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GLAUCO J. BUENO'

f

Em reunião realizada em 13 do corrente às 20 horas. no recinto do
,

,Clube Canoinhense, se fizeram presentes, inúmeras pessoas interes-
.

,sadas direta ou indiretamente. QU mesmo envolvidas emocionalmen
te no problema relativo à conservação ou demolição da nossa igreja
matriz "Cristo Rei" .

Os debates" acaloradílssimos, como já se fazia prever.
Entre os pronunciamentos vários que se fizeram ouvir, destacaram
se, os' enfoques determinados pelo excelentíssimo Juiz de Direito,
Dr. Loacyr Muniz Ribas; engenheira" Dr. Alfredo Scultetus: coor

denadora de ensino e componente ,àla direção do Conselho Municipal
de Cultura, Jucy R. Se1eme; engenheiro, Dr. Ruy Arnaldo Avilez
.de Bastos e sua esposa, sra. Carmem Lucia e outros membros da co-

munidade canoinhense ,

Dr. Loacyr ateve-se mais à áreà de Direito,�, ne�t� aspecto, se; pro
nunciamento foi 'realmente brilhante.

Sem dúvida, constituiu-se numa valiosa, colaboração, corno media
dor entre às partes.
Mas, o que mais nos chamou a atenção, foi a análise que norteou
a fala dó Dr. Alfredo Scultetus.

Engenheiro com larga bagagem profissional, dos mais corretos e es

timados em nosso meio, foi .absolutamente taxativo: "Sem uma- perí
cia técnica adequada, não é possrvel determinar �,� o prédio vai ou

,

não "ruir; não é possível aquilatar-se. a possibilidade é'le restaurá
lo. ou não e igualmente não há condições: de se fazer uma previsão
de despesas".

,

'
,

Também não podemos cleixar de fazer menção à postura ética pro
fissional do conhecido engenheiro, que salientou não estar colocan
do em xeque o laudo apresentado, mas que, na sua opinião pessoal,

I uma peritagem técnica é indiscutivelmente necessária.

, De nossa parte, achamos que efetivamente, as coisas estão sendo
mal conduzidas, ao sabor de decisões previamente tomadas pela
Mitra. Pelo menos, foi isso que o vigário local deu a entender: "fa
'remais um plebiscito meramente consultivo, mas a decisão será to-

mada pela Mitr,a". \ '

ora, se o Conselho Municipal de Cultura; se a comunidade, através
das vozes discordantes não terão peso e não serão efetívamente con

sideradas então, onde está o porque do badalado "plebiscito"?
Um plebiscito levado à' efeito nos. recintos da igr,eja,' ao depois de
ser exaustivamente explorada através do rádio, a possibilidade qua
se que supostamente irreversível de a' igreja desabar sobre os fiéis

.

(os mesmos que votaram) nos parece no mínimo, tendencioso.
Achamos que, se a lógica, o bom senso não. recomenda uma dec�s�o
ANTES DE UMA PERíCIA TECNICA, a validade de uma decisão
calcada em plebiscito, nesses moldes, é contestável.

_

Aliás na reunião em foco, paralelamente, vieram à' tona fatos no-
, . ,

vos e de cujo conhecimento somente agora nos inteíramos.

Chocou-nos virmos a saber que objetos de valor, adquiridos - pela
paróquia de Canoinhas, mercê �e sacrifjcios .coletiv?s: da população
e do despreendímento pessoal ele muitos, hoje enfeitam. as r-esidên-
cias particulares de figuras do nosso "society" .

_

Lustres de cristais importados, bancos de mármore, peças de madei
ra artisticamente trabalhadas e quiçá' outros mais,

Analisando friamente, sem alienação nu compromisso com quem
.

quer que seja, tais tatos concluímos serem profundamente lamen-

táveis,
, ,

É mesmo, o "fim da picada" .
,

Se alguém os ganhou à' guisa de "bons serviços prestados", tudo

bem � Se foram comprados, devem possuir recibo:

Mas, embora lamentemos, o que deploramos mesmo, é a atitude do

-então vigário responsável na época. .

Não poderia se desfazer de tais objetos dessa forma!
\
Onde o respeito por aqueles que se sacrificaram para dotar a Igreja
dos mesmosr, - Quantas e quantas. festas populares, envolvendo to-

da uma comunidade, para carrear recursos!
'

O próprio Cristonão permitiu que se mercadejasse na Casa de Deus.

, E., agora, especificamente no caso do tombamento do prédio de nos�a
paróquia, nos chega a insólita proposta: Caso se conclua pela op�:ao
de uma restauracão _do prédio (bEIPOIS DE, UMA iPER,rCIA TEC

NICA ASSINADA Po.R UMA, Co.MISSÃo. DE: ENGENHEIROS) os

encargos .financeiros cOrl'eriam,por conta daquela corrente da co

munidade, que exposasse a idéia. '

E, então, a pergunta:
'

.

E se a opção recair pela construção de uma nova. .. de onde virão

os recursos necessários?

Claro, o povo que não influirá de qu�:qu�r forma, em decisão algu
ma, sofrerá novas sangrias em seus ja minguados orçamentos.

E, novamente virão: mais promoções" mais: festas, mais doações.

Apenas, doravante dever-se-âo tomar :r:?edidas acauteladoras que

objetivem" coibir novas vendas 'ou doaçôes de qualquer parte de um

,patrimônio que, se de Direito n�<?' é do povo, moralmente e de ma

neira irrefutável, deve ser admitido como tal. (

Concluindo: O Conselho Municipal de Cultura de Canoinhas � S'e�us
seguidores, estão contra 0' tombamento do prédio de r:0.ssa paroquia,
até que se prove, através. de .uma p�TlCIa tecmca. assinada por dOIS,
três ou mais engenheiros, preferencialmente aqui .radicados, que o

mesmo apresenta riscos de ruir.
\

-

.

.'

_

:it óbvio que ninguém poderia, lucidamente, fio,ar: contra a demoll

ção, caso SEJA PROVADO. que, em uso, o predlO ap:esent,e um

grau de periculosidadle tal, que venh.§l a colocar em Tlsco .....aqueles
que freqüentam aquela Casa de .Oraçao.

Mas, "até que fique comprovado esse, po!icionament0', n?s Are.serv_a
mos o direito de lutarmos pela preservaçao de noss0' patrImomo hIS

tól'ico. Mesmo com plebiscito e tudo mais,

Aliás, somos também, contra a venda ou doação de qualquer c�)isa

que componha esse acervo,
.'

\
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I.. CANOINHAS.;. O .Botafogo
F.C. conquistou o .título de Cam
peão da HII Copa Norte", em

patando .em um gol com 'O São
Bernardo em jogO' realizado do

mingo último no Estadio Muni

cipal Benedito Therézio de C?T
valho Junior "Ditão" (ambos
filiados' à Liga Esportiva Canoi
nhense) .

\

A I'II. Copa Norte", promo
vida pela Liga, Mafrense de Des-

\

,

, ,
fJ,

\ .

Botafogo e São
.

Bernardo

chegaram às finais, eliminando
/

"\;

as equipes' do 'Colorado e Ipiran..

ga de Rio' Negrinho, e'na pri
meira . partida -, pela decisão, o' .

Botafogo derrotou o São Bernar-'
do por 3 a 1 no EstadioWiegan
do Olsen, no Distrito de MarCÍ\,;
lio Dias; somando dois pontos e

'

ficando em vantagem para de

cidir a segunda partida. precí-
, sando apenas de um: empate, o

que acabou acontecendo no .jo
go de domingo. (9.a, PAGINA)

_portos (LMD) e Liga Esportiva
Canoínhense (LEC), teve início
dia 25 de maio último e contou
com' a participação das seguin- _

tes equipes: Botaf'ogo e SãoBer
nardo, de Canoinhas; Três Bar
ras, de Três Barras; Ipiran-

. ga e Colorado, de Rio Ne-

grinho; Pery Ferroviário,
de Mafra e Itaiópolis.

, ,
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Em pé, da esquerda para a direita: Ange:lo. Cava lím (técnico), Neuzildo Fernandes (presidente},"
índio, Eraldo, Chavalla, Luizão, Fonseca, Tico, Zezão

-

e Allage. Agachadosc Scopel, 'I'oninho,
'I'eninho Camargo, Sílvio, Albary, Nelinho, Alceu, Gibi e Branquinho (massagista)

II

"

CANOINHAS' Com uma
bonita festa de confraterniza
ção organizada pe�a'colônia li
baneza desta cidade, foi reali-

...

zado .no último final de semana,
,. o I 'I'orneio Regional de Gamão,
envolvendo 34' gamonistas de
várias cidades do país" que dis
putaram por Canoinhas e Ponta

. Grossa.

A equipe de Canoinhas con

quistou o Troféu Especial, so
mando 9 'pontos contra 6 da

equipe de Ponta Grossa na elas
sificação geral. Adib Sakr, ga':'
monista canoinhense, foi o cam

peão da' competição, . recebendo
. como prêmio, Cr$ 19,'500,00 e

medalha de 1, o lugar. O segun
do lugar, ficou com o jogador
Alexandre Safiedine, de Ponta

.

Grossa,; 3. Ó lugar, Dr. Getulio IUba, d� Canoinhas; 4.'0 lugar,

I

OrnHIO

JOÃO'

SELEME

'RECEBEU

O TROFÉU

PELA EQUIPE

DE

CANOINHAS,
DAS MÃOS

DO PREFEITO

THEREZIO,

\ ,

Hassan Safiedine, de, Ponta

Grossa,' e 5.° lugar, Jacob Sele
me pela equipe de Canoinhas.

.os CInco primeiros colocado!
receberani medalhas e prêmios
em dinheiro. (ÚLTIMA PAG;)
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I ADMINISTRADORA �.
® ®

I DE CONSÓRCIOS �� @@ �

,� Caminhões - Automóveis - Motocicletas - Traillers _ �@). h· Ó' (\'i)
(ii Camping - Barcos - Lanc as - PIanos _;_ rgãos -- SOUl ®@ ®(j TV :- Raio X

I&l@ @@ ®) @ TUDO EM 36 MESES SEM JU�OS @® I

®
� , VEíCULOS A ALCOOL EM 40 MESES 'f!.

'

@ �(j GRUPOS COMPOSTO DE 72 ELEIVrENTOS fã)@ @
� 2 CON!EM�LADO�4MENSAIS: SORTEIO_w.E ,!0-_�:� �'(j . O candidato faz o lance e caso não seja contemplado .receberá ®
: de volta a respectiva quantia. /

:� @
Z ACEITA..SE COMO LANC� VE1CULOS USADOS �,

I CYRIACO F. SOUZA NETO)
= Representante ' ,®
@ \ �$ ,

.

®(j Rua Central, 165 - Fones: ,23-153 e 23-111 '- Três Barras-SC !
@ \ @)
�®®®®®®�®®®®®®®®®®®®®@;®@®$®@®@®(!®�:i@,®®\il@®®®®®@J®@��

AO SEU LADO
.

DA SEMENTE AO FRUTO
O único trator brasileiro com chassi que' aceita qualquer ímptemen.
to frontal sem adaptações.

,

Levante hidráulico de 3 pontos: Dimensionado para 'trabalhos com
(implementGs pesados. Fácil regulagem e manutenção simples.
UUl completo, moderno e bem distribaído painel de controle.

MOTOR: ,
\

\

Mereedes-Benz Diesel, modelo OM-352, 6 cilindros em linha, inje
ção direta, 108 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

lenga vida útil.

CHASSI:
Proporciona maior robustez e resistência, permitindo corri amplas
vantagens o acoplamento 'de implementes ou equipamentos diantei
TOS. Oferece condições de fácil acesso ao' sistema de embreagem e

simplifica a remoção do motor.
.

EIXO DIANTEIRO:
Fabricado em aço laminado, garantindo ampla resistência para o
trabalho de equipamentos frontais.

TRANSMISSÃO:'
Caixa de marchas de engrenagens reforçadas, com 5 velocidades a

frente e 2 a ré . Oferece condições de 'escolha da marcha mais ade
quada para a. tarefa a ser realizada, proporcionando ótimo rendirnen-
to com baixo custo operacional .

'

BARRA DE TRAÇA0: f\

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

\

PLATAFORMA:
,

De fácil acesso, de amplo dimensionamento, peoporcioaando maIor
eonforto ao operador
PAINEL DE INSTRUMENTOS:
Desenho moderno, rem instrumental completo, permitindo' ao ope
rador perfeita vísualtzaçãe e eentrols das eonir�õiN e'i� fUN�iona.··
mento do trator. )

DIREÇ'AO HIDRAULICA:
I

Do tipo servo-assístída, diminui os choques provenientes. de terre
nos irregulares, reduzindo' o esforço de guiar. Propereiona proteeãe
e conforto ao operador e, consequeatemente, maior produç�o.
TANQUE pE 'CQl'dBUS11VEL:
Seu formato e localização ideais permitem alim.enta�ão conSltant:e
ao moton mesmo quando em terrenos inclinados. Capaeidlfide para
148 litro�, m,ais que suficitente para 1,lmá jornada eomplJeta d� tra-
bruho.

.

LEVANTE HIQRA.ULICO DE 3 PONTOS _ (Opcional):
Estrutura super-�forçada para trabalho com impletJlento! pesaào:s:
Fácil r\egulagem e de Ina..l'lutengão simpl�.
TOMADA DE P,oTÊNCIA _ (Opcional):
Com embreagem hidráulica pr6p:::-ia, 540 rptn aI, 800' rpm do m?,"
tor. �eu

\

robusto �.im.en.siona.men.to p�rmite. ? uso de pesados. 69�1-
pamentos (colhedeIra de cana, enxada .rotatIva, .

etc). Pos�ilbll�ta
também a utilização do trator para aCIOnar eqU1p�mentos estacIO�
nários, tais como \g.eradores elétricos, serras,. ,

OPÇÕES:.
, " \

'lIMA . Pnetls dianteiro� àg�ícola:!l e barra c1e tração agtlC'ola.
'TMM - Pneus dianteiros rod.oviários e barra de traç�o agr1�oll(.
TM . Pneus dianteiros rodoviários I e �arra de tração mdusU'lal.

'-
� S7S r

Revendedora autorizada "New Holland" e "CBT" pcc-a a região;

MAVEQ[JIP
l\iáquinas, Veict.tlos elEquipamentos Ltda. \

Rua .Duque de Caxias s/n (Próximo 'ao Oemitério Municipal)
. Te1efone (0477) 22 .. 0261

-

CEP 89460 . CANOINHAS-SC J

\ .
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JUÍZO DE DIREITO DA

COMARCA DE CANOiNHAS

SANTA CATARINA

Edital Cita�ão
prazo de
(20) ,dias

com o

vinte
o Doutor Cláudio Barreto

Dutra, Juiz de Direito da 2.a

Vara Cívil da comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa Ca·

tarina, 'na forma da Lei, e'tc.,.'

FAZ SABER _ A'os que o pre
sente edital virem, ou dele co-

I

nhecimento tiverem, que por
parte de OELSONí DE SOUZA
GOMES e sua mulher 'EUNICE
MARIA ZAZINSKI GOME:S,

,

,

brasileiros, casados, ele bancá
)

rio, ela funcionária Pública Es

tadual, residente e domiciliados
nesta cidade, foi requerida uma

ação de USUCAPIÃO, ficando
os citados os réus' ausentes, bem,
como os interessados incertos e

não sabidos, do seguinte imóvel
a seguir transcritor- "Um terre

no rural com a área de 83.941,00,
(oitenta e três mil, novecentos
e quarenta e um metros qua
drados), situado no lugàr São

I

João dos Cavalheiros, município
de Três Barras, nesta comarca,
confrontando ao norte com ter
ras de João Maria Cavalheiro,
ao sul com ditas de Yoshiharu
Nagano,' ao leste com o' arroio

-

do Mico, por terras de Lizandro
Schultz e ao oeste com ditas de

Estanislau Lavandovski e Joa
quim Padilha Silveira. Tendo
sido pelo MM . Juiz de Direito
designado o próximo dia 19 de

, .dezembro, 1980, às 10 horas.pa
ra a audiência de Justificação
Liminar de Posse, quando 'após
ouvidas as 'testemunhas arrola
das na inicial será prolatada a

seritença decidindo sobre 'a re

ferida justificação. 'E para que
chegue I ao. conhecimento de to-.
dos mandou expedir o presente
edital qUe será afixado no' lu-_
gar de costume e publicado na

forma da lei. Ficando os' citan
dos advertidos de que não,' sen
do contestada a ação presumir
se-ão aceitos como verdadeiros
os' fatos articulados pelo autor
(art: 223 § LO c/c. o art. 285
2.a parte do C.P.C,.), 'O QUE
CUMPRA - Dado e passado

. nesta cidade de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, aos: .tre�
ze dias do mês de novembro de
mil novecentos e oitenta (1980), ,

Eu Zaiden E'. Selerne, Escrivão,
o

_

subscrevi.

CLAUDIO· BARRETO DUTRA
)

Juiz de Direito
2.a Vara

anoin ense
Edital de Convocação

,

. I
1

São convidados os senhores associados do Clube Canoí..
nhense, para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL ORDINA ...

RIA, que terá lugar na sede social, na' rua Major Vieira nr. 345,
nesta cidade de Canoinhas, Santa Catarina, no dia 14 de dezembro
de 1980, às 10 horas para deliberarem sobre a seguinte Ordem do

I
,

Dia:
'

)

A) Relatório daDiretoria, conta de receitas e despesas,
B) Eleição dos membros da Diretoria composta dos se..

,

guintes: Presidente, Více-Presidents e, Conselho
Fiscal composto de três membros. ....

NO TAS: 1) Não havendo quorum para � primeira convocação,
ficam convocados os senhores associados para, a se.._

gunda convocação, uma hora mais tarde, deliberan..

do com qualquer número ..

2) ) Estatutariamente não valerá o voto por procuração.
3) As chapas deverã'o ser apresentadas a secretaria

até 24 horas antes da ASSEMBLÉIA devendo, te
rem o beneplácido dos .. candidatos.
I

-

Canoinhas(SC), 14 de novembro de 1980.

ZAIDEN EMILIANO' SELEME
Presidente

� (

, \
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TELAS DE ARAME' GALVANIZADO PARA CERCAS,
ALAMB.RADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.

FABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COMPRIMEN

TO E COM ARAME DE TODAS A.S BITOLAS.
-,

\

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERflL
Fábrica: Distrito de Marcílio Dias -, Canoinhas-SC. \

I
,

Escritório: Rua Eugênío 'de Souza, 188 _' Fone 22-0748, Caixa .,

Postal 24'1 - Anexo Escritório Cide Contabilidade
, ,.

m

Ora., Heloisa s. Bertoncini
CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 ..- 1.- andar

(ao lado do Edifício Mussí)
Fone 22-0439

. I

I '
,

�=--==�===============��=======F=======================---=

,

.)

\ .

" )

Empresa Indnstrial e Comer�ial 'DCK· S. A.
;_:- MATERIAIS PARA CONSTRUrÇAO -:-

,

,

Novembro mês das' 'compras, das reformas e ,acima de tudo dos, descontos'I" ,
, ,

FUCK
\
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LUCiO 'COLOMB'O..'
,

\ (I

Torneio de .Garnão

-

I

o casamento de Aglair
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o jovem casal recebendo a bênção matrímo-
nial, na bonita cerimônia ocorrida dia 8 último na

Igreja Matriz Cristo Rei. j Foram Os padrinhos de
Aglair, Dr. José Cidral da Costa (Maria Goretti),
'Sérgio Carvalho (Eleonora), Mauricio Krauss e Sonia
Krauss, Luiz Alberto Motta e Ana Rita Mühlmann ,

Luiz Leandro (Iris), Onnio Pedrassani Neto ,e Maria
Lucia Kohler . FOTam as testemunhas dle Sérgio, Dr.'
Zaiden Emiliano Seleme (Dia. Zoé WaIky.iia Nati
vidade), João Linzmeier (Emilia) , Jairo dos Santos
e Eliane Carvalho, João Carlos Hoppo (Ana Maria
Knorek), Auri da Silveira (Estér), Rogério Floriano
da .Silva (Angela) e Adelmo Fuck (Mara Knüppel) .

i iN .iEb. '''H'1'WW a il&Ai ., ,.!��"""""_�q.. ..._L!'

Chá das Domadoras /

.

Como acontece todas as primeiras quintas feiras do
mês,. as Domadoras do Lions Clube de Canoinhas, reuniram
se dta 6 último para o kadidonal Chá' das Domadoras .

Desta feita, o acontecimento teve lugar na residência da
Senhora Zenair Furt-ado, onde na ocasião foi decidida: a

compra de uma máquina de lavar roupa e' uma secadora
utilizando o

\dinheiro arrecadado no, Bailé <la Rainha d�
cidade realizado recentemente, para equipar a Iavanderia
da Associação Espkita Lar de Jesus, que mantém órfãos, e

erianças desamparadas. As Domadoras que tem por ideal
o bem 'estar dos necessitados, deliberaram também sobre
a campanha de Natal para a, criança pobre,

Contabilistas-80
Estou recebendo convite de formatura dos' Técnicos

em- Contabilidade de 1980, do Colégio Comercial de Canoi
nhas, .que acontecerá no dia 5 de dezembro vindouro. A
turma,' que leva o nome de "Donaldo Ivan Fleíth"; ',com
noventa formandos terá o seguinte programa: .dia 5 às 19
horas, Missa em ação de graças e às 20 horas, cerimônia
de Colação....

de Grau no Cine Jubileu. O colunista agrade-
,ce à Direção pelo gentil convite.

.
-
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Promoções no 3.o BPM
Esta semana, tive a satisfação de conhecer pessoal

mente o atual Sub-Comandante do ,3:0 Batalhão dia Polícia
Militar, com sede nesta cidade, Newton Bruno Schüler,
que foi promovido do posto de Maj or para Tenente-Coro
nel. Na ocasião, fiquei, sabendo também da promoção do
1.0 Tenente Sid Freitas da Silva ao posto de Capitão; do
2.d Tenente Vanderley Lopes, hoje servindo em CUTltiba
nos, ao posto de 1.0 Tenente; do '1.0 Tenente Vieland Krieck,
servindo em Rio do Sul, 'ao posto, de Capitão. Da coluna,_
seguem as felicitaçÕoes aos nobres àmigos.

VIVA UM VERÃO MAIS J;ELIZ
com os

ÓCULOS SOLARES COLE'ÇAO 81 '

da

ÓTICA (OHFI,'ANCA
�

Praça �auro Müller, 022 - Fone 22-0316
,

CAN'OINHAS-5C

i

Por ocasião da entrega dos prêmios aos vencedores
CIO I Torneio Regional de Gamão, domingo último na sede
campestre do Elite Tênis Clube, o Sr. Michel Seleme fa
lando em nome da colônia Iibaneza de Canoinhas, saudou
os visitantes e homenageou' ôs gamonístas mais idosos da

competição. São eles: Antonio Seleme, 87 anos;' José Ga-.
nen, 84 e Jacob Seleme, com 82 anos de idade . Na ocasião,
também, foi oferecido um prêmio especial ao jogador parti
cipante da cidade mais àflstante, sendo ele, Reinamor San"
tos Almeida, da cidade de Salvador, hia . Na foto, de

'I'abalipa especial para. a coluna, Alex dre' Saf'iedine e·

Adib Sala, respectivamente conquistadores do 2:0 e 1.0 lu

gar. O colunista agradece o convite de participação" e pa-:
rabeníza os amigos pela magnífica festa.

'

f'

Aniversãrios,
-

HOJE: Sra. Rosa, esposa
I de Alfredo Roesler; Luiz Trap'p,

Marouva Fallgarter, Irma Boesler e João Darci; fi·
lho de João (Olga) Sobczak.

J ,

AMANHÃ: Narciso Leonardo Ruth�; Vva Nair Víeira.

DIA 24: Oswaldo Voig1;, Francisco Vital Pereira, residente
em Flortanópolís .

•

DIA 25: Sra. Sibila, esposa de Pedro Tyslk�, residente' em
Bela Vista do Toldo, Beatriz Catarina'.Carvalho,

! residente em Brasilta.

DIA 26: Sra. Anita, esposa de Paulo Neuburger e Dulce
,

Anita Neuburger,
DIA. 27: Rosymary Fischer, M.ario' Müiler, Ilmar �erner

'I'odt, filho de Vivaldo (Jandíra) Todt; GI1vana
D'Aquino Fonseca.

DIA, 281: Silvana Regina Pereira, Jones Cleíton Simões de

Oliveira, Gerson Irandír Kohler, residente .em
Curitiba.

Aos aniversariantes da semana, os parabéns 'do co-

lunista, com vetos de felicidades. (

Fernando Tokarski
deixa o CaM.C.
Em correspondência dir-igida ao Préfeito Municipal,

à Câmara de Vereadores e à imp�ensa,,' o Presidente do
Conselho Municipal de Cultura, Fernando Luiz Tokarskí,
comunica sua demissão do cargo. Alega o Professor, Es

crítor e Contista, que "ao assumir a atual gestão do CMC,
traçamos diretrizes as quais. julgamos 'bastante idôneas ao

desenvolvimento, cultural canoinhensev . Entretanto, mal
iniciávamos os fundamentos de nosso. trabalho, deparava
mos com barreira consideráveis, as quais comprometiam a

série das nossas reais intenções" ..

=----"""'""!'�_,.-----_.......--- ,....�....----_...._---"--_........_--------------_....._�

) Promoções
do Lions

Em recente campanha premo
vida pelo Lions Clube de Canoi
nhas em beneficio da, Associação
ele Pais e Amigos dos Excepcionais
- APAE -diversos prêmios foram

\ '

distribuídos. Entre 'el,es, um Che-
vette OK, que teve como ganhador
o Sr'. Fuad Seleme . Na foto, o mo

mento 'em que o Presidente do

Lions, João 'de Souza Vargas fazia

a. entrega da chave ao feliz ganha
dor. ,Do colunista, os parabéns à
Diretoria' e membros do' Líons pe...

10 brilhante sucesso alcançado.

/

\
.

.Juventude Democrática Catarinense
A Diretoria do JDC de Canoi

-

nhas, formada dia 12 último, foi

êrilpoSsá�at '�m
'"""'"

reunião realizada

dia 13 na sede esportiva da firma
. ,

Zaniolo, contando com a presença

dos Prefeitos de Canoinhas, Três

Barras e Major Vieira, Presidente

do PDS de Canoinhas, vereadores

e convidados especiais, do Coorde-

'nador da JDC de Joinville, Saliba

Nader Neto e demais membros, e o

Professor Osni Piske, Diretor Re

gional da Casan. ,Presentes tam

bém os membros da Diretoria do

JDC de Três Barras, que tem, corno
I

, •

Presidente, o jovem Pedro Rogério
Reitz. Na oportunidade, _ diversos

oradores políticos da "Velha Guar-
. \'

àJa" pronunciaram-se, manifestan-

do seu desejo de apoiar a [uventu
,de que acabÇi de ingressa� na polí
tica, incentivandÜ'-a' e orientando-a

em todas as suas iniciativas e ideais.
Na foto, em pé, da esquerda para a

d.ireita, E,M PÉ: Convidado, Saliba
Nader . Neto, Antonio de Souza, Ü's-"
ni Piske, ,Odival Bartnick, Candido

José Freitas� Alberto de MaiOo e

,

Mário Scheuer , SENTADOS: Ro
berto Rujanoski, Lúcio Colombo,
Amadeu. dos Santos, Modesto Za
niolo (Presidente) e Pedro Rogér-io
Reitz (Presidente da JÚC d.e Três

Barras) .

-

Vestidos flutuantes, camisetas, mini-saias,
jardineiras, ,�alças jeans,

LMODft�RIO;aPRIMAVfRA �� VERÃO
Apa:r,eça só falta você.

Trabalhamos com Cartão (cELO,.

« »
Vamos patinar �os embalos da moda jovem daDES· ( T

DE OSMARIO DAVE,T FILHO
I

Rua Major Vieira, 350 � Telefone 22-0740

Credenciado sob n.o 291 para:

EMPLACAMENTO DE VEíCULOS - SEGU
ROS GERAIS - CARTEIRA DE ,HABILITA
çÃO - CARTEIRA DE IDENTIDADE - CON-

FECÇÃO DE PLACAS E PLAQUETAS.
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Prefeitura
/ 'Municipal de

'

Canoinhas

··Decrêto
ABRE CRÉDITO ADICIONAL

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE lCARVALHO NE,TTO Prefeito
, ,

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no USo de
,suas atribuições legais e de conformidads, com o artigo 42 da Lei
Federal 4.320 de 17/3/64,

DECRETA

Artigo 1.° '- Fica aberto o crédito adicional no que se refere, a,
Lei n.? 1.571 de 12/11/1980, como segue: "Ficam Suplementadas num total
de Cr$ 3.514.163,88 (Três milhões quinhentos e quatorze mil, cento 'e ses

senta e três cruzeiros e oitenta e oito centavos) as seguintes dotações or

çamentárias:"

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$ 50.000,00

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.,2.0.0 _ RANSFERÊNCIAS CORR:ENTES
3.2.2. O ,- Transferências Intragovernamentais
3.2.2.1/013 -, Transferências A S.S.T.

4. O . 0.....0 - Despesas' de Capital
4.1.0.0 _ INVESTIMENTOS

Cr$ 30.000,00

Cr$
,

80.413,60

I

4.1.2.0 - Equipamentos e MaJterial Perrnanejjtc. /'

4.1. 2 .1/017 - Equip. e Material �erm.?,,;.ertt;- ..
.::'

0400 -, Departamento da Fazenda

3:0.0.0 -' DESPESA,S (:ORRENTES
, 3.1. O . O - D,8;;pesas de Custeio _

3 . 1. 1. O. -: Pessoal
'

3.1.1-: 1/029 - Pessoal Civil .. ..

'4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4.3. O • O - Transferências de Capital
4.3.5.O-Amortização Dívida Pública

\ 4.3.5.1/038 - Amortização Dívida Interna
,

�

.. Cr$ 163. 7150�28

Cr:$ 20.000,00

.. Cr$ 200.000,00

0500 - Departamento de Educação e Cultura/
, '3".0.0.0 - DESPESAS'CORRENTES

,

3.2'. O . O - Transferências Correntes
\

3.2.3. O - Subvenções Sociais
. ,

'3.2.-3.1/045 - Comissão Municipal de Esportes .. Cr$
I ,'.20.000,00

\

'0800 - Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
,

, �"

3. O. O. O - DESPESAS CORRENTES
3 . L O . O - Despesas de Custeio �

3 . 1. 1. O -', Pessoal Civil
,3.1.1.1/092 - Pessoal Civil .'. ,,- ..

3.1. 2 . O - Material de Consumo
3.1. 2 .1/093 '-, Material de Consumo .. ..' ...
13.1. 3 . () - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.1/095 -' Outros Serviços e Encargos

. .

� .

,

4.0.0.0 - DESPESAS DE CARITAL
4: 1. O . O - Investimentos
4.1.1. O - Obras e, Instalações "

4.1.1.1/097B - Contr. Recup. Conservo Estr. Pontes .. Cr$, 200.000,00

Cr$ , 500.000,00
\

. . .. Cr$ 500.000,00
/

Cr$ 100.000,00 '

I

0900 - Departamento de Serviços Urbanos
\

3. O. O. O -' DESPESAS CORRENTES
3 . i. O . O - Despesas de Custeio,
3 . 1. 1.,0 - Pessoal'
3 .1.1.1/101 �Pessoal Civil.. .. . Cr$ 1.000.000,00
3.1. 2 . O - Material de Consumo
3.1. 2 .1/102 -' Material de Consumo r- Cr$ 50b. 000,00 '

3 . 1 .3 . O - Serviços: de Terceiros e Encargos
3.1. 3,1/104- Outros Serviços e Encargos .. Cr$ 150.000;00

,I' ,

'

Total Suplementações .. .. .. .. Cr$ 3.514.163,88 '

, 'Artigo 2.° - Para fazer face as. suplementações constantes do
artigo anterior, ficam anuladas as seguintes dotações:

'

0100 _' Câmara de Vereadores

3.0.0.0 -. DIDSPESAS 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. Pessoais. Cr$ 50.000,00
0300 � Departamento de Administração '

3.0.0.0 _ DESPESAS CORRENTES
3. 1. O . O ,- Despesas de Custeio
3,. 1. L O _' Pessoal
,3.1.1.1/018 - Pessoal Civil .

3. 1. 3 . O - Serviços de Terceiros, e Encargos ,

, 3.1. :3'.1/021 - Remuner. de Serviços Pessoais' ..
'

'

..

Cr$ 800.000,00

Cr$ 100.000,00

e I ,,' -_B'"5'.' ,+
,

Mtw'f

4.0.0.0 r: DESPESAS DE, CAPITAL
4.2. O . O - Inversões Financeiras
4.2.6. O - Cont, O'U aumento de cap. empr ; .comer-'

ciais ou Financeiras
'

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 Terceiros ,e Encargos
3.1. 3 .1/031/-, Rem. de Serviços Pessoais ..

3 . 1 .3 ,2/032 - Outros Serviços e Encargos ..

9700' - Setor de Fomento Agropecuário
, '

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O - Despesas de Custeio
3.1. 2. O - Material de Consumo
3.1.2.1/086'- Material de Consumo' .

'

3.1. 3. O _-, Serviços: de Terceiros e Encargos /

3.1. 3.1/087 - Rem. de Serviços Pessoais
4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL
4. 1. O . O - Investimentos ,

4.1.1. O '-, Obras e Instalações
4.1.1.1/090 - Obras e Instalações .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 500.000,00
4.1. 2. O - Equipamentos e Material Permanente'
4.1.2.1/091 - Equipamentos e IVIat. Permanente,,. ... Cr$ 50.000,00

n.� '8s/80
/

"

0500 - Departamento de Ed�cação e, Cultura

3,,0.0.0 -- DESPESAS CORRENTES
3 . 1. ° . C - 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 .. ..

0600 _, Setor de Saúde e Saneamento � Saúde
/

3. O. O. O -, DESPESAS CORRENTES
3. 1. O . O - Despesas de Custeio

,

3. 1. � . O - Serviços de Terceiros e Encargos
3: 1. 3.1/068 -' Outros Serviços e Encargos
3.2. 0.0 - Transferências Correntes
3.2.5. O - Transferências a Pessoas

, 3.2.5.5/075 -' Assist. Médica e Hospitalar
4.0.0.0 - DESPESAS DE,CAPITAL
4:. 1. O . O' - Investimentos.
4.1.1. 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 .. f.. ••

0600 ,.;_ Setor de Saúde 'e Saneamento - Saneamento

3. O. O. O -' DESPESAS CORRENTES
3 . 1. O . O - Despesas de Custeio

, 3. 1. l. O - Pessoal
3.1.1.1/078 - Pessoal Civil .. . .

3 . L 2. O -, Material de Consumo
3.1. 2.1/079 - Material de Consumo .. .. ..

3.1. 3. O _ Serviços de Terceiros e 'Encargos ,

3.1. 3 .1;080 - Remuneração de Serv. Pessoais ..

3.1. 3: 2/081 -' Outros Serviços e Encargos '.. ..

..,
,

4.0.0.0 _ DESPESAS DE CAPITAL '

4. L 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 F'inanceiras- /

4'.2 .. 1. O _. Aquisição de Imóveis,
4.2.1.1/084 - Aquisição de Imóveis . . . 'i

150.000,00,
, "

100.000,00 '

100.000,00---:

Cr$ 200. OOO�OO '

Cr$ 200.000,.00,
,

,

• I

Cr$ 60. OOO,OO;�

Gr$ 140.000,OÓ

Cr$ 150.000,00

Cr$ 50.000,00

Cr$ 50.000,00

Cr$ 150.000,00

Cr$ ,50.000,00
Cr$ 50.000,00

Cr$ ,100.000,00

....
' Cr$

.'",

',0800 - Departamento Mun, de Estradas de Rodagem
3. O: O. O -' DESPESAS CORRENTES'
:3 . 1. O . O - Despesas de Custeio .

3 . 1. 3 ,O - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1. 3 �1/094 -' Remurier. Serviços' Pessoais

Total das Anulações .. ..

50.000,00

Cr$ 50.000,00

Cr$ 264.163,88

Cr$ 3.514.163,88

, Antigo 3.° -'Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-.
blicação, revogadas 'as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 12 de novembro de 1980.
,,"

, ,I

Dr. BENEDITO THERÊZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

, Registrado e "publicado o presente Decreto no Departamento
Admínístratívo Municipal, em' 12/11/80.

,

I \ ' JOSÉ BONIFAC.O FURTADO
Coordenador Administr-ativo

.
,

M•• =

.
,

!I#

,'I
'

I'

, ,

"
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SERVICOS
�

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: ,22-Q971
"ARMAeIA DE PLANTA0: De sábado (22) a sexta-feira

7, (28) VITAL _ Rua Paula
'Pereira, 542 - Fone 22-0033

MÉDICOS DE PLANTA0:' Em casos de extrema urgência -
Fone 22-0033

RADIO PATRULHA: FE>ne: 1!)'

PRONTO SOCORRO: Fone: 191
{

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179

ItADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:60 às 12:0a
horas e Idas 14:()0 às 18:00 ho-

'

ras .. Aos sábados até às 16:00
horas.

.
,

Nota de
Esclarecimento

,

A fim de esclarecer à opinião pública, o Edital de
Arrematação (Processo de Execuç-ão n.? 8.077), não tem nada
a v,er com O' nome do cidadão. sr. CLEMENTINO ESTANIS
LAU PIECZARKA, publicado 'em nossa última edicâo.

.>

O Edital tem como requerente o sr. Marcos Wun
, derlich, e requerido os srs. Alceu Guetzmeier e' Francisco
Guetzmeíer , Por erro da gráfica que nos imprime o jornal em
Curitiba, o nome de Clementino foi incluído como citado a,

quem a Direção da "Gazeta de Canoinhas" pede escusas.

ORLANDO MULLER

Certifico a pedido verbal da parte interessada que
em meu Cartório, em Canoinhas SC., revendo os autos 674 I

de Execução em qus STEIN COMERCIAL S.A. , demanda I

'eontra CLEM:ENTINO ESTANISLAU �IECZARKA, o mes

mo processo já se .achava Iiquidado, isto é foi pago 'dia 07 de

nov�mb:ro e a publicação edital saiu em data de 09 do corren

te, uma vez já impresso o jornal. Era o que me foi pedido, para
aqui dito, que me reporto e dou .fé . Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão que- o subscrevi.

Canoínhas, 17 dé novembro de 1980.

ZAlDEN E. SELEME -, Escrivão
_

CORREIO, DO NORTE

Comunicação
COMUNICAMOS AOS NOSSOS, ANUNCIAN'; _

TES QUE JA ESTAMOS ACEITANDO ANÚNCIOS DE

CONGRATULAÇÕES PARA A EDIÇÃO ESPECIAL DE'
NATAL. ,

A DIREÇÃO

FRANCISCO KRISAN

ENCONTRO DECOLORES

'Dia 16 de- novembro, dia
ensolarado, todos os'cursilhis
tas pertencentes à Díoces., de
Caçador se movimentaram pa
ra comparecer ao 4. o encontro,
do Momento na cidade de Frai

burgo. Este tipo de encontro é
realizado uma vez por ano; às
9 horas da manhã todas as. cara

vanas dá se encontravam na ci-

,

dade de Fraíburgo onde foram
,

recepcionados alegremente
-

por
todos os pertencentes ao movi
mento de, cursilho daquela ci
dade. O ponto alto do encontro
foi uma .prolongadà palestra
proferida pelo DR. ERNANI
FARIAS "Promotor Público da

Comarca 'd� Curitibanos". Ao

meio dia foi servido um' sucu-

lento churrasco a todos os pre
sentes. Na parte da tarde cada
representante fez um relato das
atividades do grupo no campo
religioso, também apresentando
um momento recreativo que
alegrou a todos. Apresentando
se um menino de apenas 7 anos

de idade, que entoou belos hinos,
acompanhado por um

, violão
muito bem tocado por seu pai. "

Farta distribuição de prêmios
doados pela turma' da casa. As
14 horas foi celebrada a santa
missa de encerramento por 4
Sacerdotes. Sem dúvida, foi um
encontro muito piedoso, onde
todos reviveram os dias: que ti
veram no cursilho. A coluna
agradece à turma de cursilhís
tas de Ftaiburgo pela acolhida
e tratamento que dispensaram
aos participantes.

O Próximo encontro será
realizado no dia 15 de novem

bro de 1. 981 na cidade de Videi
ra. Shalom.

CTG LAGO AZUL

Mais uma vez ti: turma do "

CTG LAGO AZUL, de nossa ci- I

dade estará se movimentando,

para promover um grande Ro-.
deio Crioulo a realizar-se no dia
25 de janeiro de 1. 981, cuja ren

da. será destinado à, aquisição
do altar e tapetes para a nossa'
nova igreja matriz. Como já é:.
do conhecimento dos leitores,
O CTG/de Major Vieira tem co-

laborado de maneira extraordi
nária para a construção de nos

sa igrej a matriz, sempre doan... '

do parte do lucro de seus ro-

deios 'para a igrej a . Portanto

devemos todos dar a nossa 'par
.tícípaçâo e colaboração à dire�,
toria do referido CTG, pois a

mesma sempre tem colaborado

em, tudo aquilo que se ref�re à

construção de nossa matriz. A,
-

turma do CTG LAGO 'AZUL a

coluná agradece, rogando ao

Todo Poderoso que os abençôe ,

·R·'........,...,..

A lic çôes
deC ;-

e

cheg
it

o saldo dos empréstimos
r

por cento no . l' semestre de,
-

rurais concedido pelos Postos 1980. \

Avançados do Banco do Brasil,
até o final do 3' trimestre deste
ano, atingiram Cr$ 15. 127 mi

lhões, .tendo crescido 50,5 por
cento em relação ao 2' 'trimestre
e 763 por' cento em comparação
com o 3' trimestre de 1979. Do

I

,total aplicado, Cr$ 8.573' mi
lhões, referem-se' a custeio e

Cr$ 6.554 milhões a investímen, '

to.

A nível regional, merecem

destaque pelo volume aplicado,
,

os postos de Utinga, Ibitíta e �
Rio Real (BA), Poção de Pe-

'

dras (MA) e Urucurituba
(AM), no norte/nordeste, Ta

quarituba, Itaberá, Miracatu,
Cunha e Angatuba (SP), na

regiao sudeste, Ituporanga
(SC), Santo Cristo (RS), Pero-
'la (RS), Boa 'Vista do Buríca
(RS) e Quilombo- (Se), na sul,

, alem de Mirassol D'Oeste (MT),
Ivinhema (MS) e Barão de

Melgaço (M'T)" na. centro oeste.

*�*******************************tc****.**�*�***"*****i<*****)/.****.**«�*�**.+t.,�+c*-)(.******.*****••��***-x**••-\<******.***�.*****-k**
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,Considerando o, desempe
nho de 390 unidades, com vida
media de apenas 9,3 meses de
atuação, a assistência, desses
postos já abrange 11 por cento
de todo o credito destinado pe
lo Banco do Brasil aos peque
nos, produtores, que detem 81

por cento do total de contratos
e 31 por cento do volume de re

cursos efetivados por essas uni
dades de credito.

No mesmo período de 1978,
, segundo levantamento do Ban
co do Brasil, a porcentagem de

participação dos pequenos pro
dutores no valor das: ,operações
concedidas pelos Postos'Avan

çados era de' 18 por cento. Em
1979 essa participação subiu pa
ra ,23 por cento.' .Com base no

numero- de contratos. A, parti-'
cipaçâo do pequeno produtor
cresceu de 51 por cento em 1978

e 67 por cento em 1979, para 81

I ,

os O tos vencados
.,

ur O O Brasil
Cr 15 bilhões

_

Até o final de setembro,
havia 57� .123 imoveís ria área
sob jurisdição desses postos,
sendo que 226.468 (39 por cen
to) estavam assistidos pelos BB.'
'O 3' trimestre de 1979 o total de
imóveis existentes na área de

atuação dos postos era de

171.144, dos quais,' 33.510 (20
por cento) recebiam assistência.

Os estados que apresenta
ram Postos Avançados r com'

maior volume I de contratações
'foram: Santa Catarina, (53.365
contratos), Paraná (51.543) ,

Rio Grande do Sul (44.357) ,

Bahia (30.303)" Pernambuco
(19.993), Minas Gerais (19.183)
e Piaui (19.021). O numero de
unidades pesquisadas

_

nesses

estados foram, respectivamente,I

39, 49, 26, 39, 21, 37, e 25.

Destacam-Se como os 10
melhores Postos Avançados,
por saldo de aplicações, os de

Ituporanga (SC) - Cr$ 203 mi

lhões., Santo Cristo (RS) - Cr$
177

", Perola (PR) - Cr$ 176 . ,

Boa -Vísta 'do Burica (RS) _ Cr$
145., Quilombo (SC) _ Cr$ 138.,

. Constantina (RS) - Cr$ 1'33 . ,

DUnga (BA) - Cr$ 126., Ibiti
ta (BA) - Cr$ 124., São José do
Norte (RS) ..: Cr$ 118 e Alfredo

'Wagner (SC) - Cr$ 118. ,

É de se ressaltar, que iimaio- ,

ria dos Postos Avançados efe-
'tivamente a Operar, a partir de
agosto de 1979, tendo completa
do- no 3' trimestre deste ano o

primeiro ano de funcionamen

to, já que até aquela data havia
.somente 30 unidades inaugura
das.

Até o dia 11 d� novembro,
o'Banco do Brasil [á havia íns
talado um total de 4,58 Postos
Avançados de credito rural,
represetando um crescimento
de 76 p/cento em- relação ao fi
nal do �no passado, quando fun- ii
cionavam 260 unidades, Encon- ]'

tram-se em
_

fase de instalação
55 postos e �35 ainda dependem
de autorização do Banco Cen- ,

traI.

'�'.
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Prefeitura Municipal de canoinhas

Gabinete
A falta de recepção de :sinal de TV

de emissoras catarinenses procupa-nos bas
tante, e até ao Governador levamos o as

sunto.

"

, Vários, contatos estão sendo feitos
com Blumenau e Joínville, e o nosso. inte
resse é'de que todos tenham opções na es

colha de mais de um, dois ou .três canais,
numa recepção clara.

Não mais receberemos os sinais de
TV Coligadas da. cidade de Blumenaú, a

do Prefeito
repetidora de 'Paraguaçu, está fora do ar

,e permanecerá, assim.

Passaremos daqui a 40 ou 50 dias,
receber os opinais da 'TV Santa Catarina da
cidade de Joinville (Rede Globo) depen
dendo apenas de autorização do DENTEL.

,

Esta informação foi .prestada pelo
Administrador' da TV Santa Catarina de
Joinville .:

Canoinhas, 22 de novembro de 1980.

n, Therézio de C. Netto
f Prefeito

\

Prefeitura Municipal de Canoinhas

/

,
/

De conformidade com ,o Artigo n.? 276,
-do Código' Tributário Municipal, o Departa
mento de Viação e Obras, Públicas, mediante o

presente Edital os elementos referentes a Taxa

de Melhoria sobre o 'Calçamento' a para Iêle
pipedos da Rua 03 de Maio.

a) CELSO BAUE,R
, I

frente. 6.50 -metros cota 3.60

23,48m2. a Cr$, 415,00 ...
'

.. Cr$ 9.744,20
meio-fio 6. 50ml a Cr$ 160,00 Cr$ 1.04.0,00

Total .... .. .. .. .. .. .. Cr$ 10.784;20

b) JOãO OLIS.COVICZ
frente 20,00' metros cora 3.6.0

72,üOm2. a Cr$ 415,00 .: '.. .. Cr$ 29,880.,00
meio-fio 2o.,00ml. a Cr$ 160',00 Cr$ 3.20'0,00

Total .. .. .. . \ .. '.. .. . (o Cr$ 33.080',00

.e) PRE,FEft"URA MUNICIPAL
DK CANOINHAS

p blic ç-
Republicação da Taxa de Melhoria refe

rente ao Edstal de 10 de outubro de 1980, do
calçamento a pedras irregulares.

1.0) OE,LSON S.o.UZA' GOMES
frente 22,0.0 metros cota 4,00
88,OQm2 a Cr$ 297,00 Cr$ 26,136,O()
meio-fio 22ml. a Cr$ 160.,00 Cr$ 3.520.,00

Total .. . I •• •• •• •• .• .• Cr$ 29.656,00

2,O} FRANCIS.CQ ZAZINSiKI
frente 16,00 metros cota 4,00
Esquina
1l&,OOm2 .a Cr$ 297,00 .. .. Cr$ 34.452,00
meio-fio 22ml. a Cr$ 160,00 Cr$ 3.520,00

Total .- ; '.
, ',Cr$ 37.9'72,00

3.ol COMERCIAL PEDRASSA1\1'I

frente 40,00 metros cota" 4,00
Esquina
212,OOm2 a Cr$ 297,OÓ Cr$ 62.964,00
meio-fio 46,00ml a Cr$ 160,000 Cr$ 7.360.,00I Cr$ 70'.324,00Total , ! ..

� .

\ .

4.°) PED>RO GRECHECHEN
frente 37,00 metros cota 4,00
Esquina
200,OOm2 a Cr$ '297,0.0 .. .. Cr$ 59.400,00
meio-fio 43,OOml a c-s 160,00 Cr$ 6.880,00

/ Total Cr$ 6,6.280,00

5.°) NIVALDQ BL,EY
"

-

frente 15;50. metros cota 4,0<0
Esquina
114,OOm2 a Cr$ 29'7,0.0 Cr$ 33.858;00
meip-fio 21�50mI a Cr$ 160,0'0 Gr$ 3.440,00

Total . t' .. .. .. .. .. .. Cr$ 37.29'8,00-

�.O) MARIA GLINSm: E, OUTROS
frente 3.6,00' metros cota 4,00
144,00m2 a Cr$' �W7,OO .... Cr$ 42.'768,00

\

,

fretne 26,50 metros, cota 3,60

95,40m-:2. a Cr$ 415,0.0 . � .. .. Cr$ 39.591,00'
meio-fio 26,50ml. a Cr$ 1600,00 Cr$ 4.240',00
Total .. ;. .. .. .. .. .. .. Cr$ 43.831,00

'Fotal da obra.em metros quadrados 238;60
m2. a ser financiada pela Prefeitura, Municipal
referente a 1/5 da obra 47,72m2., em moeda
representa c-s 19" 803,8'0: a ser financiada

pe-Ilos contribuintes 19'O,88m2., em moeda repre-.
'

senta Cr' 79.215,20 referente a 4/5 da obra
Meio-fio Cr$ 8,48'0,000 - Total Geral: Cr$ .' ..

107.499,00.
'

,

Canoinhas, +,8 de novembro de 1980,

BENEDITO THER!ÉZIO ,DE CARVALHO

Assessor Técnico do D.M"E.R.

JOAO SALVADOR/OE ANURAO:t
, Fiscal do D.V.O.P.

,

, \

"

1

meio-fio 36,OOml a Cr$ 160,00 Cr$ 5.760,00

,Total "':- .

....

'Cr$ 48.528,00

A H

,

Fi gAlAM &.....mIm..�'twgzM4AÇiM.W1J211Pfiit.h&Ill'r_W. f'4••�

-'

7.0). PEDRO DOS SANTOS
frente 28,00 metros cota 4,00
124,00m2 a Cr$ '297,00 .... Cr$ '36.828,00
meio-fio 28,00ml a' Cr$ 160,00 c-s 4.480,00

Total : .. ' Cr$ 41. 308,00
<,

8.'°) AM:tRICO B. PONTAROLO
frente 4,2,00 metros cota 4,00-

, 1,8,0,0.0 metros quadrados. a
_

c;r$ 297,00 .. .. .. .. .. .. Cr$ 53.460,00
meio-fio 42,OOml a Cr$ 160,00 Cr$ 6,720.,0'0

Total .. .. .. .. .. .. .". .. Cr$ 6.0 .180,00

\ Total da obra em metros quadrados ...

1.472,50 a ser financiado pelos contribuintes
1 ,178,00 metros quadrados, em moeda repre
senta Cr$ 349.866,00 a ser financiado pela Pre

feitura Municipal de Canoinhas, 294,50' me
tros quadrados, em moeda representa Cr$
87.46-6';50 referente a 1/5 da Obra .

-

SOMA DAS' PAROE,LAS;
_ A ser financiada pela Prefeitu-
ra Municipal de Canoinhas . .. Cr$ 87.466,50
A ser financiada pelos contri-
buintes:
Calçamento a .retalhos de' pedra Cr$ 349..866,0'0
Meio-rio .. Cr$ 41.680.;00

Total .. .. Cr$ 479'. Ü'12,õO

(Quat�ocentós oe setenta e nove mil e doze cru-
,

zeiro'S' e Cinquenta centavos).
'

Canoinhas 18 de: novembro (}e 1980
)

B�NEnITO THERÉZIO OE C'ARyAL,HO.
.

AssessÜ'!' Técnico do D.M . E . R ,

JOAO ,S�VADOR nE ANDRADE
Fiscal dO' D.V.O.P.

I'

iM t.

Prefeitura Municipal de Çanoinhas
!

,

\

Edital de Alineação
Edital N.o

I, �

•

�1��

por 'Concorrência
064/80

De ordem do senhor Prefeito Municipal, o Presidente da Coris
são d€ licitação, torna público que realizará no dia 08 (oito) de Dezem
bro do corrente ano (08.12'.8'0) às 10 (dez) horas, concorrência para ven

da do material abaixo; conforme,Decreto n.? 85/1810.

Material inservíveis (sucata)' pertencente ao patrimônio Muni,,

cipal.

Qualquer esclarecimento os interessados poderão obter junto
ao Presidente da Comissão.

\

As�propostas serão abertas no dia e hora acima mareados em,
presença dos interessados no Gabinete do Prefeito Municipal.

A Comissão de Licitação reserva-se o poder de, a. seu exclusivo
\

critério aceitar as propostas que lhe parecer mais vantajosas, ou recusar

todas, sem que caiba aos proponentes qualquer direito a reclamação'.
. '

. O preço base mínimo do material é de Cr$ 3,50 (três cruzeiros
e cinquenta centavos) o quilo. O pagamento deverá sei feito à vista.

'

Canoinhas, 17 de novembro: de 1980.

HUGO �TONIO PE,�OTO - Presidente da Comissão de Licit�ç�Q,
AUTORIZO:

-,

BENEDITO TRERtZIO D:E CARVALHO l'rnTTO Prefeito, Municipal

Aviso de icitecêo
,

, � ..

,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoinhas,
leva ao conhecimento dos interessados "que se acha aberta a Tomada de

'Preço - Edital n.? Oi65/80, ara "Aquisição de 20 dúzias de tábuas dê pinho
terceirinha de 4,00 mts. x ,9" a 12" dJe largura", com prazo de entrega das
propostas até às 10 (dez) horas do dia 27 (vinte e sete) de novembro do
corrente ano (27.11.80). Cópia do referido Edital e maiores .esclarecl
mentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

, Canoinhas, 18 de novembro de- 1980.,

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissãe

Aviso
1 ,

lcitecêo
., \

A Comissão de Licitacâo da Prefeitura Municipal de Canoinhas,
.

� " '

leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a Tomada de

Preço - Edital n,? 066/80., para "Aquisição de 9'5 Barras de Cano ,PVç
ponta e bolsa de 2", com prazo de entrega .das propostas até às 10 (dez)'
�horas do dia 28' (vinte e oito) de novembro do corrente ano (2.8.11. 80) .

Cópia do. referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto
a citada Comissão.

e

\

Canoinhas, 18 de novembro de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Jli!II!!!Di!DiiiillDmD_3ml§'lB!ftmIBl'��iEiiIl.�1tift.4iA'9,�w__pmm....
I

.

.'

Prefeitura Municipal de Canoinhas

o
III

fio t
D'r. BENEJ?'ITO THERÉZIO OE CARVALHO NE'I'TO, Prefeito
Municipal de Canoínhas, Estado de Santa Catarína, no uso de
suas atribuições legais, resolve: -,

,
CONCEDER LICENÇA

De acordo com os artigos n.Ps 125, 131 e 134 da Lei n.O 1.149,
.de 2q/04/1974,

a) Ligia Schivinski, (60) sessenta dias, de licença para trata
menta - em prorrogação, conforme, laudo médico incluso no requeri
mente protocolado sob n.O 1.840 datado de 15/9/80, a partir desta mesma

data;
"

....

b) Clementino Estanislau Pieczarka, (120.) cento e vinte dias de
licença em prorrogação, para tratamento de saúde conforrne.Iaudo médico
incluso no 'requer-ímerito protocolado sob

-

n.? 1.848 datado de 15/9/80 a
f • "

partir desta mesma data.

, Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 14 de novembro d� 1980. ,

•

Dr. RENEUITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a presente' Portaria nl:)' Departamoote
Adminigkativo Municipal, em 14/11/80 .

Jos:t BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

'- '

j '.' �

/

, \
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Esmeraldino J11tiia de ALmeida

Zona do «Bairro Preto»

terá' a sua Capela
A-populosa zona. do «Bairro Pre

to», que abrange também o trevo
da BR-116, terá em breve a sua Ca
pela. O: movimento foi desencadea-.
do pelos moradores daquela pro
gressista periferia

-

da. cidade. O
movimento foi maciço e o resultado
compensador. A comissão provísó-
'ria dirigiu-se ao Bispo da Diocese
,

de Caçador D. One-res que, num

gesto dígníttcante, despachou favo
rável a petição a ele endereçada.
Realmente foi um movimento opor
tuno dos moradores visto residirem
a 2,5 quilômetros de dletâncía da
Igreja Matriz. fato que por si justi
fica 8 reivindicação feita. Está de
parabéns o grupo pioneiro pela o

portuna e louvável iniciativa.

Revista'«MANCHETE» & 25

anos de Dhlo�Almelda
"!:'I '

A revista «'Manchete»' destacou
nesta semana, na página «Brasil em
Manchete», os 25 anos de «Dlno AJ
meída Informa», na imprensa do
Paraná é seus 17 anos de Gazeta.
do Povo: Eis o texto: «Díno Almei
da»,' um dos mais conceítuados [or
,nalista paranaenses, está comemo
rando 25 de atividade. Em U55. ele
inaugurou, no Paraná, um gênero
novo de·' noticiário social, no

,

extinto [omat A Tarde. Hoje, sua
coluna «Dino Almeida Informa»,
publicada na Gazeta do' Povo. no
Vjá.rio Popular, na revista Panorama
e semanário Curitiba Shopping, é a
mais lida em t-odo, o estado.

'

\
.

11º Baile do Chopp da

SHRP

Com programação carinhosamente
.

elaborada, será realizado dia 29 do
corrente o tr,adicional «BAILE DO
CHOPP», que estará comemorando
o seu 11.° ano de promoção ininter
rupta. A animaç-ão incontida dos
afeiçoados a tal divertimento da' o
sinal verde para o seu retumbante
sucesso nunca igua!ado. O conjunto
musical especialmer;tte ctlntratado
para, a grande noitada .da alegria é o
famoso «CORINGAS», da cidade de
TAlO-Se, considerado pelos .entendi
dos como um dos melhores na sua

especialidade. Os canecos poderão
ser procurados com o sr. presidenie
Fernbndo Reusing ou outro membro
da Diretoria do Clube.

.

DOCUMEN�OS /

EXTRAVIADOS
'Ivo Hendges, declara para os

devidos fins que foi extraviado o

Certificado de Propri'êdtade do seu

caminhão Mercedes Benz 1113, ano

1972, cor azul e -preto, placa
YV-0225, chassis 3440G'3'16Ü'309'51-. O

lpeS1no fica �m eleito pOT te-r sido

requerido segunda via.
<

Papanduva, 13 de novembro de

19-80.
,

3 x
._ tO l

Médico Ocullsta em

Papanduva
Hoje estará em nossa cidade o mé

dico oculista Dr. Miguel CoSo Gres
pan, procedente de Curitiba. Dará
consultas a partir das 8 Hs, Os bene
_ficiários do Funrurat gozarão de
descontos especlaís, Aqueles que não
podem se deslocar para as cidades
vizinhas para exames de tal nature
za, poderão agora aproveitar essa
oportunidade.

Projeto Carajár" redenção
sócio-econômica do Brasll
o PrQleto Carajás, que para mui-

,

tos representa ti própria redenção'
econômica do Brasil, continua ainda
desconhecido para &. maior parte
da população do P8ÍS, que mão avalia
a sua importância.' O Projeto Cara
[ás, que' irá proporcionar exporta
ções da ordem de 11 bilhões de dó-
-lares anuais; a crtação de 80 mil no
vos empregos e a instalação de um

grande número de indústrias próxi
mas aos principais terminais Ierro
viários da região Nerte do Brasil.
Poucos brasileiros contudo, parecem
compreender a extensão deste em

preendimento e o que ele representa
para o Brasil em termos de reden
ção sócio-econômica. A sua impor-,
tâncía transcende a de exploração
de jazidas de minério de ferro, em
bora estas 8'ejam consideradas as
maiores do mundo, A descoberta foi
um mílagre, aconteceu quando, o

geólogo Breno A. dos Santos, que
em 1967 trabalhava para a Meridio
nal, filial «Uníted States Steeb e
procurava indícios de manganês em
áreas próximas à Serra.dos Carajás,
precisou fazer um pouso torçeiro

'

com seu helicóptero.· E, descobriu
as maiores [azidas de minério de
ferro de alto teor do mundo, hoje
calculadas em l8 bilhões de tonela
das. Um acidente que marcou o íní
cio de um sonho que está muito
próximo de se tornar uma. aspícío
sa realidade.

Passarela da sncledade

Dia 26 festejando nivar () jovem
Ad.emir filho do c8,sal João (Maria)
Wiliczinski. Dia. 2� ,:o:jovem José de
Lima, filho do casal João (Melanial
de Lima. Dit\, 28,1sr. Victor MaIako
viski, do alto comércio local. Igual
mente na mesma data, Sra. Lidia,
esposa. do sr. AnlhaI Becker, nl cor
respondente no distrit'o ,de Nova Oul
tura. Dia 29 o jovem Hamilton, filho·
da,Vva ..Sibila F'urtado Adonskl. Dia
30 a Sra. Teresinha, esposa do sr.
Antenor Zanela.

Écos da Festa da

Glamour-Girl

ASSIM FALOU o Presidente da Para
natur. Ernesto Valente Gubeft: A.
promoção da Glamour-Girl, que cons

ta do Calendário Turístico do /Par��
ná, é uma festa da sociedade do jor
nalismo, do turismo e do'mundo em

prasaria 1 e 'político dOo Paraná e do
Brasil.,:É isso ai minha gente ...

da.Pensamento semana

o menar número possiyel de pecados
é a lei do homem; Não pecar abso-
,lutç.mente é o sonho do anjo; tudo
quanto é terrestre está sujeito,a pe
car. O pecado é uma gravitação'.
(Victor Hugo).

I
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CAMJPANHA NACIONAL DE, AL.IMENTAIÇAO
O CNAE, órgão vinculado ao Governo Federal

distribuiu na semana passada em Canoínhas, 1.500
quilos de frango para as Escolas e entidades assisten
ciais que mantêm convênio. Em 1979, o CENAE, dis-
'tribuiu mais de 5 mil quilos de frango.

PATRULHA DO DiE.R:

FEAR NOVAMENTE EM CANOINHAS

Para completar alguns serviços iniciados pela
Prefeitura Municipal de Canoinhas, a .Patrulha Me
canizada volta a trabalhar no município por mais 7
dias úteis. Neste periodo, foi terminado parte do
aterro da Paciência dos Neves, para possibilitar O'

trânsito -pela nova ponte recentemente construída
pela Prefeitura em convênio com a Secretaria dos
Transportes e Obras � Sem alarde e estardalhaço, a

ADMINISTRAÇÃO DINÂMICA de Therézio e Fábio
trabalha em benefício do Município.

A velha ponte sobre, O Rio Paciência, feita em

madeira, .não mais oferecia segurança aos usuários; e

com o
.

apoio da Bancada do PDS na Câmara Muni
cipal, a Prefeitura firmou convênio com. o FEAR,
para a construção de uma nova ponte em concreto
armado e com pista de rolamento de 8 metros de lar
gura, dando condiç ões para passagem de dois veí
culos ao mesmo tempo em sentido contrárto. Nesta
obra, a municipalidade e o Governo, empregaram
mais de 1 milhão de cruzeiros.

.

A EQUIPE ,DE GAMÃO, DA COLôNIA LIBA
NESA DE CANOINHAS, vem por. intermédio deste jornal,
agradecer publicamente as seguintes firmas: .representante
BRAHMA de Canoínhas nas pessoas: de seus diretores Srs.
Décio e Eraldo; produtos BATAVO, por .intermédío de seu 're-

, presentante de Joinville e\__CAFÉ TROPEIRO, por seu repre
sentante de União da Vitória, que doaram seus produtos pa
ra serem dístribuídos durante Os jogos; aos prefeitos de CA
NQINHAS, M. VIEIHA e T. BARRAS, que.nos perstigiaram
doando Brindes diversos, e.demais pessoas que colaboraram,
em especialao SR. DELB! MACHADO e sua equipe que
também preparou o famoso "minchuim", e ao. JPresidente do
Clube Fantasma, Sr. Luiz F. Freitas, que gentilmente nos'

eedeu as instalações.

ME,LHORAMENTO.

Jpara revestir com material saibroso o Ieito da
estrada retificada e alargada entre as localidades de
Imbuia ao Rio D'Areia dle Cima, permitindo o trá

fego em qualquer tempo, a Prefeitura contou com o

auxjlio do Governo do Estado através da Sec'ret�
.ria dos Transportes e Obras cujo titular, Dr. Esperi-
dião Amin muito tem feito pelo Município.

I

a
Iniciadas em 1922, sob orientação do vigário

'Modestíno Oechteríng,. as obras da í,greja matriz,
'Cristo Rei, de Oanoinhas, congregaram, plena e total

participação comunitária. Naquela época, foram co-·

lhidas subscrições escritas de contribuições à cons-
. trução, todas pagas pelos subscritores, In:mtO! dos

quais ainda hoje vivem na sociedade canoinhense .

_ Em 1927, o corpo da-igreja já estava coberto,
nele se oficiando missas, casamentos e batizados. '

_ .Em 1930 já havia sido construída a torre,
com 04 torres menores no ápice, ensimadas cada uma

com uma cruz. Por volta. de 19'43 foi convertida ao

aspecto atual, formando uma única ponta cônica.

_ No final da década de 30 adquiriu-se da Aus
tria 'os vitrais coloridos. Mas' ao chegarem no porto
de 'São' Francisco do Sul, lá foram deixados por tem

po indeterminado, face às altas taxas alfand�f[,ária�.
Algum tempo depois, quando colocados em leilão pu

blico, o vigário da época os arrematou por um pre

ço irrisório. Nunca se soube o porque da. falta dos
.vitrais nas janelas com VIdros comuns. Seria a gran
de 'crise de 1929 'Ou -teriam desaparecido em São Fran-'
cisco d� Sul? Várias famílias contribuíram para' a

aquisição destes vitrais,; eI?-t.r,e ,elas, as de AH:eito �o
karski João Fedalto, EmIlIano Seleme, Jose Pavao,
Ernílid Ritzmann Alfredo Ma:yer, Reinaldo Krüger e

, ,
,

- outras.

_ Em 1934 é ooncluí'da a Casa Paroquial'. Des

de 1922 até então os padres continuaram a- :residir
na colina Santa Cruz, lócal da primeira igreja ca

noinhense, construída antes de 1913 e destruida por
, 'um incêndid na· tarde de 29 de março de 1945.

_ Em 1937 foi cohj'cado o relógio de 04 faces,
adquirido que foi com o. �psvio de u!lla ve�ba ql!'� �s
tava na Prefeitura MUnICIpal e destmada a aquIsIçao
de um instrumental para banda e orquestra. Segun
do o vigário da época, Anacleto Wiltuschjning, est;e
relógio é dle procedência alemã, mas a placa de fabn

cação foi consumida ,por motivos até hoje tgnorndos.
Custou a importância de 15 contos de réis. '

_ Em' 19'38 foi concluída ç. arrematação inte:r�
na, pas paredes e abóbodas. "

.

1

- ,Em 1942 foi executado o ladrilharnento e

taqueamento do piso.
_:__ _Em 1943, atr'avés de doações da família Fran

cisco N. Fuck foi c'onstrurdo o púlpito em madeira
de lei, hoje d�siruído. Os Irmãos. Thoma, de .Canoi- .

nhas encarregaram-se desta �arefa. Recebeu mc:ms

traçÕes a 'ouro, através do pintor Pedró Sechet.

- Em 1944, foi colocadà a mesa de mármore
d.e Carrara, hoje igualmente desti·uída. Foi doada
pela famHia Te9doro Humenhuk e custou 05 contos
de réis.'

'

/

A 22 de outubro de 1944, atra.vés, do Bispo Dio
cesano Dom .DaJllel Hostin, foi realizadra sua Dedie-..l
ção Oficial;, 'Qm graude oerh�ônia :re1igi�a.

.

NOVAS OBRAS , I � � I ''-l� . .... •

Segundo informações do Prefeito 'I'herézío, já
foi concluida a pavimentação à lajotas da, Rua Ba
rão do Rio Branco, da altura do Colégio Sagrado Co
ração de Jesus 'até o JIOVO Terminal Rodoviário. Fo
ram iniciados esta' semana os serviços' de terraplana
gem e drenagem da Rua Curitibanos, entre as Ruas
Caetano Costa e Barão do Rio Branco, para receber
revestimento à Iajotas. A obra será construída com

pista de rolamento numa distância de 180 metros li-
neares por 13,70 m de 'largura.

.

!

RUA CAETANO COS.TA

Em andamento também, as obras de regulari
zação do leito e assentamento de meio-fio no .pro
longamento dia Rua Caetano Costa até a BR-280, nu
ma distância de 918iO' metros em' duas .pistas de rola
mento. Nesta rua, a Prefeitura está elaborando um

'

trabalho dos mais aprimorados para; oferecer condi-

, ções de'um trânsito mais tranqirilo e embelezar a ,:u,
trada da cidade por aquele setor. Terá �Un1 canteiro
central de 3 metros de largura, onde serão implan
tados 27 postes de iluminação a m-ercúrio -para am
bas as pistas.

AVENIDA EXPEDICIONARIOS '

,

"

, ,

Dentro de' aproximadamente 10, dia�,' serão
concluidos os trabalhos de asfaltamento da Avenida
Expedicionários, bem como a Rua Princesa: -lzabel

;

e

trecho da Rua Paula Pereira numa extensão de 3.80'0

metros. Nesta obra o, Governo do Estado está apli
cando a preços do início do contrato mais de 13 mi

lhões de cruzeiros, além dos gastos e ajuda da Pre[
feitura Municipal. A realização desta obra tão �O't

'

nhada pelos habitantes do Campo da Agua Verde, só
_ ._ .. A "..,

foi possível, graças ao entendimento e compreensão
do Governador Jorge Konder Bornhausén.

,

a,
I

lcas
•

IS
I

ri
•

el
,

- Durante os anos de 1945/46, o �.int�r Pedro
Sechet contando apenas com um auxiliar realizou,
sem in'terrupções, toda a pintura da igreja, inclusive'
a enorme série' de afrescos,' hoje em parte destruidos:
Entre' tintas de fundo e. óleos incolores, foram dadas.
11 demãos, para depois serem colocadas as· pinturas
definitivas Esta árdua tarefa custou aproximadamen
te' lOü mil cruzeiros.

_ Neste mesmo
-

ano foram conteccíonados, em

alto-relevo com gesso, os quadros da Via-Sacra. Es
tas obras foram executadas por Marcos Fendel, de
Rio Negro, Paraná. As pinturas destes quadros ro

�al� �oeit:as pela esposa de Fend�l .. As
. moldlur�s, eI?:

imbuia ;entalhada, .foram produzidas pelos rnarc:eneI�
ros Kellner & Filhos ou por Jorge Thoma & FIlhos,
de Canoinhas , Diversas associações religiosas da

paróquia, alguns .particulares e produtos .das festas
de 03 de maio contribuírarn para o pagamento destas.
obras de arte.

_ Os confessionários, em imbuia) selecionada,
foram confeccionados entre 1946/47, em Rio Negro, \

Paraná, 'por um anônimo padre ,franciscano.
- Em 1952 foram fundidos e montados 03'

grandes sinos, produzido,s por J. Bell.ini &, Filhos, �e
Porto Alegre, Num total estacionárIO de 1980 qUI
los estes -sinos são assim denominados: São Francis
co '(480 quilos); N.S. de Fátima (640 quilos) e San
ta Cruz (860 quilos). Este último foi oado pela ia
miília Otto Friedrich. Ainda há um outro sino menor,
marca BVG, afinado �m si bemól, fabricadO' ,em 1928.,

- Em 1952/53, c'om o r,ebaixamento da rua

fronteiriça à igreja mªtriz, foram construídos os 24
\

degraus da escadaria frontal.
'

'_ Em 1954, sob intensas campanhas, adquiTÍ�
se um órgão de marca Bohn, de Novo Hambur/go, RIO
Grande do Sul, esta indústria de órgãos sequer exis
te. Custou, naquele t,empo, a quantia ele 860 mil cru
zeiros. Sua montagem e afinação ocorreu em 1,959.
Foi inaugurado em '06 dle 'janeiro ,de 1960 .

./

'- Em 1963/64, através da senhora Marina
Bastos Schaeffer, adquiriu-se um grande e luxuOso
lustre de cristal alemão, com pingentes thecos. Hoje,
este precioso lustre' está desaPat:,ecido. .

_. A pia batis�al, em marmorite, sob forka
de um grande cálice, e que entre 1927 e 1965 ,batizou
várias geraçõ,es de canoinhenses, foi doada a uma'

pessoa particUlar, sem qualquer justificativa plau�
sível. "

-

- Um antigo harmônio, embora não faça paro,
te"te da 'construç'ão em si, é de procedência alemã, - da
marca Hinkel, e já existia na velha igreja matriz
'destruída, quando' foi formado o primeh"o coro mis-
to de Canoinhas. ' •

Obs.: alguns /dados estão. suj,eitos a retifioaçoos,
caso comprovados.

'
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PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA

. �, VA AT� A FUCK AUTOMóVEIS LTDA.

-

Na Fuek Automóveis Ltda.. a vantagem é dupla; você' ga-
nha lia economia do Fiat 147 e ganha também na economia

dos planos Fuck. Venha conferir.

rock· Automóveis Ltda.

,
.

I.

Técnico
pesq

Para verificar o. andamento
. do Projeto Bovinocultura, exe

cutado pela EMPASC - Em

presa Catarinense de Pesquisa
Agropecuária S.A. e GTZ
Sociedade Alemã de Cooperação
Técnica, ,esteve recentemente
em Santa Catarina o técnico
germânico Rudolf.Binsack, Che
fe dos Projetos da GTZ pata á
América do Sul.

Rua Caetano Costa, 2211

Fone: 22-00.07 - CANOINHAS

/

Vende-se
Vende-se um terreno, lo

calizado à Rua Eugênio de Sou
za - entre as ruas Paula Perei
r.. e Major Vieir«

I Aceita-se troca por imóvel
em Camboriú.

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

FESTAS _. ANIVERSA

RIOS E CASAMENTO;;.
/'

SKOL

.2 Oi:

Um Fiat 147-L ano 1979,
cor bege, bancos reclináveis, 5

(cinco) pneus novos e volante'
.

esportivo.
Tratar

à

Rua Getúlio. Var
gas' 527 - !'.o Andar (Fundos) ,

�/PAULO.
I

\

conjuntos estofados, copas, dormitórios para casai é infan
ti', cozinhas americanas todeschini, televisão a cores (sanio
sharp, philips), .televisão preto e branco .(phjlip�,. philco) fo�.

gões a .Ienha '

8. a gaz, refrigeradores, armarios com· pias
(simples . e duplas), \ bicicletas, enceradeiras, máquinas de
costura '9 de lavar, colchões, violões, .carrinhos '9 berços,

\ relógios da parede, rádios, toca- fitas ,e uma
'

infírlidade de artigos.

.Em
.

cede 'compra 'um belíssimo, brinde para

Cervej as e Refrigerantes

Vende-se

, I •• I ••• d • II • II • II ti I d , II tlliIlI • II • ii •• a D 111111 ti nJil"i'lI iil a iiiy Iii .IP1 11111 II • I til II iii iI'�illl I IlIIl li ã t:lluiiliYnriflüyVi jjfj'ilimlli 1nn. rtTl71n1Trr
, ,

Edifício Planalto Hotel - Loja Térrea N." 413
I

Fones: 22-0433 - '22-0477 - Ramal 6

EXECUTA-SE TODO TIPO 'DE LAVAGEM, INCLUSIVE
, -

.

.

UNIFQRMES E CORTINAS.

SERVIÇO ESMERADb, RÁPIDO E GARANTIDO.

'PREÇOS �SPECIAIS PARA COLÉGIOS, CLUBES
É ASSOCIAÇÕES.

Consulte-nos sem compromisso.
Atende no' horário comercial, inclusive s.ábados à tarde..

PUBLICIDADE, É UM INVESTIMENTO SADIO E
RENTAVEL. '

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

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

I� PACITADOS, IMO EMPENHAR-SE NA· DEFESA DE SEU
.

INVF;STIMENTO.
. .

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

E MUITOS LUCROS TAMBÉM.·

\

•

.em
,

moveis e

Crediário
•

A

voce

,

p,fOprlO e .entrega na hora

Faça-nos um� visita e �(omprove nossos' pre,os \e ,facilIdades de ,pagamento

RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 _. CANOINHAS'- se.

lo

.... " II' � 'l!:1"'" �u�"IIIl!! a Pi"!! IJ I� m!ll! Ql,!tI I��!! II II! �!!UJlJl.MJ) '!li !!JUIWy P PJ.,,"U'Y,mUJ4&!lJU!'U M1Ul.lAiU" jllI_Uu.
I /

VGmpleta se�ão de BrinqQedos, - R�lóglos'" OR,IENT
n

para homem e mulber -, TuDo para, o seu lar

eletrodomésticos

o rebanho bovino está disseminado pela' quase totalidade
'das propriedades rurais do 'município. No entanto, a sua atiVidade

.

está relegada a 'um plano secundário' dentro dia propriedade, prín- ...

eipalmente nas paquenas e médias, Com isso, os índices de produ-:
tividade são. muito baixos, ocasionados principalmente pela:

a) Alimentação deficiente;
b) Alta incidência de endo e ecto parasitas; ,

.

\ Cf Deficiência mineral:

Apesarfde tudo, é através da venda de um ou outro bovino,
que o nosso agricultor, muitas vezes, tem conseguido sanar muitas
das suas dificuldades financeiras. Pena é, que o nosso agricultor
ainda não se conscientizou da grande importância que a bovinocul
tura exerce. dentro do contexto de sua propriedade, principalmente '

se explorada racionalmente, associada com suas lavouras.

Analizando-se o fator alimentação, podemos . solucioná-lo
de várias maneiras, sempre levando-se em conta o fator econômico.
O péríodo de inverno, é o grande problema . Porém a utilização de
áreas de lavoura, para implantação. de- pastagem de inverno (aveia, ."

azevem, centeio) consiste em prática simples e barata. A utilização
.

de restos de culturas (palhas de feijão" soja, etc.), .é outra práti
ca simples, para auxiliar no período de crise. A silagem e a fena

ção, são duas maneiras bastante econômicas e/simples de se obter
alimentação durante o inverno. -,

A alta incidência de endo e ecto parasitas, constitui um

dos grandes entraves. Muito' embora o seu controle seja uma' práti
ca fácil, ao alcance de todos, está muito pouco difundida. Por

esta razão, o índice de. mortalidade ocasionado por este fator, é

impressionante. A- sua solução" consiste 'na utilização de verrnifu- .

gos, bernecidas e carrapaticidas, regularmente.

..

A deficiência mineral está presente em
\

quase todos os

.

f

animais, em virtude da pobreza das pastagens produzidas pelos
,

.

nossos solos. O seu controle consiste no fornecimento de. sal mine-
, ral em cocha coberto, à vontade;' para que o animal possa ingeri-lo
regularmente, suprindo assim suas necessidades, evitando a:s de-

'

1ficiências.

Temos ai os três fatores básicos, que influenciam decisi
vamente na obtenção dos bons resultados na criação, bovina. Com

a realização destas três' .práticas, o sucesso é garantido..mesmo sen

do os animais de baixo padrão, racial, pois�estaremos proporcionan
do as condições mínimas para o seu desenvolvimento'. A sua res ...

posta nos chegará através {dos seguintes fatores:

---' Maior número de partos por vaca, consequentemente,
maior número de terneíros. /

- Menor espaço de tempo entri o nascímento di> ;anim:al
e o abate, com maior índice de peso ..

- Maior produção de leite.
- Menor índice de mortalidade.

I .
.

- Maior ,giro de capital dentro dia propeiedade .:rid>la.

NOTA: correspondência. contendo perguntas ou sug_hi deverão
ser enviadas para: Jornal "Correio do Norte"

(Coluna Agrícola) Caixa Postal, 2�D - 89460 - Oa.n.oiJ.:llw;-SC

\

•

Isa
Como s� sabe, o .Governo

do Brasil e o da República Fe
deral 'Alemã firmaram um

acordo de cooperação v. técnica
internacional e, em nosso Esta-

. do, a Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento, através de
sua vinculada a EMPASC, exe

.cuta 'OSI Projetos de Bovinocul
tura e Fruticultura de Clima
Temperado.

O roteiro do técnico. da
.

GTZ incluiu visitas às Estações
Experimentais de Lages e I�a
j aí e propriedades agrícolas des
tes municípios. Além disso, o

Dr. Binsack manteve. contatos
com, a Sede da EMPAse em

Florianópolis, acertando com a

,

Diretoria da Empresa o esque
ma de treinamento de pesquisa
dores brasileiros para o biênio
1981-82, no exterior, em cursos

de curta duração e a nível de

pós-graduação.

Discutiu, ainda, sobre o for

necimento, por parte do Gover-

no alemão, de' equipamentos
que auxiliam nos trabalhos de
pesquisa, e, também, no 'tocante.
à ampliação de consultoria, téc
nica alemã aos projetos em de�
senvolvimento. Neste sentido,
está prevista a vinda, em, abril
do próximo ano, dos primeiros
técnicos' alemães qu,e irão pres..

tar assessoramento no Projeto
de Fruticultura de Clima Tem

peratío ,

Por outro lado, o Çhete da
G'I'Zvelogiou os trabalhos de bo
vinocultura em andamento, nas··
Estações de Lages e Itaj aí, em
especial o Sistema de Produção

.

de Gado de Leite que, vai b�ne
ficiar o Vale do Itad.aí,

.

e
.

outras

regiões 'catarinenses. E, ·finali..
zando, ressaltou a Impontâncía
da ínterdisciplinaríedade que,
caracterizam os projetos, nos

quais tornam parte economistas,
biólogos, engenheiros agrôno-
mos, médico veterinários e

técnicos agropecuários.

�-------------------------�--------�----------�-----.

,

rico ao una
, .

Escritório Local da E,MATER . SCIACARESC'
I

.

I \'.

,
.

; O tripé dos bons resultados

/

\

, I �
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Botafoqo é
da {(II C a

! '

A CONQUISTA
o jogo' foi como se espera

va, num clima de nervosismo' e
'as equipes iniciando a partida
com muita cautela, apenas ar

riscando jogadas esporádias pe
las pontas. A meia-Cancha em

bolada, truncando as jogadas e

prejudicando o espetáculo, que
foi disputado com muita dure-

,

za de ambos Os lados. 'O Bota
fogo perdeu sua característica

. ofensiva pela ausência do ala
'cante Celso, que por motivos
particulares não pode integrar

"
o elenco alvi-negro.

Já aos quinze minutos da
primeira fase, o ponteiro es

querda Albary do Botafogo, foi
derrubado na pequena área,
mas o mediador Hilton Jahan
da,LMn, achou por bem não
,dar a penàlidade considerando
jogada normal, o que foi' bas-

, tante contestado pelos jogado
res e dirigentes do Botafogo.
Aos 25 minutos numa boa tra
ma do garoto Scopel, lançando
.0 atacante Alceu que cruzou da
direita, deixando Albary livre
diante do arqueiro Palaoro, pa
ra marcar o único gol do Bota
fogo.

Após o gol, a partida vol
tou à monotonia pela cautela
adotada pelas duas equipes,
apenas com o Botafogo insistin-

do muito nas jogadas pelo meio
campo. Aos 35 minutos, numa

jogada individual do veterano
Branqueia do São Bernardo, a,
zaga do Botafogo parou e o go
leiro Tico nada pode fazer para
impedir o chute violento que
foi para as redes do Botafogo.
Na segunda fase, o São Bernar
do se soltou mais procurando o

segundo gol e encurralando o

Botafogo em seu campo, que
ficou com a opção de jogadas de
contra-ataque através do pon
teiro Albary que fazia excelen
te partida. Aos 25 minutos, o
goleiro Tico cometeu penalida
de sôbre Cabacica do São Ber

nardo, e novamente o juiz fez
vistas grossas, em virtude do
clima de nervosismo e violen
ci a que

.

dominou os atletas no

segundo tempo. Dai até o final
dos 45 minutos, o Botaíogo pro
curou segurar o jogo, para ga
rantir o empate que lhe daria o

título do certame. Dirigentes e

atletas do São Bernardo não se

conformaram com a atitude do
I r

juíz Hilton Jahan ao não dar a

penalidade máxima e o Presi
dente Romário Martins e o Téc
nico Joalberto Kalempa protes
taram veemente. "Considero
hoje, 'o, arbitro, um, péssimo me

díador, inclusive' :suspeito, pois
�le nã,o ' deu a penalidade por,
que não quís, foi um penalti

claríssimo, visto por todos e por
Hilton Jahan que estava Ij,unto
no momento em que Tico der
rubou nosso atacante" - Protes-
tou Kalempa. -,

(DETALHES
Juíz: Hilton Jahan (LMD);

Auxiliares: Jaime Percides Mi
guel (LMD) e Wilanir Anchau
(LEC)

Renda: 22.000,00 com mil
pagantes.

Cartão Amarelo: Ingo, do
São Bernardo.

'Times: Botafogo: Tico -

Eraldo, Zezão, Chavala e Toni
nho; Fonseca, Nelinho e Gibi;
Scopel (Silvio), Alceu e Alba
ry.

São Bernardo: Palaoro -

Lisboa, Jadir, Cabacica e Fer
nando; Pólíca (Marques) ,

BranqueIa e Brito; Monteiro,
Celso e Ingo ,

Churrascaria
ii pUS

o VERDADEIRO CHUR
,

RASCO A MODA
"GAúCHA" .

Final da Caetano Costa
ct BR-280.

\
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icâo de
, .

alhos
Período: 22 a 27 de novem

bro do corrente ano

o

"A sua apreciação valoriza
o esforço do nosso jovem - fu
turo do amanhã.

\

2.0 QFÍCIO pE NOTAS

Edital de Notif'icacão de Protestos

t Convite-Missa 2 anos

..

genharía, .Tndústria e' Comércio
S/A., Contra: "MARIA DE, JESUS
DOS REIS".

'I'riplicata n.? 1 999,-'07, venci.
menta 15.05. 7�, no valor de Cr$
830,00, Emitida por E,ICOM - En
genharia, Indústria e Comércio
SIA., Contra: "MARIA DE JESUS
DOS REIS".

Triplicata n.1O 1 999-'08, venci-
. menta 15.06.79, no valor dle Cr$
830,.00, Emitida por EICOM -, En
genharia, Indústria e Comércio
S/A., Contra: "MARIA DE JESUS
DOS REiIS".

'
.

Canoinhas, 19 de novembro de
1980./ '

ALCIDES S.CHUMACHER
OFICIAL MAIOR

Visite a Exposição dos tra
balhos confeccionados pelos alu
nos do Colégio e EB. "Sagrado
Coração de Jesus", desta cidade.

Local: Salão nobre do Esta
belecimento

Os familiares do, sempre lembrado
-

I

Por não terem sido encontrados
nos endereços fornecidos ou por re
cusarem a tomar ciência, faço sa-:

ber a que o presente "EDITAL",
virem ou. dele tiverem conhecimen-

'

to que deram entrada neste "OFí
CIO", para serem protestados con

tra os responsáveis dentro do pra
zo legal os títulos com as seguintes
características:

DP n.1O 19 2,60/3, vencimento
15.10.80, no valor de Cr$ 12.915,00"
.Emitida por Indústria e Comércio

,-

de Móveis Irimar Ltda., Contra:
"MANOEL TEIXEIRA DA
CUNHA".

\

'I'riplícata n.?' 1 999-04, venci
mento 15.02.79, no valor de Cr$,
830,OQ, Emitida por EICOM - En-

\

I

ri

ore

/

Aí A

Convidam parentes e pessoas amigas para a missa de 2 anos,
que será celebrada em sufrágio de sua alma rio dia 26 (4.a
feira), às 19 horas, na' Igreja ]\iatriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé e caridade cristã agrade
cem 'os familiares.

t Convite-Missa
Ex-professores, ex-colegas e amigas da sempre,'

lembrada'

falecida dia 17 do corrente em Curitiba: convidam parentes e '

pessoas amigas para a Missa que farão celebrar "em sufrágio'
de sua alma, hoje', às 19 horas, na Igreja Matriz Cristo Rei. .

. Canoinhas, novembro de 1980.

• m

,

MAQU.IN,{\ COLI,E - TUDO
, "

VEM

em seu concessionário

..
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Com
II

rc
RUA VIDA� RAMOS, 1206

CANOH\JHAS - se

NO DÉPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
l\iIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA., ,:

VOCÊ ENCQNTRARA PARA PRONTA ENTREGA:, ,

,

.iI.

Marca
1 Variant ..

\

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

1 Corcel luxo • . . . .

1 \Passat LS .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Opala Luxo .. ..' ..
1 Corcel II luxo. .

1 Brasília .. .. ..! ..

",1 Opala Comodoro

Ano

19'75
1975
19:76
19,77
1978
19:79
1979

'MIGUEL fROCO' AK COMI E VEíCULOS LTDA�
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

, Rua Major'Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Gatariria
- "'P" • 5"+:

í

, !1ft

/_

MI' ; • •
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CORREIO DO NORTE 22 de novennbro de 1988

Prefeitura Municipal de' Canuinhas

Lei, N.o de1.569 11-}'1-80
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICíPIO

DE CANOINHAS PAiRA,O EXERCíCIO DE 19�Ü.,
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de'
Canoinhas, Estado de Santa Catarina.
,Faço saber a todos os habitantes deste Municípiô que a 'Câmara
Municipal votou e eu sanciono a seguinte

L E I:
Art. 1.0 - O orçamento da Prefeitura Municipal de Canoinhas,

discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a receita e fixa a

despesa na importância' de Cr$ 138.000.000,00 (cento e trinta' e oito mi
lhões de cruzeiros) .

Art. 2.° - A Receita da Prefeitura Municipal de Canoinhas, se
rá realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras receitas
correntes e de capital" na forma da Legislação em vigor e de acordo com
o seguinte desdobramento. ,

, I

•

RECEITAS CORRENTES:
Receita Tributária .

...
, .

Receita Patrimonial '

, " ..

Receita Industrial -.. .. .. ", .. .. .. .. .. .. .. .. ..

'-, Transferências correntes .. .. .. .. .. . '. . � .. " ..
,

Receitas Diversas .. .. .. "
.

RECEITAS DE CAPITAL:

Operações de Crédito'
"

.

-

...!. •••• ;

Alíenações de Bens Móveis e, Imóveis -

..

Transferências de Capital ..
Total daReceita.. .. .. .. .. ! .

Cr$
Cr$
Cr$

,

Cr$
. " Cr$

110 .190. 000,00
14. 700 . OO(T�OO

90.000,00
100.000,DO

92.780.000,00
2.520.000,00
27.810. 000,00

Cr$
,

4.000.000,00
Cr$

,

200.000,00
Cr$ 23.610.000,00
Cr$ 138.000.000,00

Art. 3.° -. As Despesas do Município de Canoinhas, 'realizàr
se-ão nos seguintes órgãos e unidades orçamentárias:
'0100 -, Câmara de Vereadores .. .. .. .. .. .. Cr$ 5.700.000,00
0200 .._ Gabinete do Prefeito .. ,:. .. .. .. ,'. Cr$ 8,1.25.000,000300' - Departamento de Administração ,. .. Cr$ 13.400.000,00
0400 - Departamento da Fazenda .; " .. '. .. Cr$ < 13.200.000,000500 _. Departamento 'de Educação, e .Cultura " .. 'Cr$ 21 ,373,000,00
0600 - Setor de Saúde Pública '<, • Cr$ 2. 700 � 000,00
'0700-- Setor do, Fomento Agrôpecuário

'

.. ., ., Cr$, 1.300,000,00
0800 - Departamento Municipal Estradas Rodagem Cr$ 46,582.000,00,
0900 ._ Departamento de Serviços Urbanos Cr$' 25,320.000,00

,

, TOTAL DA DESPESA .. .. ., ., .. Cr$ 138.000/.000,00.I.

Art. 4.° - A Aplicação dos recursos discriràinados no Artigo
terceiro, far-se-á de acordo com os programas, projetos e atividades obe
decido,!) os dispositivos legais vigentes.

c

Art. 5.° _', O Executivo fica autorizado a:

.' I - Realizar Operações de Crédito por antecipação da Receita,obedecendo o limite previsto na Constituição; ,

II - Abrir mediante Decreto, os Créditos suplementares que
se tornarem necessários, ,até o limite de 40% (quarenta por cento) da re
ceita orçada, de acordo com o Artigo 43 da Lei N.o 4.320, incluindo-se nes
te dispositivo a aplicação "do "Fundo de Reserva Orçamentária";

, "III:::_ Firmar Convênios com a União, Estado .ou Municípios
para a realização de projetos ou atividades de interesse do Município.,

.,

, \ '

Art, 6.? '_ Esta Lei entrará em vigor a partir de 1.0 de .Ianeí- I

1"0 de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Canoinhas, 11 de novembro de J,980.

BENEDITO THERltZIO DE CARVALHÕ NETTO - Prefeito Municipal(
, �

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

ministrativó Municipal, em 11 de novembro de 1,980. I'

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo
"

Lei N.e
-

1.572 de' 14-XI-1980
AU"lfORIZA o PODER EXECUTIVO'À CONCEDER ABONO DE

" /

EMERGÊNCIA E 'DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
'

o Cidadão BENEDITO THERÉZIO DE CAltVALHO NETTO,
Prefeito lV.KunidpâJ de Canoinhas, Estado: de Santa Catarma.
Faço saber a todos cs 'habitantes deste R-iunidpio .que a, Câmara
Municipal votou e eu sane.ono a seguinte

_

"

I

L E I .

, , .

-" Artigo 1.0 - Fica concedido a partir de 1.0 de outubro .do cor�'"
rente ano, um abono de emergência mensal de 30% (trinta por eento), SÜ'
bre O' nível de vencimentos do salário dos servidores públicos Municipais.

§ 1.0 - O percentual especificado neste Artigo nào se contará
para efeitos de gratificação natalina" prevista na Lei n.? 861 de 03/3/1969;

,

',-
§ 2.° -. Ficam incluídos também neste os, servidores regidos pe-

la CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) .

._/
)

\ '

, \.

/,

Art. 2.° ,_. O abono constante da presente lei, terá seus efeitos
até. a vigência da nova lei de reajustes salariais e será pago junto com os

vencimentos.

Art. 3.° - Fica o Chefe do' Poder Executivo autor izado � su

plementar, por ,De�reto, as dotações específicas' do orçamento vigente.
'Art.' 4.° - A presente Lei entrará em vigor na data de sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário
r

Canoinhas, 14 de novembro de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netío,-, Prefeito Municipal
, Registrada e publicadzr a presenet Lei no Departan1ento A,d

n:ünistrativo Municipal, em 14/XI/1980.
José Bonifácio Furté,lld.o - Coordenador Administrativo

,

(

- HE tA

, \

Artigo 1.0 -' Fica concedido a partir de 1.0 de 'outubro dó cor

rente ano, um abono de emergência mensal, correspondente a 30% (trinta
por cento), sobre o nível de vencimentos dos. Funcíonáríos Públicos Mu-
nicipais do Quadro do Poder Legi�lativO' Municipal'. I >,

\

§ 1.0 - O percentual especificado neste artigo, não se contará
para efeitos da gratificação natalina, prevista na Lei Municipal n." 8tH,
de 03/03/1969.

'

_

,'§ 2.° - O abono a que .alude a presente lei, terá seus efeitos até
'

a vigência da nova lei de reajustes salariais e, 'serei pago junto com os ven-

cimentos; ao qual' se incorporará •
' ""

'

'

Artigo 2.° -,Fica o Sr. Prefeito Municipal autorizado a suple
t mentar por decreto, as' dotações específicas do orçamento' -vigente para
'ocorrer as despesas da presente lei. .

, Antigo 3.°' - A presente lei entrará em vigor na data de sua pu-
, blicação, revogadas ,as disposições em contrário.

-
,

,

' , " ,

,

.

Canoinhas, 14 de novembro de 1980.

Dr. Ben:edito 'I'herézio «l·e Carvalho Netto - Prefeito Municipal,
Ad-

Prefeitura Municipal de Canoinhas

LEI N.o 1.570' de' 11-11-1980
I

- �'_W'.UArmM.mmllm__ 'lMkf@�l§OOWfimtW""MMMttM1'\�'·"Hi#NM%dI!iMtt••_
. .

.'

FIXA A$ DESPESAS DO OR<ÇAMENTO PLURIANUAL DE INVESTI
MENTOS DO MUNICíPIO DE CANOn{HAS PA�A O TRIÊNIO DE

1981 A 1983.

\.

,\...._ .
t

'

I

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

/ , .

,

'Faço saber a tedos os habitantes deste Município qUe a Câmara
Municipal votou e eu sanciono a seguinte

/
L E I:

Art. 1.° - Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a dis
pender, nos exercícios de 1981, 1982 e 1983 até a importância de Cr$ ...
122.900.000,00 (cento e vinte e dois milhões e novecentos mil cruzeiros)
correspondentes à "Despesas de Capital" discriminados no orçamento plu-

,

rianual de lrivestimentos para o período de 1981 a 1983, que acompanham
esta Lei.

Ant , 2.° -'No cumprimento do disposto do .Artigo primeiro,
serão observados em cada limite, digo, em cada' exercício os limites par
ciais elas Despesas de Capital, fixados pelo orçamento plurianual de in
vestimentos .'

Art. 3.° - NãO' atingidos no exercício, os limites parciais a que
se refere o Artigo segundo" as parcelas não utilizadas passarão a acrescer
se à disponibilidade do exercício seguinte, destinado ao, mesmo investi
mento ou a novos projetos segundo as necessidades do Município.

, Art. 4.0 - Os orçamentos para o exercício de 1981, 1982 e 1983
consignarão obrigatoriamente' dotações correspondentes aos encargos da

_'. ,"
, execução decorrentes desta'LeI. '

,.

Art. 5.° -' Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a reali
zar operações de crédito que se tornarem necessários à execução desta Lei.

Ant , 6.° - É.sta Lei �ntrará em 'vigor a partir de 1.0 de .Janeiro
de 1981, revogadas as disposições em contrário"

',' Canoi_nhas, 11 de novembro .. de '1980.
BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO - Prefeito Municipal,

,

Registrada e, publicada a presente Lei no Departamento Admi
nistrativo Municipal, 'em 11/11/1980.

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

Lei N.o 1.573 de 14--XI-1980
CONCEDE ABONO DE EMERGÊNCIA AOS FUNCIONARIOS','

DA'CÂMARA MUNICIPAL: I,

BENEDITO THER,ÉZIO DE CARVALHO NETTO, Prefeito �tfu-·
nicipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faço saber qus ,

a Câmara Votou, e eu sanciono a seguinte
'

L E I:

Registrada e publicada a presente Lei no Departamento
minístrativo �unic;ipal, em '11/XI/1980',

Jos� Bonifácio Furtado '- Coordenador'Administrativo

Prefeiturá MuniCipal d� taRoinhas

Portari 'N.o 83/80
Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-
ções legaís.r resolve: '

-

I

CONCEDER LICENÇA
, -,

'/ "

De acordo com os artigos n.os 125, 131 e 134 da Lei n.? 1.149 de 25/04/1974,
A Funcionária Ligia Schívinski, ,(90), noventa dias de Liceri.ça

para tratamento de' saúde, conforme laudo médico incluso no requerimen
to protocolado sob n.? 2.251 datado de '13/11/1980, a partir de 02(11/1980.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 14 d_e novembro de 1980.

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

Registrada e publicada a presente Portaria no Departamento
'

Administrativ9 Municipal em 14/11/1980.

José Bonifácio Furtado ..- CoordenadO'r Administrativo

'-,

I
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CORREIO DO NORTE

\

22 de novembro de 1980

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS • se

L 1 �O N S C L U B E Edital de Arremataçao
. D (E . C A N O I N H.A S (Extrato�.687doCPC).

famílias de todos os CC . LL., in-'
_

clusive crianças. Ficou assim defi
nitiyamente certo que, o Líons .

Clube, fará seuNatal, .em família;
numa grande e cristã Ação de Gra
ças, pelos êxitos alcançados em to
dos as .promoções que efetuamos.
Deus está,' presente e sentimo-nos
amparados para' continuar em nos-

3;0 serviço Ieonístíco.

COA DAS DOMADORAS

Desta feita, o chá das domado
ras, foi realizado na residência da
DM. ZENA FURTADO, a qual re
cepcionou as seguintes: DM. ES-'
MERALDA MARIA SELÉME, BU-

. -CHMANN; DM'. SILVIA CôRTE;
DM': MARíLIA ALVES; DM. MA
RIA -DE LOURDES VALENTE
,FURTADO; DM. ,LIA TREML;
DM ..BERNADETE BAUER,; DM.
ZOO WALKYRIA ij'ATIVIDADE
SELEME; DM. CYNTIA BASTOS
KAMMRAIYr; DM. ,)PAULA SEf
LEME CARVALHO e mais a Pre
sidente DiM. NÉZIA EVANGELJS
TA VARGA&. Depois de terem as

presentes saboreado as, iguarias
que a anfitriã apresentou, debateu
se a aplicação dos fundos disponí
veis, resultando que o Lar de Jesus

.

será quem receberá a grande fatia,
mesmo porque, desde os primórdios
de nossa campanha, o assunto des-

- tínação sempre foi dirrgido para
àquela

-

casa caritativa. Também, o'

Natal da família leonística foi alvo
de interesse geral, ficando acerta
do que se faria, rem .Jocal próprio, Juma festividade que abrangesse as

Divisão, fará seu relatório, deste
primeiro semestre Ieonístico , Sen
timos que 'alguns companheiros já
tem intenção de passar um final
de semana na praia e por isso, apro
veitando a oportunidade, farão:a
representação do Clube de Canoi-

-, nhas,' naquele evento.
\

II, DISTRITAL do L·lO '

Balneário de Camboríú será
palco de mais uma 'reunião leonís
tica e que abrangerá todos. os clu-

Aconteceu no domingo próxí- bes do Distrito L-lO. O local será
mo passado, ria' residência do CL. 'o pavilhão da CITUR, que cobrirá
GRIMALDO COSTA FURTADO,

-

as plenárias e bem assim o jantar
mais uma 'reunião de serviço, feita. festivo de encerramento O dia de
com os CC.LL . que se fizeram hoj e, será todo ele tomado para, a

.

presentes, na qual houve o nosso
I cobrança de atividades

-

como tam-
presidente definir situações. de rios- bém para o eongrassamento, ao fi-
so Clube, frente as atividades, que nal do programa. Nosso Lions Clu
estão por, vir principalmente no be está devidamente representado,
que se refere ao nosso 21.0 aniver- levando o CL. TLDE,FONSO COR
sário de fundacão bem como nossa RÊA para a tribuna, para dizer da
participação ativa junto a II Reu- região de abrang ê ncia de Canoi
nião Distrital do L-1O' • Neste senti- nhas.
do, frizou nosso' Presidente - CL.
JOAO DE SOUZA VARGAS, temos
b dever' de participar da II. a Dis
trrtal mesmo porque o CL. ILDE
FONSO CORRÊA, Presidente' de

REUNIAO DE ,SER�IÇO'

�__� ' U__j�_== _

·(om(pr�·
Philishave

um barbeador
e ganhe um Fiat

, �

r Iasa

- ,

ÇARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - EDIFíC�O DO FORUM
'- \ .'

,MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA "SECRETARY
\

II" - CÓPIAS SIMPLES E ,DUPLA FACE _' TODOS OS
TAMANHOS _ PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES IPA_,

RA EMPRESAS _ PAPEL VEGtTAL_ E TODOS OS
IMPRESSOS. '

/'
.,

\ \

QU(\LIDÃDE ABSÓLUTA. _' ',PRONTO ATENDIMENT0.

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

DR. ZENO AMARAL FILHO
,

,

- ClRURGIAO DENTISTA -
"

'CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

ves�a .15 d: Nov�,mbr0.l .

(próximo a Igreja Matriz) -r- ;Fone 22a0960
c

)
.�=========��==========================================�

bra •. Zoé Walkyria NatiVidade Seleme
CIRURGIA DENTISTA -

,�

- ele 005589159jDEP
Clín�ea dentária de senhoras e crianças �

,I '

- �specialização em Odontop'ediatria '-

H9�A MARCADA,� I_'ça. ' Lauro Müller,,,-494 - Fone �2.0461
\

. ' ... .

"

21.0 ANIVE·RSAR,xO DO,

CLUBE

'Comemoramos no dia 21 de no

vembro mais um aniversário de
nosso clube, quando reunimos nos

sa família leonística, no Restau
rante Pinguim, I para cantar o "Pa
rabéns à Você'? Foi, .

na. verdade,
uma bonita festa de aniversário,
não' faltando. o bolo. comemorativo,
que' deu ênfase aos circunstantes.
Muitos CC. LL. se fízeram ouvir,
dizendo de' como se sente ao com

pletar mais um ano 'de' vida, total
mente voltado para, os problemas
-comunitários. Lions Clube muito
fez, para nosso próximo e muito
fará, pois a problemática de Ser
vir nos 'agrada e nunca termina.
Entretanto estamos envaidecidos
de ostentar a placa 21 pelos méri
tos alcançados, e, colocamos na la

pela, nosso grau de pa_:ticipa.ção
ativa dentro do clube Sao rriuitas
as comendas que os CC. LL. e DD.
MM. ostentam com galhardia e is-
"to nos traz um espírito de confian
ça em nosso trabalho, 'porque V€I

mos que nossa vida, não foi perdida,
mas: construiu um

.

pedestal de mé-'
ritos e de companheirismo sadio.

LEO CLUBE UE CANOINHAS
Estão de parabéns a turma do

Leo Clube, comandada pela Presí
dente VAL.DEREZ TABAL!PA,
porque tem Ievado a cabo muitas

empreitadas que c!-,elinearam. Sa
bemos nós, a qualidade desta tur
ma jovem de nossa terra que não
se cansam de demonstrar sua capa-

.
cidade de liderança. Em recente
reunião da turma, Valderez aven

tou a hipótese de levantar fundos
para, rio próximo ano., fazer com

muito mais vigor, a campanha de
. inverno ..

'

Muitos setores de nossa
comunidade se ressentem=da apli
cação de recursos e o Leo Clube
está agora, capacitado para olhar
mais de perto estas fontes' caren
ciais, onde a atuação do Leo vai se
tornar presente. Estamos confian
tes em nossa juventude E1 princi-.
palmente nos destinos do Leo Clu
be,' que são homens que despontam
como verdadeiros líderes comuni-
tários, c·

o Doutor Claudio Barreto Dutra, Juiz de: Direito da 2.�,
,
Vara dos Feitos da Fazenda da, Comarca de 'Cànoinhas,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc,.

\/

1.a PRAÇA:\ Dia 03 de março de 1981, às 15:00 horas.

2.a PRAÇA: Dia 1� de março de 1981, às 15:00 horas.
/. ,

LOCAL: Edifício do Forum Desembargador Ruben Mo;ritz I

da' Costa, sito à rua Vídal Ramos; s/n.o - Canoí....
nhas - SC., '

PROCESSO: Execução Fiscal n." 13'.085 .

EXEQ'UENTE: A FAZENDA DO ESTADO DE SANTA 'CATARI
NA

EXECUTADA: MARIA DE JESUS DOS REI�
I .

BENS: .Uma casa de madeira, medindo 14 x 9 mts., cor de
rosa, coberta de ·telhas, com dpnelas de madeíra,'

sendo que a referida casa mede 14 mts. de frente por 9 mts ., .de
fundo. A referida casa localiza-se em, São João dos Cavalheiros,
município de Três Barras, nesta Comarca, às margens direita, d,a '

BR-280, próximo da Igreja, avaliada em Cr$ 100. 800,00 (C�m mil
,

e oitocentos cruzeiros). O QUE CU,MPRA. Dado e passado nesta

cidade de Canoinhas Estado de, Santa Catarina, aos doze dias do

mês de novembro de' mil novecentos' é oitenta (1980). Eu, 'Zaiden
E. Seleme, Escrivão o subscrevi.

, f ,

a
CLAUDIO BARRETO D'UTRA - Juiz de Direito - 2. Vara

,
, , /

JUíZO QE DIREITO DA COMARCA DE CANOIN�ASSANTA CATARINA

Edital de Arrematação
(Extrato art. 687 do �PC)

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

Vara Cível da Comarca de Caneinhas, Estado de 'Santa

Catarina, na forma da Lei, etc.
<,

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

2.a PRAÇA: Dia 12 de março de 1981, às 16:00 horas.

LOCAL: Edifício do Fórum Desembargador Rubem Mo
rttz da Costa, síto à Rua Vidal Ramos, s/n.o -
Canoinhas - sc..

PROCESSO: Execução n.? 60t>
\

REQUERENTE: �OBERTO ZIMMERMANN
REQUERIDO: EDEGAR HRUSHI{A'

) .

BENS: Um terreno suburbano, sem' benfeitorias, e6lU a
, área de 597 rn2 (quinhentos el noventa e setem.

tros quadrados); situado' nesta cidade, zona suburbana, parte do
. lote n.? 53 e fazendo frente numa rua, confrontando de Um lado
com Jusselína de Paula Nunes, outro lado com Lourdes Uhlir e

fundos com Fírmina dos Santos Lima. Está registrado sob l'1.ó
3-AH, fls- 241, n.? de ordem 34.193-, datada de 12 de novembro de
1964, do livro Transcrição das Transmissões do Cartório de Imóveís,

.

d�st� �idade. Obf. c�jo �m�veI a0a-se com resen:a d€ Usufruto
vitalício em favor do sr, João Mana de Paula e SIlva. conforme
mandato extraído dos autos n.? 7.637, por ordem do Dr.. Fernando

r ,. .

L. S,; de Carvalho, MM. Juiz de Direito Substituto, desta Comer-
ca (em janeiro de 1979, avaliado em Cr$ 41.790,00 (quarenta e um

I mil, setecentos e noventa cruzeiros). O QUE CUMPRA. - Dado
e passado nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,
aos seis dias do mês de novembro de mil, . novecentos e' oitenta
(1980). Eu, Zaiden E' .. Seleme, Escrivão' o subscrevi. '. ,

.

r

CJ�AUDIO BARRETO DUTRA - Juiz de Direíto/z." Vara

'1
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CANOINHAS (CN) _ cen

tando com o apoio irrestrito do
Secretário dos Transportes e

Obras, Esperidião Amin Helou

,
Filho e do Governador �o .Estado', Jorge Konder Bornhausen,
em suas reivindieações, os cinco
Prefeitos da Associação dos. �u
nicipios . do Vale do Canoinhas
(A M V A C), elegeram conto

"meta' prioritária", a constru

ção do trecho da BR:-280 entre
Canoinhas e Porto União,

, ,

Benedito Therézio 'dé Car
valho Netto, de Ganoinhas; Vic
tor Buch Filho, de Pôrto União;
Odilon Pazda, de Três, Barras;
Roberto ·Batschauer,

'

de Irineó
polis e Claudio Gadotti, de,Ma
jor Vieira, mantiveram audiên
cia especial dia 5 último com o

Ministro dos Transpor-tes Elizeu

Rezende, nas dependências do
Clube 12 de Agosto em Floria- '

nópolis, acompanhados: do Se
cretario Esperidião .Amín e do
Governador Jorge .Bornhausen.

Na oportunidade, eles fize
ram entrega ao Ministro de mi-

nucioso memorial, contendo os

aspectos sociais, políticos e eco

nômícos da região, para justi
ficar o pedido principal da au

diência, que é a construção do
asfalto na estrada Canoinhas
Pôrto União, trecho da BR-280,
importante' rodovia para o nor

te e de' todo, o Estado de Santa
Catarina. Rezende recebeu
também. na ocasião, um memo-

rial reivindicatório assinado. , ,

pelos Presidentes -das Associa
ções Comerciais e Industriais
da região. Segurido ,o Prefeito
Therézio, novo contato deverá
ser mantido com o Ministro dos
Transportes e com o Diretor
Geral do Departamento Nacio-.
nal de Estradas de Rodagem
para tratar' deste importante
assunto. "Não teremos descan
so enquanto não formos atendi
dos pelo DNER. Realizaremos
quantas viagens, reunioes e au

diências forem necessárias, pa
ra que a estrada seja iniciada
ainda no exercício de ,1981" -

declararam os CInco Prefeitos
da AIV[VAC.

• _, I

AMVAC EM DIONISIO

CERQUEIRA
Participando de solenidade

cívico administrativa, na cidade

d� Dionisio Cerqueira, com. au

toridades catarinensej, e argen
tinas, estiveram dias. 6 e 7 últi
mos, autoridades dos cinco mu

nicípios que 'compõem, a

AMVAC.

Convocados pela Federa
çao das Associações Catarinen
ses de Municípios, estiveram
presentes as seguintes. persona
lidades: de Irineópolis, o Pre
feito Roberto Batschauer e o

Presidente, da ,'Câmara de Ve
readores "Pedro Eggers; e

•
os'

Senhores Girardi, Ozires 8' Hel
muth Knol ; de Canoinhas, o

Prefeito Therézio de Carvalho,
Vice-Prefeito Fábio Fuck; de
'Três Barras. Prefeito Odilon

. ,

Pazda,: Vereador Adernar Schu
macher ; de Major Vieira, Pre
feito Claudio Gadotti, Presiden-

,

te da Câmara de \ Vereadores,
Adir Veiga, Vice-Prefeito, João
Batista Ruthes e Presidente do
PDS,; Pedro Veiga Sobrinho.

Canoin as n

Torneio e
Jogaram pela equipe de'

'Canoinhas: Rímon Seleme, - A
mir 'Seleme Dr. Anuar Seleme,, -

Kaissar Sakr, Michel Seleme,
Dr. Ivo Zogonel, Dr. Gabriel

. Dequech, Antonio Seleme, Dr.
_ .' Aziz J. Seleme, João Abráo Se

. leme.iDr .. Getulio Uba, Adib
Sakr, ' Gabriel Seleme Neto, João
Seleme, Jacob Seleme, Dr. Jor- .

, ge Seleme e José Ganem; pela
equipe de Ponta Grossa: Dr.

Sebastião L.' Goes, Georjes P.G.

Heorghiou, João Carlos Gaia,
Hass.an Safiedine, Edilberto .e.

Lima, ,Maurício Frances, Bu
'bens :Bemerguy, Airton José
Djas CQradassi, Jean, Pristis,

, )Vrustafá Reela, Omar EI Tassa,
Charife Safiedine, Alexandre

Safiedine, ' Armando' Palestino,
Reinamor ,Santos Almeida,
Paulo Afonso e Edilberto C.
Lima.

"
.

Adib Sakr classificou-se
eln 1. o lugar no torneio, per
dendo apenas uma partida para
Charife Safiedine, por 5 a 4 e

venc�u os seguintes jogadores
na chav� de' repescagem: Jean
Pristis, Sebastião L. Goes,
Georges P � G. Heorghiou, Anto-

nio Seleme, ,Ivo Zogonel, Ga
.

briel Seleme Neto, Jacob Sele

me, Hassan Safiedine e Alexan
dre Safiedine.

CONFRATERNIZAÇÃO
A delegação de Ponta Gros

sa, que veio a Canoinhas .
em

ônibus especial, foi recepciona-
,

da às 10:30 horas, de sábado
defronte. à résídência de Rimon
Seleme '(um dos anfitriões), e

em seguida dirigiu-se ao Clube
,

de Campo da Sociedade Elite"
onde foram homenageados com

alm.oço árabe. A primeira par
te do torneio foi. realizada na

parte- da tarde. e 'a segunda na

manhã de, ,domingo, ence'rran-
do-se àS,11 horas.

,

'

PRESENÇf\S
Além dos jogadores e r�s

pectivas esposas das duas dele

gações, estiveram presentes co-'
mo convidados espe'ciais, o Se
cretário dos Transportes e

'Obras -do Estado, 'Esperidião
Amin Helou Filho; o Diretor
Geral do DAE, Francisco de
Assis Fllho; Os Prefeitos Theré-'
zio de Carvalho', Claudio, Ga
dütti, Odilon Pazda e Roberto
Batschauer,

I

re?peati'vamEtn;te

--

mao»
.

de Canoinhas, Major Vieira,
'Três Barras e Ir ineópolis; o Pre

. siderite do PDS local, Oldemar
Mussi; o Presidente da Càma
ra . de Vereadores de Canoinhas,
Paulo Faria; o industrial Luiz
Fernando Freitas; o Escrivão
de 'Polícia, Osmario Davet; o

Juiz da 1. a Varade Canoinhas,
Loacyr Muniz Ribas e o -Dele
gado de 'Polícia de Canoinhas,
Floriano Groskopf ,

Rimon Seleme, organiza
dor do torneio, falando à repor
tagem

.

declarüu: "FicalTIOS
im.ensamente satisfeitos com a

'presença' em nossa festa do Se··
cretár-io Amin, do Diretor do

DAE, dos Prefettos, Juizes, Pro
mQtores e Delegados da região.
O' nosso objetivo de cünfrater�
nizàção e congrassamento ul

tràpas�ou a espectativa, tanto
em relação à competição e prin
cipalmente no que diz' respeito
ao ent.rosamento e relaciona
mento' de amizade entre as c1o

lônias libanezas de Canoinhas
e Ponta Grossa e demais Cida
des que enviaram repre:sent�n-'
tes".

\ �
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Colégi C \ . 'I I

mercl p-ro
tor

II III "er-classe·el m
,

'

Terminou recentemente,
''0 torneio interclàsse que O' Ca-

I .

légio Comercial de Canoinhas
promoveu através de seu Cen

. tro Cívico Escolar, dando ên
,
fase às 'Suas atividades internas
e a manutençã,o do binôrnio pro-
fessor-aluno, numa integração
qúe muito nos diz do bom rela
cionamento existente ,naquele

).

I estabelecimento.
,

1\
,

"'A capacidade de absorver
'\0 supérflu'o e a evidência fazem
com que se ,avolume a demanda
para a profis'são de contabili&
ta, aumentando ainda mais a

maior classe de profissior�ais li
berais do País. Sua defesa, se

funda hoj e, no Siridicatà \de

Clasde constltuída e' no 'Conse
lho de Contabilidade: o primei
ro, como, órgão' de éoesão, e o

segundo," órgão de fiscalização.
Honrar a' pr,ofissão é o slogam
que o Colégio Comercial de Ca
noinhas, lança como desafio,
tendo" "Tio Patinhas" como em

blema de seus
. empreendimen-

·tos" . declarou, a Direção.

y
\

Como os métodos. a serem utiliza
dos não são de simples'e corr iquei
ro emprego, ao contrário, serão e,e
aplicação de modernas

.

técnicas,
emprego de equipamentos que so

mente poucas firmas do pais têm
condições de oferecer, ver-ifica-se a

necessidade de estudos mais deta
lhados para possâbilitarem a elabo
ração dos projetos:' necessários à
execução, dos serviços, .bem como '

do orçamento correspondente. Para
a recuperação dlo prédio não há a,

.

possibilidade de ser o volume total
< dos serviços a serem utilizados, pe-
la dificuldade de ser prevista. a ex

tensão dos danos e sua / influência
nas demais partes que aparente
mente Soe apresentam. estáveis.".

,.

,
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CO UNIC ÇAO
Comunicamos aos nossos prezados leitores e anun

ciantes que, em virtude das férias coletivas do pessoal das
oficinas, este �emanário circulará no, mês dé dezembro so
mente no dia 6 e no dia 23, em edição especial, voltando a

circular normalmente dia .!O de janeiro próximo vindouro.
, Á ntaEçÀO \
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,Igreja
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I
CANOINHAS - Um assunto

que há algum tempo vem sendo
, motivo de grande polêmica no seio'
da 'c.omunidade canoinhense, é o

da' construç-ão de'uma nova igreja
ou a reforma da atual Matriz Cris
to Rei, que tem 58 anos de história.

'Dia 3 último, os membros do
Conselho Administrativo da Paró-.
quia, tendo na presidência o Sr,
Wilson- Seleme, reuniu-se com líde
res comunitários para debater e,

opinar sobre o problema do prédio
.

da igreja, recentemente apresenta
do por um laudo 'pericial elabora.
do pelo Engenheiro Paulo Cabral
.Wendhausen , Na oportunidade, 95

por cento dos presentes, opínaram a

faV01' da demoliçâo do velho pré
dio e conseqüen,temente a constru

ção de uma nova igreja. o referido laudo pericial foi
publicado na íntegra pela imprensa
local, com uma conclamação ao pú
blico para

.

que 'comparecesse às
missas dids dias 15 e 16 para a rea

lização de uma Pesq�isa 9-e Opi
nião Pública . através de cédulas
com as duas alternativas. Na noite
de domingo, após a celebração da
última missa, foi feita a contagem

.
' j

dos "votos" e o resultado apontou
1,225 votos a favor da construção,
Ide uma nova igreja e 549 votos a

,-favo::.' da reforma do atual prédio,
Deste levantamento, o

.

Conselho
Administrativo, concluiu que 70

por cento dos fiéis concordam com,
'a demolição da igreja;" que pode
tornar-se I uma ameaça à segurança
do -públ.ico que a freqüenta,

"

Segundo o laudo pericial "o

prédio da Igreja apresenta: racha
duras e trincas em diversos pontos
de sua alvenaria,' constatando-se
maior ocorrência e extensão a par
tir da parte central em .direçâo à

sacristia até os fundos, 0' arco do

altar central encontra-se escorado
por estrutura de madeira a fim de

evitar a total ruptura do mesmo,

que, não fosse. �ss?- providência..
. é

,
crovável que ja tIvesse oC,o�rl,dC?,

, }Ja sacristia, na parede dIVISOrIa

com o altar principal e no arco ,de
divisa deste altar com a navç prrn

cipal, são os' locais, em que foram

constatados os maiores danos, o

que, por p�opagação de s�us efeIt�'s,
vêm atingmdo a fachao,!a Iater al

sudoeste do prédio .. Devido ao de- ./

sequilíbrio .estabelecIdo na estru- Entrevistado pela' reportagem
tura do prédio, em m�nor escala, as do "CORREIO DO -NORTE", o yi-
c;emais partes, inclumçlo arc!o'S e, gário da Paróquia, Frei Oliva Dcin':'

paredes, e3tão ab�ladas e cQu'1: 00 dello info::,'mou que será realizada

sm:gimento de trmcas de consld,;::- dentro dr� alguns dias, uma reunião

rável extensão" .'
'

do' Conselho. Adcrninis,trativo da Pa-
• róquia (CAP). para fazer u.rnailaná-

Os dados acima m,enciónados, Ese do assunto e sobre a tomada de

são part,e do exte�s? laudo s�bre os opÍ....'1ião 'pública realizada no último

graves danÇJ'S Verl!Ica�OS na estru- final de semana, Disse ainda F'rei

tura dr') prédio, DIante dos fatos, I? Olivo, que em breve será,., convoca

Engenheiro Weri�hau��n ct:eg:ou a ,do 1fm conselho que terá a pr,es.�n-

so!?:uinte con:clusao: poderao sE;r ça do Bispo Dom Oneres Ma:rchiori,
totlíadas providlências que perml- dá diocese de Caçador, quando será

tam estabilizai o processo de ,pro'- feita uma exposição de moü,,;,os'
pagação do� �anos, recup�r�r os para' aprovaç:ão das. necessárIas

existentes enfIm, dar condlçoes de medidas, além de estw;lar as for'::

utiUzacão do prédip,' uma vez que mas e meios de c10nseguir verbas

o alto �grim de desenvolvimento da para a',.-referida construção. (Leia
técnic'a construtiva atual,. bem co- em, página interna, um breve histó-

mo o equipamento hoje existente l'iCi{!J da consh'ução da Matriz Cl'Iisto

permite dar solução ao problema. Rei)

.... i .

Pref�itura Municipal de Canoinhas

co' UNIC
1 I

• J

,

'

A Prefeitura Muni'cipal de Canoinhas, atravé� dó Depar-
tamento 'da �azenda, comunica a todos os contribuintes do Municf·.
pio em débito ,com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urba?o)"
que deverão. efetuar seus pagamentos. da última parcela do IPTU

até dia 1. o de diezenibro de 1980'. A Prefeitura Municipal. comunica
ainda que, pagamentos após a data estipulada serão oobrados mul-

,-

tas e juros,

Canóinhas, 10 de Novembro de 1980.

REINALDO CRES,TANI' - Diretor da Fazen.da

\
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