A 'população local não está li�

gando muito ao qué ai acontece e

�s. pessoa� que já eSti,veram em

PaIol da Pedra para, alcançar a

cura, consultadas não se mOstraram
motivadas a retornar.

CONC'LUSAO

Nada se tem observado de �o

br.enaturul nOs fatos lá ocorridos,
Não foram constatadas curas de

qualque'r tipp.
Há pessoas que afirmam tere�

Dados colhidos pelo Secretaria-.
do Diocesano de Pastoral de Caça
dor e fornecidos ao jornal "Cm'reio
do Norte" pelo Padre Milani, Coor
denador Diocesano Pastoral de Ca

çador,
I

'

'Japça 'do'sVolkswagen, o carro

A
\

A •
,

gronomlca

.prepere-se para Q
, I ,

'III -, Encontro ' Estadual
Tendo em vista o III Encontro

I·
, •

Estadual da Classe, nos próximos
dias 2, 3 e 4 de dezembro I em Flo

rianópolis, já é grande a mobiliza
ção dos diversos Núcleos Regionais
da Associação dos Engenheiros/

Agrônomos de Santa' Catarina -

AEASC� em preparação ao evento.
'

que efetívamente, participem' dQt
debates, apresentando sug�.stQHi
'análises críticas, moções e, pri;nd.·'
palmente,' trabalhos de tese qUI
comporão 4 grandes comíssões l;I\l

câmaras de assuntos .especíaís.

(

As câmaras estão subdivídídas
em: SOLO E MEIO

.

AMÍUENTl1,
(Código de uso dos solos, conserva
ção dos solos, preservação dos re
cursos naturais, defensivos agr�co.
las, adubação orgânica, controle na..

turai� de pragas e doenças, !feno..
testamento etc); POLíTICA: AGRl·
COLA (Análise da prioridade agri"

-,

cola, política fundiária, politica d.e,
preços mínimos, recursos naturais
fenováveis, ensino,- pesquisa, exten...

I'
,

,

são, juventude rural, estoques reg\Jr'
Iadores etc); POLíTICA PROFl5-
'SIONAL (crédito rural, pulveriza..
ção profissional, 'ensino agrícola,
responsabilidade técnica em proje
tos agropecuários, atribuições pro.
fissionais- etc): TECNOLOGIA

. 'AGRíCOLA (Comunicados �écni-'
cos sobre culturas, �riações, fJ;dap.
tações tecnológicas, traqalhos técn.i
cos e científicos d'o campo da a,grq...
nomia etc).

/ Conforme nota distribuída pela
.

A�ASC, "dentro da realidade do .

momento vivido pela. Sociedade
Brasileira, o Encontro pretende
ser totalmente aberto e democráti
co, permitindo-se a apresentação.
das diversas correntes e posições
assumidas hoje pelo nosso setor

agrícola e'profissional" . Neste -sen
tido, os agrônomos esperam contar

com a participação �de diversós con

ferencistas, estando convidados e,
confirmada a presénça, de: Hélio

, \

Antônio Andreazza-Secretário 'da

Agricultura e do Abastecimento de

se; Eliseu Roberto de Andrade Al

ves - Presidente da EMBItAPA,
Glauco Olinger Presidente da EM

BRATER; Dom José Gomes - Bispo
ce Chapecq; Luiz Fernandq Cirne
Lima - Ex, - Ministro da AgricuItu- '

1'a, e ç>u�ros.

Por fim, I a Assodação alerta,
I

'

que os trabalhos 'deverão,
-

apresen-
tar-se datilografados, em espaço 2-§
folha tamanho ofício,' em 3 (três)

, vias, devendo ter obrigatoriament�
um resumo (sumário) com no lná..
ximo 1 folha' de papel ofici'O e �
assinado pel'O autor '-. O prazo par.

.Para aléançar s�rus objetivos, a' -apresentação do matêria;t, ��
,\

Asso.ciação s?licita a seus m,embros cfpio; serã 'até ,'20 de nov.embr(t.

,NO. DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS· DE,
l\'HGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.•

VOC� EN,CONTRARA.PARA PRONTA ENTRE,GA:

Marca,
I Variaillt
1 Chevet� L,.S.... ; ....

I \Passat Li:; .. .. .. .. .. " . ;.

1 Opala Luxo .. .. .. ..... .

1 Brasília ., .. . '. I.. .. .. .. ..

\
1 Opala Comodoro .. .. .. .. ., ,.

1 . Caravan Comodoro ........ 6 cilind:rQJ

ADo

19':5
19'1� '

J978
�lM'
1979
19'19
,1D1$

"

"

M,IGUEL PROCOPIAK COM. DE ,VEicULOS,LrDl.
, '

Concessionário General Motors do Brasil S. 4.
\

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS � Sta., €atarma
-tIMe

Basilio H�menhuk Com,ércio
de Veículo's Ltda.

I Revendedor FORD I
/

1948, ,32 AIOS 1980
Fazemos sempre � melhor oferta. em veículos novos .FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
, .,

,

.
,

,

" 1 Corcel II '" Standart ;- vermelho ..... " .. 1m'
,
I

Adquira seu veículo com a mínima entl'ada.
,

,

Ve:íçulos inteiramente\revisados, de boa, proc�dência., aos
.

, melhores preços da região,
'

\

.Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
.

" .�

'RuaVidal Ramos 203 - Fones 22"0268, 22..0468 e 22-0024
. "

,

f

_,.. =•
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,

'
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/

.'
'
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/ .

;'

, I

Acontecen, I

* O Amor que não aconteceu, ..

"Hoje eu acordei pensando em ti,
Era corno se ,0' teu rosto estivesse
ao Iado meu, no meu travesseiro.

Os raios de sol penetravam, pela
janela, atravessavam' teu sorriso
translúcido e traziam a mim teu

perfume, a .tua presença. Só muito

depois reparei que não restavas a

meu Iado. Eram apenas Iembran

ças de carinhos que não chegaste a

IDJ8 dar de um amor que não .chega-
. "

mos a VIver ...

'* E para hoje mais uma promoção
do Grêmio XV de julho, o tão es

perado baile do Hawaí. Muita gen
te amiga chegando DO club canoi

nhense, para lesse animadíssimo
baile que! promete muito.

: *' Notamos que apesar dDS avisos
certos "meninínhos' não estão eola-:
borando com as nossas boates.' Se
vocês não tem educação suficiente

para frequentar uma sociedade,
'

pelo menos não tentem destruir a

mesma. Pois I muitas pessoas que

possuem educação para' frequentar
essa mesma 'sociedade estão sendo

privadas desse divertimento. Pedi

mos mais uma vez a ,esses "menini-
, nhos' que colaborem.

I
'

�* Muito 'agito em Itaperría no fim
de semana p.p. "Naquela" festa

super-legal. Pelo menos bebida e

mulher foi o que não faltou. Valeu!

* E ... para ,divertir um pouco al

guns dos mil e um lances da "festi
nha" em Itapema:

-Como a festa era para os aniver
saríantes nada mais justo que os

FESTAS ANIVERSÁ..

, I

SERVICOS
,�

RIOS E CASAMENTOS.'

SKO,L
, C-ervejas e Rmiger,anh�s

"

I

r "j"

ii" i. i ..... a i. i i I i I ii i i.III'. I. II I i ai. í i liUlt1íi"ii"l1 i ii í ã i I. jj i í í ii a ií II I I" illI Iii íiSIí ii i'i-lI'iT'Ií"fl'·fi1j. fi I 1i"'i"iT''i'ilHl iUi''ii'rr
,"

'
.

.

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

,FARMACIA DE PLANTA0: De sábado (15) a sexta-feira
i (21) STA. CRUZ - Rua Felipe

,

Schmídt, 365 _ Fone 22-0447.

MÉDICOS DE PLANTA0: Em easos de extrema urgência -
Fone 22-0033.�

.

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCOR.RO: Fone: 192

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

, I

. ,'�STAÇAO RODOYIAR;IA: Fone: 22-0179
RÁDIO SANTA CATARINA: Divulgações das 68:00 às 12:6�

j 'horas e das 14:f)0 às 18:00 ho-
ras., Aos sábados até às 16:00
horas.\.

�,

./

Heloisa) s."Ora. Bertoncini
çmURGIA-DEN'l'ISTA

CRO 1091 , \

Consultórío: Rua Major Vieira, 50'5 - 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussí)
,

'

" Foné 22-0439

\
' '

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA
'

,VA ATÉ A FUCK AUTOMóVEIS LTDA.
'

\
.

\ ..-

, Na, Fuck Automóveis Ltda. a vantagem é dupla: você ga-.
nha na economia do Fiai 147 e ganha também na economia

.
'

dos planos Fucik. Venha conferir......

,rock' Automóveis Ltda.
Rua Caetano Costa; 2211

,

Fone: 22..0'007 - CANOINHAS

Cempleta S�ÇãD de BrillQuooós - Relógios "OIIEIT "

I p,ara b,olli8m 8,mulber' - T'ode p:ara o seu, lar
-

I '
'

,

"

em
, .

.

moveIS e eletrodomésticos \

, /

•

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

/

(philips, philco) fó
gõss a . lenha e ,Ia' gaz, refrigeradores, arrnanos com pias
(simples e duplas), bicicletas, enceradeiras, máquinas de
costura a, de lavar, colchões. violões, carrinhos e berços"

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

infinidade de artigos.

Em um, belíssimo brinde para
, A

vocecada compra
r

\
,I ..

Crediário próprio e entrega na hora
;'

,'Faça-nos u'ma 'visita e' (ompr�,e .nesses pre<o,s e fadUd,a"es de, p,agamento
. I .

RUA CAETANÓ COSTA, 495--- FONE 22-0555 -- CANO.IN,HAS - se.
"

.

Responsabilidade: J. e C •

'mesmos estivessem presente, Será

que a animação não foi suficiente

para levá-los até lá? Que pena ...

_:_Cocotas de Blumenau dando um

toque prá lá de especial em Ita

pema sábado' p.p., .Será coincídên
cia? Porque 'será hein? Nem te con

'to ...

-Miltinho dando um, show de mer

gulhos.r Na próxima vez, mergulhe
na água, porque na areia não tem

graça.

-E viva o Shesmagüira ... né Bob?
Nhak , Festa é festa.. o resto que

.se rale né meninos?

"'''''!'"!' lU;'u •• 'J' IU'!'!'" lU •• � !u ••"., ••"!, '!.!
•• ,U.,.U!! .IU!'" u I"I! " '!P' ',"II pp .. lU li " O"'" LP,

* Zé M. mostrando que 'O" Incrivel
Hulk não existe só na TV. Vai

com calma, pois o estoque de cal

ças na city pode. acabar.

, '

-Markiv e Régia dividindo a Hga_
ta". Muito bonito né? O que valeu'

foi o companheirismo entre concu
nhados. '

* Zico e Dega extreando idade no.

va nesta semana (que passou. A
vocês, felícídades.

* Também JOClelyn completando
idade nova desde ontem. 'A vo

cê garota simpatia tudo de bom!
,

* Como dizia minha amiga Arlete:
-.Eu' não tenho medo de ,chuv,a.�.

Aiii! !! Os postes tão caindo.
'

E agora perguntamos: E doa postes
,

,.,,:: �)

você 'tem medo?

-E para animar um pouco mais a

festa, houve um campeonato de
truco. Onde depois de uma sofrida

vítória saí!am vencedores Nardo, e

Neto. Apesar dos d,eslize�... Pa

rabéns ..

* Por falar em. poste, quem achou

'um, foi o Iso , Sentimos. muito. E

foi realmente uma pená" que ele

não era de borracha.

* Eu vou... Eu vou... prá praia
agora eu' vou. ," e foram'mesmo,

Modi, Arlete, Nivea e Tâninha.

Que nem eul ll
-

-Como dizem que esporte. é, saúde,
os garotões não perderam tempo.
Uma ,gostosa "pelada" aparente-:
mente sem consequências, foi a pe
dida. Pena que nem todas as moei-

, nhas do ônibus estavam disponíveis.
-Eraldo e Shiminho, atras das ga
tinhas. Uma é pouco, duas, é.bom

.

mas sete. .. é demais. Demais mes

mo? É numa hora dessas lembrar

dos amigos.

* "TodOS sabiam que aquele triste
adeus era inevitável... mas O

.
amor não é como o vento que passa
nem como a chuva que logo vai!"

:J; Até mais

,

\
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C I M E N T, E L,' A --

TELAS DE ��AME GALVANIZADO PARA CERCAS,
-ALAMBRADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.

,

'

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

ARTEFATOS D� CONC:tlETO EM GERAL
.

,
"

.

Fábrica:: Distrito de Marcílio Dias ,:___ Canoinhas-SC.

EscritóriO': Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone ,22-0748, Ca'i)ia
Postal, 241 - Anexo Escritório Cide Contabilidade
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Dra. ZOe Wal�yria, Natividade' Seleme
-- CIRURGIA, DENTISTA' -

- Cle 005589159jDEP -

Clínica dentária de senhoras e
.:
crianças .

.

- Especiallzação em Odontopedíatria -
,. -

.'

HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller 494 .. Fone 22-0461
,

" '

/
"

Para um bom chimarrão

prefira
_' ,«COMPADRE.

"

AGORA VOCÊ CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

É A SUA RADIO SANTA CATARINA, SEMPRE
PROCURANDO DA� MAIS A SEUS OUVINTES.

ACOMPAijHE,TODO DOMINGO A PARTIR DAS 07,00
H_ORAS, o DOMINGAO MUSICAL.

'

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS -' TELET'EMA TEMAS
MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.

'

E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS, CLUBE DOS
REIS O MELHOR,DA MúSrCA, NA INTERPRETA ...

çÃO DOS/MELHORES CANTORES EM EVIDÊNCIÁ� ,

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS", LEVAMOS NOS-
/

80 RECADO MUSICAL AO HOMEM SIMPLES E BOM DE
NOSSO INTERIOR. I

RADIO SANTA CATARINA, ., SEMPRE ACONCI!]}6.A.'NTE
E MAIS PERTINHO DE VOC:e.

\
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CANOINHAS (CN) -- A
Comissão Municipal do Mobral
de Cancinhas, reuniu-se sábado
último no Posto Cultural, do
Mobral, cpm, ,a finalidade, de
tratar de assuntos diversos. do
órgão.

Na oportunidade, o 1.0 Su
pervisor Municipal,' Amadeu
José dos Santos apresentou-se a

nova comissão e comunicou-lhe
da missão de cada um frente a

Comissão Municipal. '

A nova Comissão está. as
'sim constituída: Presidente,"
Cristíane Sabbagh; , Secretária,
Sírleí F. dos Santos; Encarre
gado de Assuntos F'ínanceiros,
Heíns Brandes; Área de Emobílí,
.zação, Edemar ,PadÜha;' Área
Pedagógica, Terezinha Leoni de'
Barros; Area do Posto Cultural,
Santína Rodrigues .e Supervisão
Global,' Amadeu José dos San
tos.

•

pos de Programa de' Educação
para a Saúde na zona rural,
atingindo 200 pessoas; Balcão
de Emprego, atingindo aproxi
madamente 500 pessoas; dois
cursos de Empregadas domésti
cas-de 501 pessoas; um curso de
Auxiliar de Enfermagem, com
50 pessoas; dois, cursos dei pri
meiros socorros, atingindo 50
professores da zona rural um

curso de Eletricista de Automó
vel, CDm 30 pessoas; 'um curso

de Bovínucultura (prim.eiros
,

socorros), com 30 pessoas, e um

curso de Torneiro Mecânico
, I

, com 30 pessoas.

Todos os cursos em desenvoL
vímento 'pelo MOBRAL, são
realizados através de convênios
com a Prefeitura Munícipal,
SENAC, LBA e iniciativas 10-
caís, com a colaboração do. Sin
dicato Rural de Canoinhas e

ACARESC.

2.° PLANEJAMENTO
PARA O FINAL DE, 80'

Dia 16 de' novembro,' do-
mingo, reunião na localidade de
Santa Leocádia, para efetuar
matrícula para o curso' de mecâ, '

nico de automóvel: dia 19, en
cerramento do curso Supletivo,
no Grupo Escolar João

(

José de
_ Souza Cabral e dia 23, encerra
mento do curso de Alfabetiza
ção, nas localidades' Ide Campi
nha dos Ribeiros e Firma' P.C.C.

CURSOS PARA O '

1.10 SEMESTRE/St
Cinco classes de Alfabeti

zação Funcional na zona rural
com aproximadamente 100 alu
nos; dois Cursos de Educação
Integrada (Supletivo) com 50

alunos;' um curso de Autodida
tismo com aproximadamente
200 pessoas; um cursr, dei PRO
DAC com 50 pessoas; cinco Gru-

•
J

I
•

Em entrevista à reporta
gem do "Correio do Norte", o

Prefeíto.Munícípal de Três Bar,
(

ras, demonstrou sua satisfação
por tér sido atendido . pelo Go
verno do Estado, quanto às suas

reivíndicações na implantação" '

da rede de abastecimento de

água da CASAN no seu Municí

pio.

Em viagem realizada na ,chamento das valas onde serão

semana passada à capital do Es ...

'
, 'colocados os tubos condutores.

tado, o chefe do executivo tres-
Informou ainda Odilon, quebarrense acertou todos OISi deta-

a captação de água será feita no
lhes para a concretização do Rio Negro e a estação de trata
fornecimento de água para Três mento será construída no Mor

Barras, a'ssinándo convênio com to do Faria, além da Implanta
a CASAN neste sentido. A Pre, ção de uma bomba de recalque

sob o Campo da Aviação para'
feitura terá partícipaçâo com atendimento dos moradores do
mão de' obra, com abertura e fe- 'KM-6.

\

I
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I

gr
Será realizada no período

de 17 a 29 de novembro próxi
mo, a VII FEIRA DE LIVROS
DA GRANDE FLORIANóPO
LIS, já tradicional, promoção
conjunta da EDITORA E LI
,VRARIA LUNARDELLI e QU-
I
tras editoras brasileiras.

Espera-se o sucesso obtido
.

nos anDS anteriores:

Estarão expostos, 'e a venda,
mais de 100.000 exemplares de
Iivros nacionais, entre best- sel,
Iers, literatura em geral, en

saíos, contos, cronicas, 'ppesias

e

•

vros

romances e novelas, além de um
grande acervo. de livros técnicos
e profissionais nas áreas' de di

reito, economia,' administraçâo,
sociologia, filosofia, história, en,
sino de idiomas como tambénl
livros, técnicos de ciências exa

tas e biomédicas, medicina,
odontologia, enfermagem, ma

temática, física, química, biolo
gia e estatística.

Enfim Iivros sobre 'todos
'. ,

08 assuntos de interesse do pu-
blico leitor, estudantes, execúti
vos, professores, bibliotecas, re
partições públicas, etc... .

.,

Op
•

Todos Ol� livros, serão ven
didos CDm desconto de 20% so

bre o preço da capa. 'Tal per
centual é igual ao mais alto' ofe,
recido em Feiras de Livros em

qualquer localidade do país.
f

Haverá um destaque todo
especial para as publicações de
autores

"

catarinenses.

A FEIRA funcionará de 17
a 29 de novembro, nos seguin
tes locais:

Rua Deodoro, 1�
Rua Víctor Meirelles, 28

� ,�, �_n_._---=--_-__----__�__---------------------------------
, '

-

O Coordenador do NESAF/

SC, Walmór Phil�ppi, está co-,
municando a todos- O'S interessa-

dos, que por, motivo de decisão'

superior, a Realização das Pro

vÇts do Processo ,Seletivo para

Ajudante de Despachante ,Adua
neíro, foi transferida para o dia
7 de, dezembro'pr(Sximo.

Ano XXXIV .

15-11-80

N.o 15-97

I

(

'Iargas
·"tido em

'N-S.

• •

VII
"

\

'se
bastião Netto Campos e Epitacio
Bittencourt (deputados estaduais);
Celso Ivan da Costa e Salomão Ri..
bas Junior.

, ,

.

-r' Quem não quiser viver a' ver..
da:de a' porta de .saída ,

está aberta.'
porque nós precisamos de elemen,..'
tos de coragem dentro de nosso par- :

,tido - disse o governador 'Jo:rge
Bornhausen momentos antes de
anunciar a proposta dele para for
mação do núcleo do diretório' re
gional, acrescentando que' "temos
feito o possível para fortalecer o
partido em Santa Catarina e hei de

, .

levá-lo à vitória em 1982 e vocês
poderão me cobrar isso na próxima '

convenção porque não haverá falta
de disposição ,e força de' minha
parte" .

.\

I
•

Ir

•

------------.-----------------.----------------------------

a t xas ,de
fi anciamentos

vo de reduzir o consumo de,
bens duráveis.

o Banco Central, entretan..

to, mediante homologação do
CMN, deverá reexaminar perio
dicamente os Iímites fixados,
tendo em vista "as tendências
inflacionárias e das condições
de mercado", de acordo com o

I

texto da resolução 651 'baixada
quinta-feira. Segundo Langoní,
não haverá 'um período deverJDi...'
nado para a revisão das, taxas,
funcionando, dessa forma, "um
sistema semelhante ao adotado
para a I,taxa de .câmbío, sem' ob
viamente, a mesma freqüêneía",
O mecanismo, segundo ele, "dá
maior liberdade para a execu

ção da- política: econômica, eví
tando 'disparidades' acentuadas
entre. a, correção monetária- ta
xa de câmbio, juros, e os custos
dos empréstimos externos".

Os prazos dos reajustes '00'"
rão imprevisíveis, mas como o

governo ;passará a fixar' as ta
xas de correção monetária com

antecedência de três meses, e

como os juros foram vinculados
à correção, especulava-se entre
os representantes da iniciativa
privada no CMN, que três me

ses será também, ,aproximada
mente, o prazo médio para o

reajustamento das taxas de ju
ros. Para os .niveís atuais ,fixa-
dos para os bancos ,de

'

investi

mento, tomou-se por base a cor.. f

reção monetária de 'fevereiro,
estabelecida em cinco por cen-:

to.

r

- .._..

I
,

,

PUBLICIDADE, :É UM I�V.ESTI�ENTO SADIO E
.

, '. RENTAVEL. '

I I
'

SE VOC:e AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORREN'fES.

FAÇA UMA EXPERI:ÊNCIA., - AN{TNCIE NA RADIO.
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENTE CA ..

PACI'lADOS, IRÃO E+VIPENHAR-SE NA DEFESA DE SEU
.

INVESTIMENTO.
"

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIMJ ...
E MUITOS LUCROS TAMBÉM.

/

O· partido do governo registrou
,

domingo em Florianópolis .o mais
baixo índice de presença de con

vencionais 'dos últimos tempos em

.Santa Catarina, quando elegeu o

diretório regional do PDS, com ape
nas 89 .dos 238 votos previstos, sen

do dois em branco e um abstenção
, de 149 convencionais.

J

- Para a direção do partido foi

aprovado a chapa da executiva .pro
posta _pelo ,governador Jorge Bor

nhausen, reconduzindo à presidên-
cia o senador Lenoir Vargas Ferrei

ra, mais os seguintes membros da

I direção: Victor Fontana, Evaldo
-,

Amaral ri:! Adhemar Ghisi (deputa
dos federais); Moacir Bertoli, Se-

er

"

BRAS.íLIA (AG) - Em
reunião extraordinária convo

.cada na manhã do dia 12, o Con
selho Monetário N a c i o n a 1
(CMN) liberou completamente
a:;; taxas de juros cobradas pe
las financeiras no crédito. direto
ao consumidor, eliminou o re

dutor. de 1.0 por cento sobre os

duro.s, dos bancos comerciais,
que passarão a cobrar o mesmo

que cobravam em agosto de
1979, e estabeleceu níveis máxi
mos d� 86 por cento ao ano, em

média, para os empréstimos dos
bancos de investimento.

De acordo com o esquema
.estabelecido pelo Conselho, '

os

bancos de investimento foram
classificados em quatro grupos.
As 'instituições independentes
(nâo Iigâdas a 'Banco Comer
cíal) poderão cobrar, no máxi
mo, 5,4 por cento ao mês, as ins
tituições ligadas a bancos co

merciaís com, até 400 agências
poderão cobrar até 5,3 por cen
to ao mês para os bancos .de

, ,

investimento ligados' a banco
comercial que possuam entre 400
e 700 agências, a taxa máxima >,

será de 5,2 por cento ao 'mês, e

para aqueles ligados a banco co

mercial com mais de 700 agên
cias -os juros máximos serão de

I 5,1 por cento ao mês. Segundo
o' Presidente do Banco Central,
Carlos Langoni, essas taxas, em
média, representam juros de 86,
por cento' ao ano.

Apenas as financeiras, por
tanto, tiverarn suas taxas libe

,

radas totalmente, com o objeti-
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