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Suinoculturà ameacada
�

.

Há pelo menos dois anos os suinocultores 'catarinenselS
vêm reivindicando com insistência a fixação de preços mínimos pa
Ta o sumo vivo. Durante este período os apelos foram feitos no

sentiruo 'de alertar para a iminente crise que ameaçava o setor, já
que QS suinocultores estavam desestimulados pelos baixos preços e

. �'
VIam crescer seus custos de produção

No entanto, todas as tentativas com o .intuito de sensibi
lizar as autoridades da área econômica foram neutralizadas pelo
descaso ,e omissão. O resultado deste comportamento do Governo
Federal provocou reflexos negativos, que não tardariam a eclodir
numa crise de contornos graves. Hoje, assistimos à insatisfação ge
neralizada dos suinocultores transformar-se num movimento ; de
protesto que já se alastra na região Oeste do Estado.·

'\ \

, ,
.

Os suinocultores, inconformados, decidiram não esperar
por soluções irreais e que .não atendem as necessidades 'do setor,
rejeitando os preços mínimos propostos recentemente 'por conside- '

rá-los "afastados da realidade". A explicação é simples e pode' ser
demonstrada pela matemática mais elementar:' o Governo oferece
Cr$ 48,00 para o quilo de suíno, mas ignora que o custo de produ- ,

ção gira em torno de Cr$ 57,00.
.

Diante deste quadro fica evidente a necessidade de que as

autoridades econômicas revejam suas posições em relação à suino
cultura catarínense, que continua contribuindo de forma expressiva
para 'a nossa economia. \ Os preços mínimos estabelecidos, ria ver

'dade} não oferecem qualquer perspectiva' otimista para o' produtor, .

que desesperadamente se lança agora a, um boicote aos frigoríficos
e às empresas de beneficiamento da carne.

A suinocultura, é importante frisar, é uma diaS últimas'
alternativas para viabilizar o minifúndio no Oeste catarinense, já
que a produção de milho é feijão se revela Ineficaz para fixar o co

lono à terra. E caso persista o impasse em torno do preço mínimo,
haverá um estímulo ao êxodo' rural com o deslocamento do homem

d9 campo para as cidades em busca de melhores oportunidades. '

Por este motivo, há necessidade ôe se' chegar, a um deno
minadér comum . A problemática que envolve a suinocultura não
;. meramente econômica. mas de implicações s�ciais profundas por
que envolve a subsistência de cerca d€ 50 mil famílias. Este, talvez·1

seja o argumento mais eonvincente para que as .autosidades econô-
micas analisem a reivindicação dos pl"odutores com atenção redo
brada e �qu,em solueões mais justa8 e huraaaas.

\

(AN - 2,6/11/00)

..tII'... ....., t:itDLníiílJJieaw.. IM_

doSituação. professorado
(Documento - V.N.B.R. (L-e) ),

"Não basta mudar as estruturas e os programas de ensi
Ji10 para se amparar :a escola. O primeiro e mais real problema da
eseola � e através da escola, da sociedade, nó momento atual - é '

f) do professorado.
Os mais fascinantes métodos tornam-se inertes quando fal-

,
.

.

ta o pessoal, capaz de vivificá-los, em cada momento da vida esco-

lar .€ extra-escolar . Os melhores tipos de escola fracassam por de
ficiência dios professores,e por falta de colaboração' -da família.

" '
'

Sente hoje o professorado certo mal .estar 'e desânimo

diante do declínio da qualidade do ensino e diante das dificuldades

inere�tes às complexas tarefas .que hoje lhe são confiadas .

Dificuldade -sócio econômica. Numa sociedade que mais

e mais se industrializa, a "profissão docente oferece poucos, atrativos

sócio-econômicos. Por este motivo, a, profissão que é, e deve ser a

base de todas as outras é procurada por uma elevada porção de can

didatos da segunda fileira, fracassados em outras profissões ou'

sem coragem de enfrentar outras de maior 'dificuldade.
.

Para conseguir um salário condigno com o' padrão de vida

ditado por sua representatividade e sobrevivência 00 professor vê-se

forçado a púlverizar esforços em mais de uma escola.

.

A diversificação das atividades do professor, em busca de

rendimentos mais compatíveis .conspira contra sua funçãd pedagó
gica e contra a qualidade do ensino, contribuindo gravemente ,para I·

. 'sua deformaçãO' propssiOonal.
A escass.ez de professores devidamente qualificados é de

vidta., e� grande parte, à baixa consideração e retribuição ecOonômi

ca, em comparação com outras atividades" particularmente as liga
das à \indústria. Um país que' tem n�c(('Ssidade aguda de' formar

mais oe melhores mestres, para que (, corpo .discente· também se apri
more, nãd pode submeter uma classe inteira a um s:acrificio sem

corre�pondêneia de vencime�nto! adequados. Padrões, remunerativos

baixos geTaln ineficiência, diE1:sleixo e impI'lodutividade. Não há ,et'!'- I

_ pírito de abnegaçâo que 'resista ae ressentim.ento causado pela cer

teza da imjustiça sóeial".

Diante dis,so, podem os pais, 'C{-s prim�üros responsáveis
:pela ed:uca�§� de" re&s filhos, ficar de braços cruzados?

Jr� Cínnen Welter

r

Fun'ploc tem 230
,I

inscritos

vestibularpara. o
Canoínhas - (AI)' - O

.

Pre
sidente da 'Fundação das, Esco
las do Planalto Norte Catari
nense - Funploc, Paulo Dequê
eh, informou que. 230 candida
tos se inscreveram para presta-

. rem o próximo concurso _ vesti
bular unificado da Acafe, con

correndo às' 60 vagas oferecidas

por aquela fundação para o cur

so de Administração de Empre
sas, numa média de 3,86 candi
dates por vaga.

Entretanto, à nivel ,geral,
375 concorrentes se inscreveram
na Funploc para concursarem a

todas as disciplinas oferecidas

pelas fundações congregadas à
Acafe em todo o Estado de San
,ta Catarina.

Provas do Vestibular

As provas do vestibular s.e
rão realizadas nos dias 13, 14,
15 e 16 de janeiro de 1981, sendo
compostas de questões discursi
vas e objetivas. O Certificado de
Conclusão do 2.° Grau deverá
ser apresentado no ato ·da matrí

cula, sob pena de perda de vaga
e eliminação do concurso.

o total de vagas distribuí
das pelos diversos cursos das

instituições filiadas à Acafe,
inclusive a Academia de Polícia
Militar de Santa Catarina é de
5.376 vagas.

Garret, Haroldo Tisczka, Imel
da J. Watzko, Iraci Voigt, Irí
neu Dobrochinskí, João Daniel I,

Helko, 'João Luis Beyestorff,
Leandro Thibes de' .Morais, Li
ciane M. Bayerstorff, Lúcio
Edilberto Antonowicz, Luiz Car
los Cordeiro, Margareth M ..

Mayer, Maria Ivone de Qua
dros, María.Luiza Endler, Maria
Margareth Locowícz, Marques'
Antônio Alves da Silva, Matil
de Gritens, Nadja Regina Pa-

,

cker, Nelci Teresinha Máximo,
'

Reni Clarisse Metzger, Siomara
-

T. de Aguiar.

Técnico em Secretariado

forma-se dia 13

Dia' 13 próximo, no Salão
.

Nobre da Funploc, às 18 horas,
serão realizadas as solenidades
de formatura do .curso Técnico
de Secretariado, habilitação em

técnicas em secretariado. O

programa consta de missa e logo
após, às, 19 horas, a entrega dos
certificados de conclusão aos

28 formandos.

E�tá éa quarta turma a ha
bilitar-se desde a sua instituição
na Funploc, sendo

I

a seguinte a

relação dos. 'novos técnicos em

secretariado: Antônio Popadiuk,
Arlete' Beatriz de Souza Clau-

, .

dete Zazécki, Claudimir Ponta-
rolo, Dalva. Beatriz Olsen, Edi
berto Beyersdorff, Fortunato

N . P . Tormena, Gilberto S.

Novas Inscrições e Matrículas

Paulo Dequêch, Diretor ..

dos Cursos Técnico de Secreta .. :

ríado e Auxiliar de Erlferma- ,;

gem da. Funploc, comunicou.

que as inscrições para o teste

de seleção e as matrículas para
as 2. a e 3. a séries destes cursos

serão realizadas no período de'

5 a 9 de janeiro, das 13 às 17 ho
ras e das 19 às 23 horas, na se- �

cretaria da entidade. 'i
,

\ x

I Ps solidárias à melhoria do eDsino;
Cinco Assoeíações de Pais

e Professores (APPs) de esta

belecimentos de ensino da rede
estadual dos municípios de Ca
noínhas e Três Barras, decidi
ram em reunião extraordinária,
enviar oficio ao Governador do

Estado, solicitando urgentes
providências relacionadas ao

ensmo em Santa Catarina ..

Dizendo estarem confiantes
ao rápido atendimento das rei-

. vindicações das, comunidades e

dos professores, os cinco presi
dentes signatários exigiram de

Jorge Konder Bornhausen me

lhores condições de trabalho à,
classe docente estadual.

Entre os cinco presidentes,
que assinaram o oficio, encarni- �

nhadn ao Chéfe ,do Executivo,
Estadual, constam os nomes de

"

Guido Schreiber, do Grupo Es- '

colar João José .de Souza Ca-'

bral e Dinoh A. Côrte" da Esco-
.

la Básica ?agrado . Coré1;ção de

Jesus.

In Memoria1m

'LOACYR MUNIZ
, Subitamente correu célere

a notícia do falecímento de nos

so digno magistrado, Diretor do
F'orum de Canoinhas, Dr; Loa

cyr Muniz Ribas. Assim corno

o tivemos em vicia, permanece
rá indelevelmente gravado em

nossa memória, seu' perfil in

confundível, seu rosto bondoso,
seu andar vagaroso, seu espírito
jovem, repassado. de uma vida
bem vivida, em que sempre fo-

,

ra normal a assunção a algum,
',cargo, o qual desempenhava
com bravura e tenacidade.
Emérito julgador, tinha a faci
lidade de desburocratizar as coi

sa�, procurando soluções que
contentassem litigantes, conse

guindo na maioria das vezes

seu ,intento.
A ninguém'prejjudicou, mas

construiu a vida de muitos que
:se diziam perdido_s, lencontran
do nele conselhos para seus ma-

les.
"

A todos tinha uma palavra
amiga, não negando sua pre
sença, sempre que soliçit�da
para acertar coisas.

Não e5per'â.Va que seu fim
tivesse chegado, porque confia
va no futuro, fazendo planos

·t -COOvite-Missa
)

A FAMíLIA FORENSE DE CANOINHAS, CONS-
TITUÍDA POR JUÍZES, PRqMOTORES, ADVOGADOS,
SERVENTUARIOS E FUNCIONARIOS, CONSTERNADOS
COM O FALECIMENTO DO SAUDOSO

r., 'L'oac:y Muniz. ,R"bas
CONVIDA PARA A MISSA DE 7.° DIA, A SER CE'LEB;RA
DA NA MATRIZ CRISTO REI, NO DIA.30/11/80, DOMIN
GO AS 9:00 HORAS.

para uma aposentadoria. que
não tardaria a chegar, da qual
queria usufruir:

Sua esposa R,osi e seus três
filhos choram sua perda irrepa-.
rável por; saberem que seu es:
poso y pai querido já não \ está
mais presente, não podendo
mais aconselhá-los.

Toda comunidade
.

de Ca

noinhas, chora sua ausência,
porque sabe o homem que per
deu, cuj a lacuna é de difícil pre
enchimento.

Ao amanhecer de segunda
feira, a 24 de novembro, não po-

RIBAS
díamos imaginar que não ter

minaria o dia, sem que levasse
mos Dr. 'LOACYR MUNIZ RI
BAS à sua última morada.
Quis Deus quo assim aconteces
se e seus desígnios nos são des

conhecidos, mas temos certeza

que em sua vontade, exista o

que diríamos "coerência".

Que Deus o tenha noIugar "

que realmente mereça, porque
procurando o bem, encontrou-o "

finalmente.

Deixou um nome e uma

SAUDADE.

,
..
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Pretéitura, Municipal de Canoinhas

- ,

Decreto n ..
o 89�80

ALTERA DISPOSITIVO,

Dr. BENEDITO THERÉ�IO DE CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,'no uso de
suas atribuições legais, e, de acordo com a Lei' n." 1.344 de ..
23/1>211976, \ \

,

(
,

, DECRETA

ArtigoL? - Ficaalterado o art. �9 d� Decreto n.? 25 de 14 de'

junho de 1977,. cujo valor base dó metro quadrado do 'terreno será de Cr$ ..
.513,00 (Quinhentos e treze cruzeiros) .

" I
.

Artigo 2.° -' O presente decreto terá vigência a partir de 1.0 de

janeiro de 1981, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 20 de novembro de 1980.

I
r • \ �

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho ,'N,CHo ,- Prefeito Municipal �

»Ó,

_;' Registrado e publicado este decreto' no Departamento Adminis-
tratívo Municipal, em 20/11/19�0. .

_

.

'.' "

\
José Bonifácio Furtado - Coordê��dor Administrativo
I

Decreto
.

0.0 ' 90-80

I r, :�f

FIXA PRAZO

Dr. BENEDITO THER.ÉZIO DE CARVALHO NETTO Prefeito
, . ,

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de
suas atribuições legais I

e, de acordo com a Lei n.? 1.344 de
23/12/1976, '

I)ECRETA
\

, �rtigo -L? -.No' exercício de 1981, os Impostos Predial e Terri-
torial Urbano e,_ Sobre Serviços de Qualquer Natureza, serão cobrados da
!forma seguinte:

.

§,l.'0 - O IPTU, nos meses de: Cota única em 3-1/3/81
. l.a Parcela em 31/ 3/81;

,

\ 2.a Parcela em 311 5/81;
3:a Parcela em 31/ �/81;
4.a Parcela em 30/11/81.

§ 2.° -, O ISQN, será cobrado nos meses de:
1.a parcela em março;
2.a parcela em maio;
3.a parcela em julho.

,

Artigo 2.° - A taxa de Licença Para Localização (Alvará de
Licença), será cobrada durante o mês de março do próximo ano.

I '

,

I , Artigo 3.°' - Este decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicaçâo, revogadas as dísposiçôes em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 20 de' novembro de 1980.

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

.

, \

Registrado e publicado o presente� decreto' no Departamento adminis-

trativo, na data supra.
' ,

·JOsé Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

.0 1 ..8
ALTERA DISPOSITIVOS

O 'Cidadão BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, \
Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições Iegais e, de acordo com a Lei n.? 1.344
de 23/12/1976,

DECRETA
, \

Artigo 1.°.- Fica alterado .o artigo 9:° § '4.° do Decreto N.? 25
de 14/06/77, cujo valor por metro quadrado, do tipo de edificação' será ob-

, tido através da seguinte tabela: ,\ .:
.

'I

,,'

TIPO, DE EDllFICAÇAO VALOR M2 - EDIFICA:ÇAO
Casa/Sebrado .. .. .. .. . Cr$ :2.342,00

(. Apartamento '.. .. .. ..' ..
"

'Cr$ '1.705,00
, Telheiro ... '. .. \' . . . Cr$ 360,00

Galpão I •• ••.••
. I

"

Cr$ 953,00'
Indústria. '. .. .. . . Cr$ 792,00
Loja '.. .. .. .. .

/ "
. .. ..' .. Cr$ 1.403,00

Especial .. .. .. .',.. .. .. .. Cr$ 1.808,00
\

Artigo 2.° - Este Decreto entrará em vigor a partir dei 1.0 de
. janeiro de 1981, 'revog�das as dis�osiçõe? em �ontrário."

, -.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 20 de novembro de 1980.

Dr. Benedito 'I'herézlo de Carvalho. Netto - Prefeito Municipal
<,

Registrado e publicado o presente decreto no Departamento' adminis-
trativo' Municipal, em 20/11/1980.

"

.,

.

\ ", \ I

. '

.José Bonifácio Furtado - CQQrdenador Administrativo'
I

'

,/

_.r a

\

\
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\
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Prefeitura Municipal de Canoin'has
I ,

1 ,

,
I

CI Ire
, ,

ALTERA o VALOR DE REFERÊNCIA

Dr. BENEDITÔ THERítZIO DE CAltVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de <,

suas' atribuições legais e, de acordo com a' Lei n.? 1.344 de .

23/12/1976,
'

DECRETA
". I

Artigo 1.° - Fica alterado, o valor de referência previsto no ar-

tigo 201 da Lei em pauta, para Cr$ 4.288,00 (quatro mil duzentos e oitenta-
e oito cruzeiros) .

'

'.
,"

.Artigo 2.° - Este Decreto entrará em .vigor a partir de 1.0 de

janeiro de 1981,1 revogadas as disposições em contrário. �

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em' 20 de novembro de 1980.
I

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto -� Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente decreto, no Departamento adminis-
trativo Municipal, em 20/11/1980. .r " . -,

José BonifáCio Furtado - Coordenador Ad111inistrativ�
.

,

Decret • 3�80
,

APROVA LOXEAMENTO DE UMA AREA DE· TERRAS
. ,

Dr. BENEDITO THERÉZI-O DE I CARVALHO NETTO,-Prefeiío
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de

, '

. suas ntribuiçêés legais e, de cenfcrmidade com a Lei n.? 830 de
04/6/1:68, e a Lei Federal N.? 6.766 de 19/12/1979,,\

. .

DECRETA

Art. 1.0_ Fica aprovado o Loteamento de uma área de terras
medindo 37.608,00 m2, pertencente aos Herdeiros e Viúva de José Lulu
Vieira, constituído do reg. municipal n.Ps' 193/1941, cartas de aforamento
n.os 149/150 e lotes n.Ps 176/177, situado no Bairro do Campo da Agua Ver
de, nesta cidade; sendo a área de 28.286,00 n12 dividida em cinqüenta e um

lotes e a área de 9.322,00 m2 destinada a abertura de ruas, em decorrência
do despacho exarado no requerimento protocolado sob n.? 1.181 datado de

1Q/6/1980 e nas respectivas plantas, pelo Engenheiro da Prefeitura Muni-
cipal.

-,

-,

.

�Art. 2.° - A área prevista na lei federal n.o 6. 766' deverá 'ser
doada a Prefeitura Municipal 'mediante escritura pública; bem como, a
área destinada a abertura de ruas" ficando esta automaticamente doada ao
Patrimônio Municipal, efetivando-se por ocasião do registro do memorial
descritivo do loteamento em pauta," no Cartório do Registro de Imóveis .

desta Comarca.
� \

Art.' 3.° - Este Decreto entrará em. vigor' na data 'de sua publi
cação, revogadas as disposições I em contrário.
/,

\ "

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 2,1 de novembro de 198'0.
,

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto =r Prefeito Municipal
, , Registrado e publicado o presente decreto no Departamento admirns

trativo Municipal, em 21[11/1980 \
I ,

José_ Bonifácio Furtado _' Coordenador Administrati�o
\

I
I

1 ,

Decreto n.o
I I

\. DECRETA LUTO OFICIAL

Dr. BENEDITO THER.ÉZIO DE CARV'ALHO'NETTO; Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de

Oh
J,.,

1
..

(

suas atri uiçoes egars,
'

DECRETA

\
. Artigo 1.0 _. Fica decretado luto oficial no Município de Canoi-

nhas por três dias tendo em vista o infausto falecimento do Mer itíssimo
Juiz �de 'Direito de�ta Comarca _. Dr. Loacyr Muniz Ribas, ocorrido hoje
em. Curitiba. ' ,. ,

.

Artigo 2.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário •

,
'

.

Gabin�te do Prefeito Municipal de Canoínhas, em 24 de novembro de 1980.
\ , ,"

Dr. Benedito Therézio de' Carvalho Netto - Prefeito Municipal

Registrado fi publicado o presente decreto no Departamento àdmínís-
trativo Municipal, em 24 de 'nove;n:ibro de 1980.

' ,

.

, I
,

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

II

"
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Formatura
\

Estou recebendo convite de participação
da Formatura do Curso Pedagógi'co do Colégio
Sagrado Coração de Jesus, a realizar-se dia 12
de, dezembro no Salão Nobre' daquele estabele
cimento. A Turma "Professora Re'nate Biede",
tem como paraninfo a Professora Clarice Hele
na Pereira e Patronesse, a Professora Elisabeth
Fontan MarIm., As Formandas: de 1980 do Curso

Pedagógico, são as seguintes: Ana Maria Babi
reski, Agnes Goretti Marlko, Catiá Terezinha
Gntterwill, Cecilia Farias, Clarice Papes,. Dio
niee lVlerces dos Santos, Dircéia P. Miranda Li
ma, Elaine Friedrich, Eliane Maria da Silva.
'Helenice Wendt, Hone Terezinha Assmann, Iri� \

� na' Josete Suitclk, Jvete de Fátimà Artrier, Iza
rina Maria Guebert, Laurícéía Maciel, Leila
'SaJéte W. Gugelrnín, Lenita Maria -Fuek, Lucia
na Píeczarka, Luiza Lorena Milkus, Mara Ra-

, quel Fuc1k, Mar'iá Lindacir Suchara, Maria Lú
cia Gonçalves Padilha, Maria Margareth Õlsen,
Maristela Santos de Lima, Marise' de Paula e

,

Silva, Marli Sebastiana Brueski, Marly Helena
, Linzmayer, Oriete Barrankievicz Maron, Pierí

.na França, Renilda Ribovski, Rosa Bueno, Ro-
I

sana Tamara Back, Rosângela de Souza, Boseli
Bernadetj, Furtado, Boselí de Fátima Ruthes,
Ruth Mary Rutes, Silmara Maria Tabalipa, Sil
va Aparecida Hollen, Valéria CyriHo Pereira,
Viviane 'Maria Jenzura e Zenilda Alberti.

'

)

.A Nóite d-o Cuba· Libre
Um grupo de saudosístas, de tempos não mui

to distantes, está elaborando um grande encontro en

tre amigos canoinhenses, qUe residem. ou residiam
em nossa cidade. A iniciativa é dos velhos serestei
r�, Alvaro. Cararo, Odival Bartinick, Luiz Cesar Pe
relra.vAnastácío Buba Junior e Osmar Scholze. ,A
data escolhida para o evento S€rá dia 2 de-maio de

, ,

1981 no Clube Canoínhense, ao som de uma rigorosa
seleção de músicas dos bons tempos. Este assunto se

rá tema. de destaque nesta coluna para melhor Infor
mar, sobre os preparativos desta festa, que tenho cer

teza" mareara' época em nossa sociedade.

,NATAL,LEGAL É NA

Pingo,' de ,Sente
.

BoutiqU8
"-

QUE NESTE MÊS LIQUIDA SUA COLEÇAO
, ,

INFANTO-JUVENIL OFERECENDO
,- l'

; , 50% DE DESCONTO.

Rua Vidal Ramos, '921 - Fone 22-0143
\

'

,
,

Aniversários
HOJE: Sra. Zilá, esposa de Alfredo de Oliveira Gar

cindo. "/

AMANHÃ: .José Amílton de Souza e Dínamara., filha
do casai Miguel (Lídia) Hunka.

DIA 1.10: Vva. BUda Ribeiro da Silva e Rodrigo, fi-
-

, lho do casal Ivan (Márcia) de Paula e Silva.

DIA 2: Sra. Noemia, esposa ,de Agenõr Vieirà Côr

te; 'Vva. Anita Buss.; Gerson José Dirsch

nabel;
I

Larissa, filha do casal Laerte (Nei-
,

v::t) WQiciechovs1ki;
. Alex Ef�rson, filho do

caS:3� Diorival (Isab�la Sava) Bueno,' resi
dentes em Vila, Velh�-ES; Simone, filha dQ

casal Miguel (L,idia) Hunlka. .I

DIA 3: 'Marcc6 Cesar Grósslkopf; Silvio Siqueira e

José Luiz, filho do casal Mario -(niná.) Mül
ler ..

DIA 4: Paulo D'ehner;. Claudio Rogério Wedia e

Sra. Valtraud, espoSa de ,Francisco Carut).

DIA. 5: Sra.. Marilda, esposa. de Irineu Cláudio'Dte
vOOk.

I

, \

/

A� aniversaria.nt8s desta semana, os p�abén!
.

do colunista.

!

I

Ciclovia
Durant'e a reunião. da Juventude Democrática

Catarinense (JDC) de Canoinhas, realizada na sede

esportiva da firma Zaníolo, todos os membros de' co ....

mum acordo, sugeriram ao. Prefeito Therézio, a im

plantação de uma ciclovia na Avenida Expedicioná
rios, qué ora está sendo asfaltada. Esta medida, visa
evitar inúmeros acidentes, muito comuns em vias de
intenso tráfego, como realmente é este acesso ao cen-

,

1'1'0 da cídade .

.Hilário Wendt
/

Dos formandos de 1980 do Curso de Odontolo

gia da Universidade Federal do Paraná, estou rece
I

bendo convite para as solenidades de Colação-de Grau
do jovem Hilário Wendt, filho. do casal .Julio (Ana
Dorotéa Olsen) Wendt.

'
,

(
�

O .programa das solenidades é o seguinte: dia
8 de janeiro de 1981 às 18h30m�n. - Missa em Ação
de Graças na ,Igreja de São Francisco de 'Paula; às

20h30min., Colação de Grau no Auditório da Reitoria
da UFP. A turma, da qual Hilário é o Orador, rece
beu o nome do Profe:ssor Claudio Cezar de Miranda
e tem como Paraninfo, o Professor Sérgio Herrero
Moi-aes e Patrono o Professor Altmann Marques de

Sampaio. O colunista agradece o gentil .convite ,

J

Diploma' do «Senadinho»
o Presidente da Assembléia Legislativa, Depu

tado Moacir Bertoli, recebeu dia 20 último, o diploma
de "Amigo do .Senadinho". A "solenidade" ocorreu

em frente ao "Ponto Chie", no calçadão da Felipe
Schmidt em Florianópolis, não faltando, discursos e

elogios e de agradecimentó. Bertolí é o terceiro a
_

re

ceber tal honraria, sendo que os' primeiros foram' o

Presidente da República, João Baptista Figueiredo,
e o Secretário dos Transportes e Obras, Esperidião \

Amín H;elou Filho..

Baile do ChoPQ" em Papanduva
A,Sociedade Hípica Recreativa Papanduvense,

estará promovendo hqj:e o 11.° Baile do Chopp. O
início está marcado para as 22 horas, com o brílhan

, tísmo musical de "Os Coringas" da cidade de 'I'ímbó .

CONVITE
,

)

\

O Presidente do Grêmio. XV de Julho, Athos
Scholze, através da coluna está convidando .a ala jo
vem de Canoínhas, principalmente os estudantes"
para fazerem parte dos diversos departamentos da'
entidade. As propostas dos candidatos, deverão ser

enviadas ao Grêmio XV de Julho, Caixa Postal 227
- Canoinhas-Sf". Quando houver considerável nú
mero de propostas, será convocada uma reunião dos

,
candidatos com a Diretoria do. Grêmio para debate' e,
estudo das mesmas.

'

dos «Patrões»
o Patrão Guido Davet, do CTG LAGO AZUL,

de Major Vieira, conquistou 6 .título de Campeão dos
Patrões num concurso de laço realizado em São Ma
teus do Sul domingo último, numa promoção do JCTG
Rancho Alegre daquela. cidade. Davet conCo.rreu com

mais 18 Patrões de CTps e seu filho Elsio :Qavet, ga
nhou o concurso de Chott, participando çom gra�de
número de concorrentes. O' bonito troféu será conhe-

� I

cido por todos,'duranfe o grande baile gauchesco que
será realizado dia 27 de dezembro no barr�cãó do Sr.
Albaro Dias, de �oraes, que, está sendo organizado
pelo CTG L1\GO AZUL.

-

Vam�s
.

patinar nos embalos' da moda jovem da

GARDENIA
\

Vestidos flutuantes, calnisetas, mini-saias,
jardineiras, calças jeans,

MODAGRIO PRIMftVERft - VfRIO
)

Ap�r,eça 'só falta você.
I

Trabalhamos com Cártão «ELO.

I _

Com uma Ibonita festinha aos, amiguinhos
na residênca de seus pais, Alessandra , Mayer ,

Zaniolo, comemorou, os: seus cinco aninhos de
existência. Ela é filha do prezado casal, Modes-

'

to José e Sônia Cristina Ma:yer Zaniolo, a quem J!!
enviamos nosso abraço e muitas flores à aniver ..
sariante,

'

: .

I

L

Parabéns
AL'ESSAN�DRA

--------------=-�------------------------------

u

e T'h.e r ézio
Brasíliaem

i

\ Já retornando da Capital Federal, o Presí..
dente da Associação dos :)VIunicípios do Vale do Ca
noinhas (AMVAC), Claudio Gadotti, que VIaJOU
acompanhado do Prefeito Therézio de 'Carvalho. Am
bos foram convidados pelo Ministro Delfim Neto,
através da SAREM, a participar do Seminário "O
Município da Década de 80", . que foi desenvolvido
dias 26, 27, 28 no auditório da Telebrás em Brasília.
A finalid-ade deste seminário, foi a de analisar � dis
cutir novas perspectivas do desenvolvimento dos
municípios brasileiros.

'

Nascimento
Ainda em festa, o lar do casal Célio e Janíce

Babireski, com o nascimento dia 12 último rio hospí..
tal Santa' Cruz, de uma linda menina, que será bati..
zada com o nome de Régines Babíreski , Da coluna,
os cumprimentos ao prezado casal.

Lions

Clube de
, '

Canoinhas
NOSSOS 21 ANOS

1

Transcorreu magnírícamente nossa. festa de ani,

versârio, em que nosso clube comemorou o. 21.° ano

de existência em nosso meio comunítárío. No restau
rante Pinguim aconteceram ps abraços a toda a ,ta
mília leonística, corri' repasses sobre nossas, ativída

des assistenciais, num bonito 'congrassameríto. São,
em verdade ,21 anos cheios de'altruismó e de campa ..

nhas que trouxeram inúmeros benefícios; Naquele
jantar festivo, compareceram, além do casal Presiden
te CL. JOÃO DE SOUZA (mZIA EVANGELISTA)
VARGAS, mais os seguintes:

.

Cl... LUIZ SALIBA

(BERNADETE), DAVET; cr.. ZAIDEN EMILIANO

(ZOÉ) SELE:ME; CL. FRANCISCO (SANDRA) RA

POSO; CL. PAULO (MARILIA) 'vICENTÉ ALVES;
CL. ANTO�IO M�RHY (DO�ACl) SELEME; CL.

DINO ANTONIO (SILVIA) CÔRTE/; CL. ORLANDO
(LIA) TREML; CL. LINCOLN (JANDIRA) NAGA�
NO; CL. LUIZ JORGE (ESMERALDA) BUCH

MANN' CL. GRIMALDO COSTA (ZENA) FURTA- '

,. ,

.00; cr.. WALMQ.R ASTROGILDO' (MARIA DE

LOURDES) FURTADO; CL. ILDE:FONSÇ> (POPI)
CORREA; 'CL. HERON (ALZIRA). ,PE:r:X;OTO; CL.
ARNO (CACILDA) RIECHEL; CL. BENEDITO

THERÉZIO (LUZ MARINA) CARVALHO; e ainda

como convidados especiais RAFAEL (JANETE)
BOING e NELSON NAGANO.

Parabéns à você, Lions Clube de Canoinhas, e

a toda sua gente, porque demonstraste que cumpre

seu objetivo, ,

\
, -

AlÇA0 DE GRAJÇAS,

, A Governadoria do Distrito L-10, conclamou a

todos os Lions Clubes de sua jurisdição, que no dia

27 de nv.embro, efetuassem uma corrente em que fi-
I I

,

casse evidenciado o agradecimento de· Lions, por to-
dos os benefícios recebidos. Desta fo:rma, a Presi

dência (CL. JOÃO DE SOUZA VARGAS e sua DM.
NEZIA EVANGELISTA VARGAS), convoc�u toda

nossa' turma para' a celebração de riüssa em AÇãO
DE GRAÇAS, na igr�ja matriz Cristo Rei,.

'

( Lá estivemos para rendermos graçaS' por todos
.

os sucessos de que somos det,ent'ores, pedindo F Deus
I � ,-

que seus benefíCIOS recaiam sobre todos aqueLes a

quem servimos, mesmo porque, foi, atràvés Dele que

çonseguimos nOS5a5 vitóTias. Graças ,à ,Deu$, pode..
mos direI' .em voz alta e bOm so.m que 'chegamos a

produzir alguma coisa, em 'beneficio de todos e temos

a vaidade dê /divulgar os méritôs alcançadoS.
,

,
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CORREIO DO NORTE

1.'0 OFiCIO DE NOTAS
'tABELIONATO PAULA S. CARVALHO

• I

Edital' de Notificação de' Protestos
.Por não terem sido encontrados

pessoalmente nos endereços a mim
fornecidos, ou por se recusarem a
tomar ciência;' faço saber aos que o

presente, Edital virem oUJFele tive
rem conhecimento, de. que deram
entrada neste Ofício para

-

ser:em
•

protestados contra os responsáveis
dentro do prazo legal os Tí�ulos
com as seguintes características:

I

,

vicz Schimboski - D.e v e d o r:

FRANCISCO TISCHLER, _

NOTA PROMISSóRIA N.O 32
._ Valor C�'$ 60.0,00 _j vencimento:
25.0.9.80. Credora: Maria Olesco
vicz

.

Schimboski - D ,e v e d' o r:·
FRANCISCO TISCHLER.

NOTA PROMISSóRIA N.tO 33
- Valor Cr$ 60'0,00 - vencimento:
25.10.80. Credora: Maria Olesco
vicz Schimboski - D e V e d o r:

FRANCISCO TISCHLER.

NOTA :g�OMISsóRIA N.o 34
. - Valor Cr$ 200,00 � vencimerito:
25.11.,80. Credora: Maria Oles.co
vicz Schimboskí - D e v e d o r:

FPuANCISCO TISCHLER..

DUPLICATA N.o PA/2631-2 -
Valor Cr$ 4.417,00 � vencimento:
23.08 , 80. Emitida por MalJ:on &
Cia. - oontra: JOÃO MlAR1A
FERREIRA.

Canoinhas SC., 26 de novembro
de 1980. \

! \

PAULA S. CARVALHO
OFICIAL DE PROTESTOS
CPF n,o,246 975 329-.53

NOTA PROMISSóRIA N.Q 28
- Valor Cr$ 600,00 - vencimento:
25·.0'5,80. Credora: Maria, Olesco
vicz Schimboski - D e v'·e d o r:

FRANCISCO' TISCHLER.
,

NOTA PROMISSóRIA. N.o 29
- Valor Cr$ 6.00,0.0 - vencimento:
25.06,80 , Credora: Maria Olesco
vicz Schimboskí - D e ve d o r:

FRANCISCO TISCHLER.

NOTA PROMISSóRIA N.tO 30
- Valor Cr$ 60.0,00 _. vencimento:
215.07.80. Credora: Maria Olesco
vicz, Schimboski '_, D €' V e d O< r;
FRANCISCO TISCHI;aEtR. '

NOTA PROMISSóRIA N5'i 31
� Valor Cr$ 60(),OO - vencimento:
25.08.80. Credora: Maria Olesco-

I

FRANCISCO KRISAN

FORMANDOS 80

Estou recebendo convite' dos
formandos em construção civil do
colégio Major Vieira, dirigido pela
FUN�LOC, cuja' formatura acon
tecerá dia 5/12/80. A turma que
leva o nome de JOÃO ROSA MüL
LER" tem 9 formandos: HELeIO
II .. VEIG� NELSON OLIVE.IRA
FRANCO, ROSANE DE OLIVE,IRA,
OSMAR MUCHALOSKI, DANIEL
NOVAX, ROSE,LI OLIVEIRA DO
PRADO, ALAOR MARCOS MÃ
RON, MOACIR RIBE;IRO MAR
TINS E L1HZ ALFREDO GON
ÇALVES. A programação .eonsta
do seguinte: Às 18,30 horas Santa
Missa na Igreja Matriz ,djo.l Divino
Espírito Santo; às 19 horas cerimo-

�INDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRU'ÇAO E DO
MOBILIARIO DE CANOJNHAS

Eleições Sindicais
',A V I S O'
I

r
)

Em cumprimento ao disposto no

dezembro de 1974, comunico que foi registrada
que se refere o Aviso publicado no dia 01 de
,,,'" qUe �e edita nesta cidade.

art. 21, -item III da Portaria n.? :3. 437� de 20 de
a chapa seguinte, como concorrente 'à eleição a

novembro. de 19�Or 'no jornal "Correio do Nor-

,

Cédula Unica
__ -=__m-� -= -=���'===================- =- __

. ,

ENTIDADE: Sínd, dos Trab. Ind. Construção e do Mobiliário de Canoinhas

DEL. REPRESENT.

Chapa t
Efetivos

Alceu Milbratz
Bernardo Schoupinski
Lauríndo Rosa'

Suplentes
\

(

Mario Kohler,
Lourenço Budik

Efetivos

Heinz Kanzler
Leonídes F. das Chagas

'. P�o .Grosskopf
.

Suplentes
.

Efetivos
Heínz Kanzler
José Anselmo de Sou..

).

,
,

Suplentes,
Aliro Witt
Artur M. de Barros

-

. Nos temos do Art. 61 da Portaria acima mencionada, o prazo para Impugnação de
eandídaturas é :d� .5 .

(cinco) dias, a contar da" publicação deste Aviso.
. Canoínhas.. 29 . de novembro de 1980.

HEINS KANZLER - PRESIDEN'DE.

r" .'
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•

•

o
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-Natal da' .tranqüilidade está
COMERCIAL BIRT

\

na

LTDA.
, I

CONJUNTOS ESTOFADOS, COPAS, DORMITóRIOS PARA' CASAL E INFANTIL. COZI

NHAS AMERICANAS TODESCItINI, TV A 'CORES (SANYO, SHARP, PHILIPS), TV
,\

\. .

PRETO Er BRANCO (PHILIPS, PHILCO), FOGõES A LENHA E AlGAS, REFRIGERADO-
. / ':

.

RES, A�MARIOS 'COM PIA:S (SIMPLES E DUPLAS),
I ,

BICICLETAS,. ENCERADEIRAS,
I

,MAQUINAS DE COSTU�A E DE LAVA;R, COLCHõES, VIOLÔES, CARRINHOS g·BERÇOS,J .

RELóGIOS DE PAREDE, RADIOS, TOCA-FITAS E UMA INFINIDADE DE,ARTIGOS.
. ' I

,

Tenha um Natal tranqüilo, faze'ndo sua visita I'

CO E CI L H IRT LTOA,.
_

• ..; o,

I

_, " .\
..�:... ,.CREDIAR·IO PRÓPRIO �'!Nõo

.:/" ';.'

.cANOINHA�f '.;' �
•

"', L", 1,'

Rua Caetano Costa, 495 '-:- Fone 22-Q555 t!ANTA CATARINA

, nia de colação de gráu no Clube
local e às 20.,30 horas soiré . Os for
mandos têm as seguintes mensa

gens: AGRADECIMETO * BEN
DITO SEJA DE,US, QUE NÃO. R.E
JEITOU A 'No.SSA ORAÇÃO NEM
RETIROU DE NÓS A SUA MISE�
RICORDIA - AOS QUER.IDOS

. PAIS:, Sentimo-nos tão envaideci
dos de vós, do vosso exemplo .e es

forços, que talvez jamais podemos
exprimir com palavras, o especial
c:::rinhp, o amor. sincero ,e a

..gratí
dao que-vos dedicamos; Por ISSO e

por muito mais, dividimos 'convos
co a nossa conquista. AOS COLE:
GAS Das alegrias e dos sofrimen
tos que juntos experimentamos nes

ees três anos, nasceu o amor fra
terno que nos uniu e que vencerá. o
tempo e o espaço. ° colunista
-agradece o convite e almeja aos

formandos muitas felicidades, ex-
tensivas a seus famifiares.

'

(
A PEUIDO,

Mais uma vez cumpro o dever
de alertar as autoridades sanitária
sobre os abusos que estão aconte
cendo em nossa cidade, dos quais
vou citar apenas um caso: Um pro

prietário de açougue montou um

depósito para guardar os couros

num local impróprio, pois. fica jun
to a 4 residências", onde muitas cri

anças transitam e o mal cheiro é

insuportável, além do volume de

moscas, que estão invadándo as r�
sídências. Não sabemos qual a atI

tude do proprietário do referido
I.
açougue, pois lá poucos dias, a fis
calização da saúde esteve em Ma

jor 'Vieira e fez v�rias exi\�ências
para a

.

preservaçao da saude de
nossa população É de extrema
urgência que as autoridades sani

tárias do posto de saúde tomem as

providências, pois agora no verão o

\'
29 de novembro d,e 1980

(
.

- .

mal cheiro e as moscas estao msu-

portáveis. O proprietário do tal
depósito que o transfira para um'

local apropriado e ninguém mais (J
aborrecerá ...

I

NOTAS DIVERSAS

Desde a 'última 4." fieira en
contra-se em Brasília o Prefeito
Municipal de Maior Vieira Sr;
Claudio Gadotti tIlatando de assun

tos adminstrativos do Município.
Seu regresso está previsto para
amanhã.

A nóssa Igred a matriz �
praticamente concluída; o' forro j.á
foi colocado e o assoalho tera sua

colocação, no dia 1.o de dezembro.
Esperamos que até o Natal esteia
tudo pronto:

ANIVERSARJOS

Dia 1.° de dezembro aníverss
ria o Sr. Assis Machado da Costa,
aqui residente; Dia 5 - aniversaria
a Garotinha Sandra Maria WOJCI(7-
chovski, desta cidade; Dia 6 - 0.8.=-.'
João Batista ,Ruthes, a Sra. Ll(:lia.
Davet e a Srta. Zelia Adancheski;
Dia 8 - o jovem Edmundo Vojcie
chovski 'e a Sra. Genoveva Kiehe-

)

leski: Dia 10 - A Srta.' Dirce Maria
Muchal0ski e, o Sr. Luiz Ferreira
'I'erres r-esidentes nesta cidade;
Também dia 10 aniversaria a Sra.
Mara Sueli d/e Oliveira, esposa do
Sr. Valdemar de Oliveira (Nosso
Assinante) residente em Curitiba.
Dia 11 - a menina Marcia Maliches
ki, a 'Sra. Terezinha de Oliveira e

a garotinha Leiva Daniele de OH�
veira. Dia 13 - o Sr. Lauro Adan
cheski . Dia 14 o jovem Dorizete
Bona. Dia 15 o Vereador Nereu
José Henning , Aos aniversariantes,
a coluna cumprimenta desejando
felicidades.

___________________________________________________-c. _

2.0 OFíCIO.DE NOTAS

Edital de Notificação de
\. ,

,

protestos
Por não terem sidO encontrados

nos endereços forriecidos ou por re

cusarem a tomar ciência, faço sa

ber a que o presente "E.DITAL",
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.o 7594, vencimento 14.

09.8.0, no valor de Cr$ 28.900',00,
Emitida' por Comércio e Indústria
"Schadeck" Ltda, Contra: . "KIYO
BISA ISHIF..AWA"

DP N.o V/246g,�2, vencimento Ipor Comércio e Indúst;ria "Seha
deck" Ltda., Contra: HKIYOHISA
ISHIKAWA" .

DP .N.i() 1'ifl13 vencimento 04.10.80,_
no valor de Cr$ 6.5,.00.0.,00', Emitida
Jlndústria "Sc'hadeck" Ltda; Con-.
tra: "KIyo.HISA ISHlKAWA"

DF N. 10 791815, vencimentO' 30.

10: 80, no valor de Cr$ 1. 276,00,
_______u_..� _= �· _=��__-------

Emitida, por
'

Comércio e In:d'Ústrl'-a
"Schadeck" Ltda, Contra: HKIYOHI
SA ISHIKAWA"

I DP N. o 136 .vencimento, apre
sentação, no valor Cie Cr$ 55. 500,OQ,
Emitida por Bruno Ostroski, Fa...

brica de Carrocerias, Contra: "OR.
LANDO PACHECO"

DP N. o L-9326, vencímente
11.11.,80" no valor de' Cr$ 11.28'0,00,
Emitida por Famovest-Fábrtca d:e
MÓveis Estofados Ltda, Contra:
"VVALNEIDE ALTAIR LUCAS'_'.

DP N. o 1926Ü1-4, vencimento
15.11.80, no valor de Cr$ 12�915,O.O,
Emitida por Indústria €, Comercie
de Móveis lrimar Ltda, Contra:
"MANOEL TE.lXEIRA DA CU-,
NBA"

Canoinhas, 26 de nO'vembro d.e

1980.
I'

ALC11D'ES SCHUMA.CHE,g. '

, , Oficial Maior

DIRETORIA CONS. FISCAL IfI-_....,........."."."",.,,_--�--..,.,_-=::,,==;======·�i=======-

Alfredo Jungles de Lima

"II .Jorge Farias de Lima
��=Awmr-===��==============�========�=========-------���=----�-�- ��.��� �r

,

JUíZO DE DIREITO DA 2.a VARA DA COMARCA ]lE
..,..

Ci\.NOINHAS __; SANTA CATARINA

Edital de Citação com o prazo de seis (06) meses
o Doutor Cláudio Barreto tado

.

de Santa.Catarina) aos de..

Dutra, ,Juiz de Direito da 2.a zessete �17)' C:Uas do mes de n�1'o
Vara da Comarca de Canoinhas, vembro. de mIl, noveoentos e 0.-.....
Estado de Santa Catarina, na tenta (1980) . Eu, �n!ollla

.

forma da Lei, etc. Dirsçhnabel Scholz, Escnvao, o

subscrevi. ,

CLAUDIO 'BARRETO DUTRA
, Juiz de Direito' da 2.a Vara

,

DOCUMENTO EXTRAVIADO
I

FAZ SABER - aos que o

presente eaital virem
.

ou dele
conhecimento tiverem que, se

processa neste Juízo, a arrec?-
dação dos bens' deixados por fa-

lecimento de MIGUEL LATIGE Foi extraviado ,o Certificado
. MIRANDEL,' em qUe é inventa-' de Proptriedade n. o 551.006, exp .

riante. o MINIST:ÉRIO PÚBLI-' em 18/04/74 - 9.a. Reg. SC, do Vei-

f, 't cuIa Brasília, amarelo safari, placa
CO, autos n. 185/80, lcam CI a-.

CF-3680, chassis BA 049'.355, per-� /

dos para, no' prazo de cinco (05) tencent,e ao MinistérLo da Agricul-
dias, que correrá em Cartório, tura.

' '

após a terminação do prazo do -

O mles�o fica sem efeito por

Edital, para que venham habi- ter sido ::requerido 2.a.,via.
lUar-se na arrecadação, os su

hessores do 'finado MIGUEL
LATIGE MIRANDEL, ,e acom...

,

pan}lar oS' demais' ,termos, até,
.

final sentença, sob as penas da .

Lei. Em,virtude do que, expedi
o presente e outr9s iguais, que
serão publicados e afixados na

forma da lei.' Dado e passado
nesta eidade de Canoinhas. E�

DOCUMENTO EXTRAVIADO
Foi extraviado o Certificado

de Propriedade n .

()I 55. 10.07, exp.
em 18-04-74 - 9.a. Reg. SC, do �.
cu]:o Brasília, amarelo safari; pra.�
ca CFl - 36,78, chassis BA' � 054.627ó

,

pertencente ao Ministério,da Ag:r1.
cultura.

I

O mesmo fica sem efQito
. fJOT

.

tw sil3.io r.Qqu�rido 2."� vta '.

I
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I

SERViÇOS

'\

No de
/

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

I

FARMACIA DE PLANTA0: De sábado (29) 'a sexta-feira
(05) MACHADO - RUa Vidal
Ramos, 404 - Fone: 22-0805

:tUÉDICOS DE PLANTA'O: E� ,casos de extrema urgência -
Fone 22-0033

/'
I

"

I

RADIO PATRULHA: Fone: 19@

PRONTO SO�ORRO: Fone: 192
( .

Maria Lúcia Sehuster

CONSE·LlIO COMUNITARIO

Aconteceu dia .15 último a

. eleição e posse do \ Conselho Comu

nitário 'de Irineópolis, cuja Direto
ria ficou assim constituidà: Prési

dentey' Emílio Cezário 'I'elles; Vice
Presidente, Rubens Schaícoski: Se

cretário, Maria Lucia Schuster; Te
soureiro, Luiz Elói: Cordeiro; : v»:
gais: Edinarte Antonio Beninca,
Maximiano Schapiewski Juníor,
Domingos Gadagninn, Geni M,'
Fa2cio, Antonio Braz, de Oliveira' e
Osires Fronczakj Conselho Fiscal:

Zenilda Maria Vieira" Oscar Eugê
nio 'Grossl, . Osmar A. Hoepers, Ce
zarino Geraldi, Roberto Carlos A.
de Lara, e Clemente Pechebela.

I FEMUSI

Dia 20 de dezembro. . vindouro,
será realizado em Irineópolis, o "I

•

IS
Ferreira Meneguel , Para festejar.

a d�ta, -Gerson reuniu grande
'

nú

, mero de amiguinhos para uma bo
nita festinha na Sociedade Recrea
"tiva Cultural.

Festival de Música' Sertaneja", nu
ma promoção do Grupo de Jovens

e apoio da Prefeitura Municipal. O

local será o salão de festas da so:
ciedade Recreativa Cultural, e as

inscrições aos
.

participantes estão
sendo feitás na Prefeitura. Na oca

sião, haverá um? apresentação" de.
NHô NECO.

J.ONAS
jtl I'

: "

PLANTA0 CELESC: Fone: 196,
,

ESTAÇAO RODOVIARIA: I Fone., 22-0179 /

. I '. .'

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:0@
,

'
.

horas e das 14:00 às 18:00 ho..

ras , Aos sábados até às 16:00
horas.

/'

I.

Quem recebeu cumprimentos
miÍ foi o nosso prezado amigo Jo

nas Braz de Oliveira,
I

que dia 20

inaugurou idade nova, que come

morou' com amigos e, familiares na

Sociedade ,
Recreativa Cultural.

Ele é filho do casal Antonio e .Ma

dalena Braz de Oliveira. Ao ani
versariante seguem as nossas feli

citações.
I

BOMBA OE ALCOOL

Foi instalada recentemente em

Irineópolis, uma bomba '"<... dei álcool
no Posto Iguaçú; de propriedade de

Anézio Buzzi. Agora" está faltando
apenas a liberação do produto, pelo
Conselho Nacional do Petróleo.

NIVER
I

PENSAMENTO nA SEMANA

NASCE :PARA VOC�I
MAIS UM N_OVO DIA

AGRADEiÇA A DEUS,. mais essa

oportunidade de faze:r o bem ..

�=-=================================================\�----�===

A

(

I

De parabéns o lindo garoto
Gerson Ferreira Meneguel, que dia

20 comemorou seu aniversário. Ele,
é filho do casal Orlando e Ivone

Aco
1Wt

tece Respensabtlídader' J. e C.

>I< E Tubarão nos trouxe também
o Roberto, moreno de olhos ver-

,':I< Zé Markiv aderindo a moda dosdes, lindo' mesmo.

*, Dentro de você está
"

uma força
superior que lhe dá capacidade

para ser importante diante de tudo
.: G.A.T.

,

" .

'

* Nesta noite a boate I do
tem tudo para sair legal.

se preparando para marcar presen-
I

ça lá.

* Maurício e Iara partindo juntos
para viverem agora uma só vida,

'I'udo de bom+à vocês.-'

Clube
Muitos,

• III

.I

, * Sábado passado foi o momento

-de matar saudades, KriKri entre
nós depois de muito tempo. E

quem não lembra dele? Menino fo
fo taí .

* Na terça..feira passada o movi-
. mente foi no . Sextão onde acon-)

teceu um jantar: Entre outros esta

vam lá, Bolha, Chico' e Markiv.
-

'

:I< Babi desfilando pelaí à/é botinha
branca. Esperamos que você

melhore' logo.

* Cláudio D. pontlfícando conosco

no fim da semana passada. Sem

pre muito afim daquela morena.
i

I

a Suli.
muitos

I

. I

Amigo, você que tanto, fala da importância "de seus bai

les, suas festas e' t�des dançantes.
Você esquece da MISSA DOMINICAL que é muito mais

importante.
,

"

Você que tanto fala de bebidas e comidasdiversasç nomes

:, esquisitos e esquece que nunca provou do meu vinho e do meu cor- .

po que alimenta e dá vida eterna.
,

,

Você comenta sobre seu namorado que 'é rico, sobre seu

amigo. que é médico: E esquece que muito mais rico sou eu que dei
a vida para lhe salvar-.

Sabe você que fala de seu carrão que corre velozmente
I para 'Onde quiser ir,

E esquece que para chegar até mim não precisa nenhum
carrão e sim uma simples' e sincera oração.

• I

/ \ \ .

Você que tanto fala de seus estudos 'de seus professores
/' \ -'.-

e diretores esquecendo que eu sou o melhor mestre e que meus en-

sinamentos são mais importantes.
Sabe você que pensa e fala em tanta coisa/ importante,

pensa e, faz cursos. importantes e esquece que nunca estudou a mi-
I

nha vida. E nunca leu os meus livros que são os que mostram. o

eaminho certo.

Sabe se' te perguntassem élg(').!'a.

/ Quem SdU?
\

'

Talvez você diria:

Não te conheço e ?-em sei de onde vens.

Sabe gostaria que parasse de pensar um pouco nessas coi-

sas que julga importante. /

'_,E pensasse um pouco mais em MIM que sou muito mais

importante prá você

De seu amigo HCR�STO".

'" Com o sol que tem apare-cido ul

timamente: ir para :a piseina é a
,

melhor pedida. Muita gente mos>-

trando seus bronzeados.

apareceu. É muito bom tê-lo co

nosco.

.

* Tomando chá de sumiço
Vê sé aparece mais pois

/ '

reclamam a tua presença.

* Nato aproveitando a folga na fa

culdade, conosco. Sempre assim.
j

>lf E Os parzinhos daqui se destacam* A greve na Federal de S. C. trou
.

xe para cá o Ike e o Jáco, e nós
contentes com isso.

por:'
I

_. Simpatia: Modi e Régis

Caeilda Konopka

* Gostinho de férias no ar, .. , os

amigos voltando, a cidade. se mô

vimentand'o mais, momentos de re

encontro' e união. É isto.

»< Paulo Murara pa,ssando a sema
,

na 'passada conosco. A Sônia

pirá lá de feliz ,com isto,
.

>1< Sábado passado um tanto monó
tono por aqui. 9 � cOnsolo para

alguns foi chegar no Operário. ,_

* A Dóca apareceu trazendO' junto
uma amiga, e os meI!inos só de

�h�.
'

* fsabela M. tampém entre nós,
,

revendo amigos e matando sau

dades.

- Beleza: Viviane � Herbinho
,

* Contando idade nová .desde o dia
21 p.p. a graça de menina Lu

ciane Cador, ela que esteve aqui no I

último sábado. Felicidades.

,

I
.

_ União: Zico e SoU

- Companheirismo: Beto e Thel-
,

________.--==�==I=.========�==�============================�====

,
, / PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA

VA ATÉrA FUCK AUTOMóVEIS LTDA.

ma

� Olhos: Silvinha e Júníor,':1'. Saulo e Marcos 'M. recebem os

/'. cumprimentos de seus muitos

amigos no dâa 2 próximo À vocês
tudo de bom.

"
,

J •
I .'

'" Vera, Iourrnha bonita que ponti-
fica num corcel branco.

J .' Na Fuck Automóveis Ltda. a' vantagem é dupla:
nha na econOlnia' do Fiât 147 �,ganha também na

dos planos Fuck. Venha conferir.

, "

voce ga-
.

economla__..

. É' S' esmc K' iakl!carecas. IS o m = ..0 OJ ....

*' Luciane Boing: esteve em Canoí-
nhas na semana passada tra.z€ndo

com ela seu namorado que é uma

graça de garoto.
*

.

Falando em' namorado quem es

.tâ muito apaixonada pelo seu é' a
Margarete. Isso, mesmo, você e o'

)
Gilmar combinam .

* O dia 22 último marcou para o

'César Mikus \
.

ã comemoração de'
mais um' aniversáriO'. Parabéns.

,..........___.'. Fuck Automóveis Ltda.�5aBfjJO
IAut�s.a.�

/

* Roseli ,s. menina querida sempre
presente nos acontecimentos . 'da- ,I

qui. Nos seus pensamentos um cer

to moreno.

.

:I< 'Tânia S.' e Acir desfilando pelai
e alegrando à muitos com isto.

'

* Uma gracinha está o carro do
Júnior FTeitas, agora todo équi�

pado � Também ele sempre amigo,
.' I

desperta olhares e mais olhares pú:r
onde passa.·

. * "0 artista é um mágico sublime

que' 'enfeita o mundo 'com as sua5
I .

obras deslumbrantes".

I

./
. Rua Caetano' Costa, 2211

:I< F�rnando F. depois' de tempos. ·Tchau.

I

Fone: 22-0007 _ CANOINHAS

\
,

E ISTO, VAli LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

E l\IUiTOS' LUCROS TAMBÉM.

PUBLICIDADE, É UM INVESTI�ENTO SADIO E
RENTAVEL.

+;' SE VOCÊ AINDA NÃO FEZ, CERTAMENTE. ESTA
CEDENDO VANTAGENS À SEUS CONCORRENTES.I

,
. I

I

FAÇA UMA 'EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA RADIO '

SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENTE éA ..

PACITADOS/IRÃO EMPENHAR-SE NA DE�ESA DE SEU
INVESTIMENTO.

.

.

,

,

-
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CORREIO DO,NORTE
"

Esmeraldino J1aia de. Almeida

Recenseadora invadiu
área de segurança e 101

" detida

Perseguida por uma furiosa vaca, .

uma recenseadora; desesperada, pu
IQu uma cerca e entrou na. área de

"

segurança de um quartel do Exér
cito na cidade mineira de Montés
Claros. Mal atravessou a cerca. a

moça ouviu o alto-falante da unida-
. de militar anunciar que estranho
invadira o local e foi cercada por
vários soldados portando metralha
doras. Durante 20 minutos, a resen
eeadora ficou detida, mesmo mos

tr�ndo os formulários do IBGFl Só
"depots de responder algumas per
'gnntaa é' que alcançou a liberdade.
(Entrelinhas).

'

Prtncípe do Gatilho em

Ação
No Cam'peonato Gaúcho realizado

na cídase de Erechim, no Rio Gran
de do Su1,1 dia oito do corrente,
entre diversas equipes partíclpan
tes' dos estados vizinhos, .o estado
de Santa Oatartna conseguiu o 1.0
lugar onde o atírader- já eonhecido
dos jornais foi o 1.0 colocado.
Tratª�8e do [ovem empresário José

:(-,

",

o
,

I
•

de PAP
ssar algumas horas agradáveis e

.

descontraídas. A piscina do jovem
industrial, Nívaldínho Almeida, já
com seus portões abertos para o

lazer daqueles que sempre marcam

presenças na época. da temporada.
Fínalmeute o famoso «terreiro de'
pedra» que a Prefeitura adaptou
para uso e prátlea dos banhistas,
acreditamos também Já se encon
trar .ern condições de -prátíca e uso

dos' úsuáríos. 'Prata-se de rio em

plena selva coto sua água crista-
.lina cujo leito é coberto por uma
camada de pedra natural, a profun
didade inicial é de 10 centímetros
numa extensão de 100 metros onde
tem um grande poço com profun
didade aproximada de 4 a cinco
metros. Local agradável em conta
to direto com a natureza.

I
.

Nivaldo T. de Almeida de Papandu
va, Hermes Bonettí

)

de Santa Cecilia
'e Mario Scheid de Mafra. .Também:
na modalidade individual foi con

quistado 'o 4.° lugar, mais duas
poules no valor de

.

Cr$' 15.000,00
cada uma. Classificado em 1.0 lugar

.

o «príncipe do gatilho» Nívaldlnho.
É isso aí, sua majestade em ação.

,

Recompensa por! ato de
honestidade

Vestindo um colete a preva de ba
las e acompanhado de 10

guarda-costas, 'Iaao Onuki, o homem
que encontrou 100 milhões de Ienes I

(Cr$ 29 milhões e 100 mil), há seis'
meses' numa rua de Tóquio, compa
receu ontem ao escritório de acha
dos e perdidos da policia municipal
para receber o dlnheíre. Desconta-,
dos os impostos, Onuki recebeu um

cheque nominal no valor de Or$ '19
milbões. Ele era um simples moto
rista, e para completar seu salário,
catava papel nas ruas de Tóquio, e
há - seis meses quando -emcontreu
um pacote de jornais, não pensou
que ali estivesse uma fortuna. Ho
nesttdade á toda prova, Onuki en

tregou o -dínheíro à polícia, e como

: este não foi reclamado, passou a

sua propriedade. (G.P).
.

Piscinas em alto estílo
Com a temperatura em clima favo
rável para banhlstas. lembramos aos

afeiçoados a tão salutar esporte,
que a piscina do sr, João Paulo Fur
tado tem tido ulttmamenté um fluxo
grande de banhistas que lá vão pa-

'.

Preteitura MuniCipal de Canoinh as

Portaria nllO 84-80

Conforme o item I,. artigo 59 dá Lei n.? 1.149 de 25/4/1974.
I'

•

1-

_ .

A'!Prof." Alice Artner Leandro Soares, lotada, na 'E. r. M. da 10-'

,calid�de_ dE:7 Cerrito, p�ra o G. E.M. "Jard�!ll Esperança" nesta cid?de·_
....

na função de Merendeira, a contar de 12/11/1980, sem prejuízo de direi-
tos já adquiridos.

.

REMO"VE-R

, ,

.Gabinéte do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 20 de novembro de 1980.

D'r� Beneditó 'Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
\ •

1
t

• •

_ •

'. Registrada e publicada a presente Portaria no Departamento
Administrativo Municipal, em 20/11/1980.

, .'
p

\ José Bonifácio �urtado -' Coordenador Administrativo,

Portaria n.O 85 ..80
DR. BENEDITO THE,R,ÉZIO DE CARVALHO NETTO� Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no USiO de
suas atribuições legais, resolve:

CON,rRATAR , I

I ,\ I

a) Marilu dos Santos Lima, 'para reger uma classe no Jardím
de Infância "Noêmia R. Ramais", na categoria de normalista, no perío
do de 06/10/80 a 20/12/1980;

b) Walquiria Theodorovitz;�para reger uma classe no G. E . M .

"Pres. CasteJo Branco" em vista da licença da Prof.a, titular, no p�ríodo
de,23/10/80 a 20/12/80; na categoria de normalista;

c) Nellezinha Haensch, para reger uma . classe no �G . E . M .

"João José de Souza Cabral" - Educação Integrada - Curso Supletivo,
tendo em vista a licença da Prof.a titular, no período de 23/1�/80 a 20/12/
1980, na categoria de normalista.

.

Gabinéte"do Prefeito Municipal de'Canoinhas, em 20 de novembro de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
I

.

>
Registrada e publicada a presente Pórtaria no Departamento

Administrativo Municipal, em 20 de novembro de 1980.
"

"

' !

José Bonifácio Furtado .- Coordenador�Administrativo

\
.

casamentos mais lindos e sofisti
cado da atua) temporada dos vesti
dos brancos.

Ajuste de núpcias
Desde o 'dia 16 do corrente passa

ram a usar alianças na mão direita,
os jovens Dr. Aristides Sonaglio
e a Srta. Luci Malakoskí, ele enge-'
nheíro arquiteto fllho do casal João
(Leonor) Sonaglío. ela filha do casal
António (Edvlga) Malakoskí do co
mércio local. Ao jovem e simpático
parzínho da nova geração, aqui vão
os votos de felicidades mil do colu-.
nísta ..

,

29 de novembro de 1980 '

DUVA
Assasslnato do preteíto de

A raranguá já tem
. suspeitos

o assassinato do prefeito de Ãra
rangua (SC) poderá ser solucionado,
nos próximas dias. A polícia :10081
prendeu a ex mulher do chefe do ex.
cutlvo municipal e seu irmão, acu

sados de serem os autores do crime.
Sônia Luehína ê seu irmão Eman!
Luchlna estão detidos na cadeia de.
Araranguá por determtnaçâs do ju
iz da comarca e há posefbíltdades
de ser preso o. pai de ambos. Aza
mar Luchína, sobre o qual também'
recaem suspeitas, uma vez que pa'l
e filha tinham nma contaã.conjuata
em um banco de Cu�itiba,:ondej"Gil
tavam depositados 42 milhões d•
cruzeiros, e que só poderiam ')1.'
sacados após a· morte do exPrefeíte
Salmi' Paladínl. (G,P.).

Passarela da sociedade
,

.

Diá 02 próximo quem estará !$ite·
[ando niver a srta. Nedímara filha
do casal sr, Albaro (Donllda) Morlllis
residente em Major Vieira. Igual
mente na mesma data, o sr. Geraldo
Thiessen. I

.

M ;w

\
' Comissão de Àvaliaçã0

Pensamento da semana

Não existe duas manetras p1!'b\
conservar a serenidade e o sorriso
É preciso cultivar a virtude diJ. espe
rança. lVtcent Lebbe),

Prefeitura Munici'pal de CaBuinhas
, /

I

Senhor Prefeito:
Os membros da Comissão de. Avaliação constantes da Portaria N.? 81/8(1)
reuniram-se às 19:00 horas desta data, para apreciarem problemas r�

Iacíonados ao IPTU e decidiram:
Aumento de 75% sobre os valores da taxa lançado durante o ax{6 \�clé 1980,
concedendo porém, um desconto de 20% sobre 'o valor apurado para-pa- '

gamento avísta. I ',1· II 1'··"·14�\t��:r;I��1�l��\t!.
Na oportunidade, reiteramos 'a V.' Excia., nossos protesto::; de estima e

apreço. \

Atenciosamente.
FÁBIO NABOR FUC:I{
HUGO ANTONIO PEIXOTO
ALFREDO EIKE BACH
'REINALDO ÇRESTANI

'\

.te

DR. BENEDITO THEREZU) DE CARVALHO NETTO Prefeito
, I'

,

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

Terra treme no' Nordeste
Em' três Estados do Nordeste -

Ceará, Pernambuco e Alagoas -

Noiva' mais elegante foram registrados na madrugada de
ontem tremores de terra com inten-

da atual temporada sídade de 5,8 pontos na escala Rich-
-,

, ter.· O tremor,' que durou de três 8

Na temporada atual dos casamen- eínco segundos, 'acordou toda a po-
tos do mês, dentre outros, um que pulação de fortaleza e das cidades
mereceu destaque foi o da Srta. de Sobral, Itapajé e Itapíoca, "pro- .

Marllene Partala, agora senhora vocaudo rachaduras em dezenas de
Marilene P. Luvisa. Seu vestido 10n- casas em�vários bairros da eapí
go e elegante com Uma calda de' tal cearense, causando pânico gene
alguns metros de extensão, veio .iraltzado. O epicentro do abalo sís-

.
ainda mais, realçar a sua formosa e mico foi em Quixeramobim, no. in-
radiante simpatia. Aproxtmadamen- terior do Estado. Otremor atingiu o

te mil pessoas ,se fizeram presentes, Piauí, maís precisamente no centro
meu caderninho anotou em especi-' I de Terezina, e Moxotó, Rio Grande
al o casal, Artenir Werner e senho- do Norte. No Recife o fenômeno foi
-ra ele deputado federal, casal Moa- veri.ficado nos bairros de Casa Forte,
cir Bertoli e senhora, ele deputado Encruzilhada, Derbi e Boa Viagem,
estadual. e Presidente da Assemblé- fazendo com que todos saíssem as

ia Legislativa. Foi realmente um dos
.

ruas. (G.P).

�

Canoinhas, 17 de Novembro de 1980.

Exnio. Sr.
Benedito Therézio de Carvalho N€te

,

DD. Prefeito Municipal
NESTA.

Prefeitura Municipal de. Canoinhas
I ' I;'

Edital de Alineacão' por Concorrência'
"

..Edital N.o 064/80
De ordem do senhor Prefeito Municipal, o Presidente da Co

missão de Licitação, torna público que realizará no dia 08 (oito) de Dezem
bro do corrente ano (OH .12. 80) às 10 (dez) horas, concorrência para ven- .

da 40 material abaixo; conforme Decreto n.? 85/80.
Material Inservíveís (sucata) pertencente ao patrimônio Muni-

cipal.
Qualquer esclarecimento o:s interessados poderão "obter junto

ao Presidente da Comissão.
As propostas serão abertas no dia e} hora acima marcados em.

preseÍlçá dos interessados no Gabinete do Prefeito Municipal.
.

A Comissão de Licitação reserva-se <) póde� de, à seu exclu�iv9
critério aceitar as' propostas que lhe parecer mais vantajosas, ou recusar

todas, sem que caiba aos propónentes qualquer. direito a reclamação.
.

O preço base mínimo do material' é- de Cr$ 3,50 (três cruzeiros
e cinquenta centavos) o"quilo. O pagamento d�verá 'Ser feito à vistra.

Canoinhas, 17 de novembro de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comis:� de Licitação
AUTORIZO:. .

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO. NETTO - Prefeito 1tlunicipaI

/
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CARTóRIO DO REGISTRO DE lMÚVEIS DA COMARCA
, ,

DE CANOINHAS

CANOINHAS -'ESTADO DE SANTA CATARINA
/

EDITAL DE LOTEAIENTO
EULALIA GLABA KOHLBEC:K, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da Lei,
Faz .públíco, para ciência dos interessados, em cumpri

mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12V79, que por
PEDRO TOPOROSKY e Sua mulher dona DOROTY OLCHA TO
POROS:KY, foram depositados em seu Cartório, memorial descri
tivo, planta e demais papéis e documentos relativos ao Loteamen
to -"BOA VISTA?, situado na cidade de Três Barras, destacomar-
ea, conforme planta abaixo. _.. ,

As impugnações daqueles 'que se julgarem prejudica
dos quanto ao domínio-do referido imóvel, deverão ser apresenta
das dentro' do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da ter
ceira e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e' não
havendo impugnação 'de terceiros ou .deste Ofício, será .procedído
O registre.

'

,

.cÓ:
O processo encontra-se a disposição dos interessados,

neste Cartório,' durante, as horas regulamentares. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,
aos 27 (vinte e sete dias), do mês de novembro de 1980.

, ,'" \ ' "

EULALIA GLABA KOHLBEeK - Oficial do Registro de Imóveis
CPF 249 111 199/34
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Sindicato Rural Canoinhas
ASSEMBUIA GERAL EXTltAOKDINÁBIA

.

EDITA:t DE CONV9CkÇAO.
Pelo presente Edital de Convocação" o Sindicato Rural

de Canoínhas, .na forma de seus estatutos 'sociais, convoca os Se
nhores sócios quites a se fazerem presentes na Assembléia, Geral
Extraordinária a se realizar no dia 03 de dezembro de 1980, às 8,00
horas em primeira convocação, na sede do Sindicato, sita a rua
Pau1à Pereira' n.? 1593, para tomarem conhecimento e delibera
rem a seguinte

/
-

ORDEM ,DO DIA:

;,

-

1. Prestação d� Contas, com a Apr'esentação da 'Receita e da Des-

pesa e" do Relatório, das Atividades do Sindicato Rural, de 01
de janeíro/Bü à 03 d� dezembro de 19.B0.

Não havendo número legal em primeira convocação,
- ,

fica desde já a segunda convocação para às 9,QO horas do mesmo

dia e loeal, com qualquer número de associados.
'

,

Canoinhas, 27 de novembro de 1980.
- ,

E'W�LDO ZIPPERER ..- Presidente

A SOLIDARIEDADE VIVE
O "MORRO DA FUMAÇÀ"

/

Homens de talento

Q�e a fome está matando
Pois poucos são os generosos.
Que estão os, ajudando.
, '

Dia 12 de novembro, na

parte da tarde, no morro

da Fumaça, um fogo grande,
um barraco caindo, crian

ças chorando, mas Jmui ta
gente ajudandc:>.

,

'I'odo s.. na mútua solida
riedade, tentando colabo
rar' com seu, i r-mão angus
t:i:ado, sofredor.I I

.

El es apagando o fogo,
salvando o ríancas , t

í

rando

obj etos e também colocando
água nos ou t r'o s barracos,
para que o fogo não pegue
também nos seus, é uma pro
va mui to grande da amizade
que tem por seus irmãos.

Vida esta: Mui tos ale-

gres, outres
/

t ríst e s , em

Ajude um

Favelado
Neste mundo imundo
Onde muitos viajam para
conhecer cidades belas.
.Poucos lembram, por caridade,
Ajudar os das favelas.
/

Lugar de homens cultos
De. talento -e habilidade

-,

que por estarem esfarrapados
. ,Não tem' lugar n, sociedade.

Morando em pequenas casas

Que mal pode lhes dar abrigo
Esperam pequena ajuda
De alguém que diz ser 'amigo.

Diz pra eles, ser muito amigo'
, Mas só pensa em sua raça. '

Talvez porque nunca foi �

até o cMorro da Fumaça».

Você não é destes amigos
Que só pensa em coisas belas
Mas nunca pensou um pouco
Em ajudar os das favelas.

Aluno: Juarez de Andrade
8ª, série _.. Colégio S.C.J.

Vende-se
"

I

Terreno
f-!$". Vende-se um terreno com

800 m2, localizado na
f

rua Frei

Menandro Kamps nQ 1079, entre
,

\

as ruas Marechal F'loriano e

Joaquim de Paula VieÚ'a:
Tratar. pelo fone 22-0826

com Rogério,

'I
'

.

,

Clube dos Reis... o melhor da

interpretações de seus

música, nas maiores
f

íd'olos Rreferi'dos.
,

')

domingo, 'às 11 horas, na . RADIO
, I

'SANTA CATARINA.
.

I

necessi tado , soli tãrj;é)';
I

enfim.,seu irmão.

Por' 'que o homem não faz
o bem sem olhar a quem,
como Cristo o ensinou?

Por que VOC:Ê não ajuda seus

irmãos.?

Por que VOCÊ não vai ajuw
dar o «Morro da Funaça=? .•

,

Aluna: Edna Maria KotelaR
8. D

S é r i e - C o 1 ég
í

o S.' C • J ' .

cada instante de nossa

vida; mas aquele que ajtr
da, também um dia estarâ
alegre. pois, a \ajuda é á

maior alegria existente.

Solidariedade. humana es �

ta! Todos aju4ando, todos

colaborando, todos repar
tirido o póuco que tem!
Na favela do morro, da

fumaça. pessoas que fize
ram o que mui tos não fa

zero. ajudaram o seu irmão

," Ora. Zoé Wa,lkyria Natividade Seleme
I ,,-,

- CIRURGIÃ DENTISTA -

-
. CIC 005589159/DEP -,

/

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização. em Odontopedlatria- -

,

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

DR� ZENO AMARAL FILHO
, .

- - CIR'URGIAO DENTISTA -

CONSULTóRIO:
(

, ,/,

Rua 12 de Setembro - esquina com tra-

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) -.Fone·22-0960
,I, .

"

',-

Para um bom chimarrão·

prefira
«COMPADRE.

, ,;l,

Estamos atualizando o CADASTRO SOCIAL de
nosso .semanário. Divulgaremos com prazer e sem pagamen
to, a data de seu aniversário, de sua esposa, de seus ti1h�,'
enfim, de todos os seus familiares. Pedimos que preencha
com clareza todos os ítens constantes no (s) . CUPO;N (s) abai,
XO, para podermos redigir detalhadamente os ��mes ,�, datas,
Recorte, e remeta-nos o (s) cupon(s) preenchido (s}, .para o

,

JORNAL CORREIO DO NORTE _... Caixa Postal :l-D - 'CA
DASTRO SOCIAL -- CEP 89460 -- Canotnhas-Sõ, 01i P$
soalmente na' IMPRESSORA OlmO VERDE, !à Dua P'A:tlla
Pereira Ia.1O 7ti'5.

Nome : __ ,_ .

'

__ � �,.-�.�- . , - __ -� .� _ -_� __� _ .. . __'� ..... :._�':..'.. ,

Data do Nascimento : . � ._�_� -�--"'---"--�"";�" .'.' __ ."'H:_

N d P
" I ,"

om,e,'o aI. _'o • __ •• _'�'. _. -. - ••--. --- .- ••;---- •••'.�.'-- ••• -._. _. " __ ••• _ ;.�••••••• _ "._''''''10 , '.
'

\
'

Nome da ·M;ãe': _,. __ _._ . __ .. � __ _ .. _ __ "_ _.,� __ ._ :'" "._. __ �

\�
_

. Esposo (a): __ '._'__� ... � ..... _ ... __ . . ..-.:. __ ... �'� ..�, � '_,"'-'--- ... � ._ .... __ ._.,,�,._ ... ....,..�..,.,.. ':
,

,

\

E1?-dereço ': _._ _ __ '." __ .' __ . --_ ....� __ ...'._ .... _u;.� •• � ••�"";;�.: .�"h.'•. �'.__"."'.'1$_��..:�......
'

Cidade : '._ _ .. _ _ _ .. _._ .•.. __ _._ .. _:.. _ .. __ .' .:.... "_ "._�._ •..,,.w:•••"'.:
·

•• , ••
\

, EstadO': .,,, ..... - �._...�.... _ ....�--- .. '-'.,-' ..
,

...

'

... -.-;,-. - .. _ .. , +•...�. ',_'_.'_' ....... ri"j" ••;:.�"':•••••

Nome : '" , ,'.
• .' __ .. _ .:. -- io III ,. oo ,.. oo .. ..-••.-; III "_",,,.II(� '.... .'

, ,

Data do- Nascimento:.. _ I!a-.� "IIII ,. •••....:. ""'1I";oo,f._ _:.,. ,._ "'t.,II::1Ur.•••.•.••••

Nome do Pai:_ _.� : _I& ':-""' �_?"�,,�,..",."I�.:a-:.""�'.JI'."'.;-':"I•• ,:""""'�"";WO"_II;,�"" .,

\
� ,,,

f
,

Nom� da Mãe :.,. __ ._�� __ ".,_."". _"'''','��.-,- ��" .. _," "".. '_o,''',' '_",' ,.,.",_ ..,

,.""_�.,.,, _; ,-,••

Esposo (a): __ .. _._ ....�.� :_.:....,"';,,_��.�'- ..... _..:.. _� __ _ ... o ••• _._••• _'•• �.,__"., •• -� --,••,-'.�-. ,.

, I ' '

Endereç,o : ,.-.---'---� -��.- .. __�. __ . -_- .. ,---- .. -,." .. '�-7---
.----.- •• -- - •••• -.- .-- •• 0-- .-,.' ... ---"

Cidade:, _ __ _'_ _ .. _�_. _ .. �._ _ .. ." ._ _ ,. /_._.�_._"'0""""
Estado: _ � _ .. _

:
�._ ,.. �.� ;_ .. __ � .. _ _ ,._'._ : _.� .',

(Por gentileza, preeneher à máquina eu em le11r'a ele ftsrma)

013SERVAtÇ'õES: _ _ _ .. _, __ " .. _ '_� _ � I
__ •••••• _.,

•

,
'

.

\

, I,
....... "' .. _�__.._� ,\

_ __ ..,.. _ _•• IIi

_!II!.;
.,;..._..__...'"' �••; �·�� •.•}I n•••• 1

,(Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\

CORREIO DO NORTE

,

(

I

29 de novembro de 1980

, ,

JUtz� DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS-SC

CâmaraEdital. de Citacão com o prazo /

de trint� (30) dias ,Porlaria 1.0, 03/80
como verdadeiros, os fatOos arti- ATUALIZA OS SUBSíDIOS
culados .pelo autor (art. 285 DOS SENHORES
2. a parte do C. P . C . ), de acor- VEREADORES
do com o r. despacho de fls. 27

ADIR FRANCISCO VEI-
a seguir transcrito i- "R.h. Cite- GA, Presidente da Câmara de
se a requerida por edital, com o

Vereadores de Major Vieira, Es
prazo de trinta (30)/ dias, ad-

tado de Santa Catarina, usandovertida de que o prazo para de suas atrtbuições legais e na
contestar é de quinze (15) conformidade do Decreto Legis
dias, contados do término final Iativo n.? 07/80,do édito, advertindo-a, ainda, '

da revelia no/que tange à parte RESOLVE:
disponível do, direito. Intime
se. Em 04 de novembro de 1980.

(ass) Cláudio Barreto Dutra -

Juiz de Direito. Dado e passado
nesta cidade de Canoínhas, Es
tado de Santa Catarina, aos de
zenove dias do mês de- novem
bro de mil, novecentos e'oiten
ta (1980). E'u Zaiden E. Sele

me, escrivão, o subscrevi.

O Exmo. Sr. Doutor .Juiz de'
Direito da 2.a Vara Cível da Co
marca de, Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, Dr. Cláudio
Barreto Dutra, na forma da Lei,
etc.,

2 x

)

PELO - Presente edital
fica a sra. INÊS SCHISLO
VICZ CARNEIRO, brasileira,
casada, do lar, residente e domi-

I

ciliada em lugar incerto e não'

sabido, citada para todos os ter�
mos da ação de DIVóRCIO DI.!
RETO NÃO CONSENSUAL,
proposta por ADOLFO CAR

NEIRO, brasileiro, casado, ope
rário, residente e domiciliado à

, rua Uruguai, 1584, na cidade de

Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, nos termos da petição
inicial apresentada neste Juizo,

I advertindo-se-a, ,de que tem-o

prazo de quinze (15) dias, após
,o término do edital, para con

testar, querendo, e, não o f'a-

zendo se presumir-se-âo aceitos

�

CLÁUDIO BARRETO DUT�A
Juiz de Direito

2.a Vara

'" ,

ava
, .

Edifício Planalto Hotel - Loja Térrea N.o 413

Fones: 22-0433 - 22-0477 - Ramal 6
" I

EXECUTA-SE TODO TIPO DE LAVAGEM, INCLUSIVE

UNIFORMES E CORTINAS.
,

SERVIÇO ESMERADO, RAPIDO E GARANTIDO.
, , ,

P.RE'ÇOS ESPECIAIS PARA COLÉGIOS, CLUBES
•

" I

E ASSOCIAÇÕES.
,

'

{

"Consul,te-nos sem compromisso.
\

Atende no horário comercial, inclusive sábados à tarde.

_'=============== --=

Ora. Heloisa 's. Bertoncini I

CIRURGIA-DENTISTA

CRO-1091
-

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

, (ao lado do Edifício Mus:si)
Fone 22-0439

-==================================================�

/

/Decreto Legislativo N.o 01/80
Espínito Santo, Tu que me-

esclareces em tudo, qUe ilumí-:
na todos os meus caminhos pa
ra que eu atinj a meu ideal, Tu
que me dás o Dom Divino de ADIR FRANCISCO VEI
perdoar e esquecer o 'mau que GA Presidente da Câmara dê
me fazem; qUe em todos os ins-

,

'

Ve;eadores de M,ajor Vieira Es
tantes de minha vida está comi- tado de Santa Catarina rio' uso
go, quero neste curto, diálogo de suas atribuições e na confor
agradecer-te por tudo e conf'ir- midade com a' Lei Cemplemen
mar uma vez mais 9ue não que, tar n.? 25 de 07/07/75, alterada
ro separar-me de TI. pela Lei Complementar n," 38

de 13/11/79, faz saber que a Câ
mara decretou e, eu promulgo o

seguinte

I

de
/

.
, ,

1 - De conformidade com

a Remuneração dos Senhores -

, \

Oração ao Divino

Espírito Santo,

Por maior qUe seja a ilusão
material, não será o mínimo da
vontade que sinto, de um dia,
estar contigo e todos os meus

irmãos, na glória perpétua.
.'

Agradeço-te uma' vez mais ...

Apessoa deverá fazer esta
oracão três dias seguidos sem

, "

fazer o pedido. Dentro de três
dias será alcançada a graça, P9T
mais difícil que seja.

Publicada por ter, recebido
uma graça.

I, R. C

ende-s
Vende-se um' terreno, lo

calizado à Rua Eugênio de Sou
za -' entre as ruas Paula Perei-

1\'1"' V,\,r.. e uajor l.eu·H

Aceita-se troca por imóvel
em Camboriú.

,

Tratar com, 9 proprietário
- em Brusque (SC) - pelo te
lefone (0473) 55-05�O,

U
fNOOSTRI

G,

, A. LTDA.
,

É CIOco-
-

Distribuidores'
,

,

Completa
'"

Exclu,si vos
"

dos
f

Motores
Esquadrias, de
de vidros, com equipe

tentes para

EXPORTAÇAO'
,

da Linha

«\VEG»

I'

Rua Das; Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIAO DA VITÓRIA -, PR.

\ REPRESENTANTE EM CANOINHAS:'

Wa
g F" . '

, ,

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

,
'

Vereadores 'de
Deputados Estaduais, fixar em

Cr$'54.878,40 mensais os subsí
dios dos vereadores, a contar de
L° de abril do corrente ano.

2 - Os subsídios dividir-se
ão em uma parte fixa de Cr$
2.000,00 mensais para cada ve

reador e de uma parte variável
de Cr$ 643,30 por reunião que
efetivamente comparecer e par
ticipar das votações, até- o limi
te máximo de 48 reuniões remu
neradas por ano', incluindo ...se '3S

solenes e extraordinárias.

Sala das reuniões da Câma
ra de Vereadores de Major Viéi
ra, em 21 de novembro d� 1980.

(a) ADIR FRANCISCO VEIGA
Presidente da Câmara

ATUALIZ..,t\. OS, SUBSíDIOS
DOS SENHORES
VE'READORES

Major ·Vieira
DECRETQ LEGISLATIVO.

,

Art. 1.0) Os subsídios dos
senhores vereadores à contar de
1.0 de abril do corrente ano, fi"
cam atualizados para o valor
correspondente a ,3% (três por
cento) do que percebe 00 Depu
tado Estadual.

Art. 2.°) Para cumprimen
to deste Decreto Legislativo, a

Mesa procederá os cálculos ín

dispensáveis- ,e a Presidência
,

baixará ,Portaria fixando o

"quantum" a ser pago a cada
vereador.

Art. 3.°) Fica o Executivo
_ Municipal autorizado a abrir"
nos termos dà legislação em ví..

gor, os créditos necessários ao'

cumprimento deste Decreto Le

gislatívo.. ,
'

'

Art , 4.°) Este Decreto Le
gislativo entrará em .vigor na
data -de sua publicação, revoga ...

das as disposições em contrário.

Sala das reuniões 'da' Câma...

rá de Vereadores deMajor Víeí-
ra, em 21/11/80.

'

(a) ADIR FRA,NCISCO VEIGA
Presidente

(a) AUGUSTO PAPES
1.° Secretário /

(a) MIGUEL SCHUM,ACHE,R
2.o Secretário

'

,(

I

nse
/ . Edital de Convocação

I

São convidados os senhores associados do Clube Canoí
nhense, para comparecerem à ASSEMBLÉIÀ 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
Di�:

.

A) Relatório da Diretoria, conta de receitas e despesas;
Eleição dos membros da Diretoria composta' dos se

guintes: Presidente, Vice-Presidente e Conselho
Fiscal composto de três membros'.

Não havendo quorum para a primeira convocação,
ficam convocados os senhores associados para a se

gunda convocação, uma hora mais tarde, deliberan-
do com qualquer número.

-,

,.
,

Estatutariamente não valerá o voto por procuração.

B)

\

NOTAS: 1)

2)
3) As chapas deverão ser apresentadas, ,a secretaria

até 24 horas antes da. AS�EMBLÉIA devendo te
rem o beneplácido dos candidatos:

Canoinhas(SC), 14 de novembro de 1980.

ZAIDEN EMILIANO SELEME
Presidente

1 x

2 ·e

, -

.

.......�
.

•••v••••••. ..e ••

.

.... . .
. ...

:.:<>:.:.... . .
. ...

.

,
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ferro e "uma variadíssima secção
de profissionais c'ompe�'

,I

sua colocação.
\

, \

- /

/
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lAPAS implanta
da \d�vi• l/1li

inscnceo
.,

•

o Instituto de Administra
,ção Financeira da Previdência
e Assistência Social-lAPAS im

plantou, na Capital. de São Pau

lo, a inscrição .da Dívida Ativa,
em fase experimental, utilizan
do processamento eletrônico.
Essa inscrição constitui 'uma das

etapas do Sistema de Débito
Previdenciários '.

A partir de 1981, este Sistema
será definitivamente implanta-

, do em todo o Território, Nacio
nal, com o objetivo de agilizar
Ia cobrança dos débitos relativos
às Contribuições Previdenctá
.rías. Esta é uma das medidas
tomadas pelo Ministro JAIR
SOARES para garantir uma re

ceita real permitindo aos segu ..

rados e beneficiários da Previ
dência .Socíal, o ritmo normal
de atendimento e melhoria dos

serviços.

,

A partir dos débitos levan
tados pela Fiscalização, 'O Setor
de Infrações e Dívida Ativa da

Superintendência Regional ou

Agência locar emito o Coman
do do Cadastramento de Débito
- CCD. Este documento é en

caminhado ao Polo Regional 'da
DATAPREV, para atualização
do débito até a data do proces
samento. Após ,essa atualização
a DATAPREV'efetua o acom

panhamento da' respectiva co

brança, desde a lavratura, do
.
Termo de Inscrição da Dívida,
até a decisão final em âmbito
judicíal .

Esse Sistema de Inscrição
da Dívida Ativa vai permitir ao
IA,PAS agilizar o' controle das
várias etapas que envolvem o

processo de cobrança de Contri

buições Previdenciárias em

atraso.

/

er

•

SI deema

VAN:FAGENS
A Secretaria de Arrecada

ção e Fiscalização do I,APAS,
responsável pelo projeto, escla
receu que esses mecanismos es

tão sendo utilizados com o ob

jetivo de fornecer dados mais
precisos na execução das tarefas
relacionadas com o controle dos

processos de cobrança de débi-
I tos e, consequentemente, au,,;,
mentar a arrecadação para a

.

melhoria dos Serviços Previ
denciários .

Novena Poderosa ao
,

Menino Jesus ,de Pragà '

Oh! J'esus que dissestes: "Pede
e receberás, procura e acharás, ba
ta 'e' a porta se te abrirá". Por in
termédio de Maria Vossa Santa
Mãe, eu bato, procuro e vos rogo
que minha prece seja atendida
(menciona-se o pedido'):

Oh! ,Jesus que . dissestes: "Tu-
'do que pedires ao Pai em meu no

me Ele atenderá": Por intermédio
de Maria Vossa Santa Mãe, por
quem humildemente rogo ao Vos
so Pai em Vosso nome para que
minha oração seja ouvida (men
ciona-se o pedido).

Oh! Jesus que dissestes: "O céu
e a terra passarão mas a minha pa
lavra não passará". Por intermédio'
de Maria Vossa' Santa Mãe, por
quem rogo que minha oração seja
ouvida (menciona-se. o pedido) .

Rezar três Ave Marias e uma

Salva Rainha. Em casos urgentes
essa novena deverá ser feita em

nove horas,
Mandada publicar por ter al

cançado uma graça.
Uma Devota

"
·.�_ . ...._ ..._T��

�
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'VEM A COLI,E ---TUDO

Breve em
. ,.

seu concessronano

Co
RUA VIDAL 'RAMOS, 1205

cANolNHAS (�Co,

II

•
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Escritório Local da EMATER - seIACARESC.
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,

Tralos culturais para combater as ervas daninhas
A limpeza da lavoura é um dos maiores proble

mas do agrícultor , Quando as condições do tempo são favo
ráveis para a plantação, também favorecem as 'ervas dani
nhas, daqui por diante chamadas apenas de "mato".

O importante é combater o mato sem prejudicar
a vida das plantas cultivadas. Só há um recurso: evitar o

mato, combatendo a sementeira, com frequentes cultivos 9u
uso de herbicidas.

O professor Walter Schmidt, técnico. de larga ex

periência .e capacidade, especialista em mecanização agricola
a tração animal, diz que "o cultivo, deve ser considerado como

VACINA e não como REIVfÉbIO. .

Sem dúvida, na fase de sementeira, qualquer tra
to cultural produz grande efeito. Entretanto, se o mato esti
ver enraizado são necessários cultivos mais profundos, que,
danificam as raízes das plantas cultivadas.' Istó é um verda-
deiro desastre. ;'

Assim que começam a aparecer os primeiros ma

tos, deve-se iniciar o cultivo. Mesmo que a sementeira das
ervas daninhas não seja muito visível, certamente grande
parte está iniciando a sua germinação.

.

Neste momento, o
cultivo é altamente produtivo, porque mesmo. com terra úmi
da, essa sementeira, que aida não apareceu, não sobreviverá.

Para que as plantas não "sofram" com 'Os cultivos,
é necessário usar implementas adequados, no momento ade
quado. '

É indispensável que se mantenha a cultura (limpa
nos primeiros 30 dias de vida. Existem alguns aspectos (ta
manho da lavoura, disponibilidade de mão de obra, condi
ções clímáticas) , que dificultam ou impedem que se consiga
este objetivo, quando utilizamos tração 'animal ou mesmo

,
motorizada. Daí, que a aplicação correta de herbicidas vem

assumindo cada vez mais importância. Mesmo para as cul
turas estabelecidas, em desenvolvimento, ainda há possibili
dade de controlar as ervas daninhas por intermédio de her
bicidas. Para as culturas "'de arroz, de feijão, .de milho, de
soja, etc., há herbicidas de aplicação depois da emergência
da lavoura. Naturalmete, os/ produtos ,comerciais são. espe
cíficos e servem para controlar determinado "mato" em uma

ou outra daquelas culturas.
'

O controle químico e/ou mecânico do mato é de
fundamental importância na agricultura, chegando a influir
decididamente no resultado da lavoura.

Normalmente, o agricultor cuidadoso, caprichoso,
é agricultor bem sucedido.

NOTA: correspondência contendo perguntas ou sugestões de
verão ser'enviadas para: Jornal "Correio do Norte"
(Coluna Agrícola) Caixa Postal, 2-D
89460 _ Canoinhas ..SC.

!
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t Convite-Missa 7.0 dia,
Os familiares de

I

vira
consternados C0m seu falecimento.. convidam parentes: e ami
.gos para a missa de 7.° dia, que será celebrada 'dia' 29· (sába
do), às 19 horas, na Matriz Cristo Rei.

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

•r

, "

Con vite-Missat
A familía da sempre lembrada

• I

llr n a orrêa•

Convida parentes e amigos, e o povo em geral, para a missa
de um ano de seu falecimento, que será celebrada na Igreja
Matriz Cristo Rei, dia 30 do corrente (domingo), às 18,30
Horas.

'

Por mais' este ato de fé cari:dade e.ri5tã, ail"'ad••
eeln 08 'falniliareSl.

Canoínhas, novembro de 1980.

(
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CORREIO DO NORTE;
Comunicação

COMUNICAMOS AOS. NOSSOS ,ANUNCIAN
TES QUE,JÁ ESTAMOS AC:��ITANDO ANÚNCIOS DE
CONGRATULA:ÇÕES PARA A EDIÇÃO ESPEC]AL DE
NATAL.

'

, ,

A DIREÇAO

,NO, DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
\ I.

"

MIGUEL .PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOCí. E1'lCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:
Marca Ano,

, I
1

.
Opala -de luxo - 4 portas .. .. .. .. .. .. 1974

. 1 Variant.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

' 1975
1: Corcel luxo .. ... .. .. .. .. .. .. 1975
1 Passat LS .. .. .. .. .. ;. .. .. .. .. 1976
2 Chevette SL �. .. .. .. 1976
1 Chevette.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1977'
.1 Opala LfUXO '

r 1977
,1 Corcel· I 'luxo . '. .. .. .. .. .. 1978 ,

'

1 Brasília .. " .. .. .. .. .. .. 1979
1 Opala Comodoro "," .. .. .. 1979

,(

MIGUELI PROCOPIAK COM. E VEi(UlOS LTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOI:NHAS - �ta:. Gatarina

.

I

Basilio Humenhuk Comércio
.'

I

de Veículos Ltda.

I Revendedor FORD I
1948 32 iNOS

I

Fazemos sempre � melhor, oferta em veículos novos FORD
.

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
1 Volkswagen - vermelho .. .. .. .. :. .. 19'7t5
1 Corcel II - LDO - prata régio metálico :'. 1978

� 1 .Volkswagen - branco '.. : 19'79
, /

.

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente, revisados, de boa procedência; aos
. .

melhores preços da região
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

.

Rua.Vidal Ramos, 203 -,Fones 22-0268, 22-Ó468 e 22-0024
J

•' ......._...BEmmam..mE���mamm�9m���Bmma����
"

Concurso' de re
,,'

Contribuinte,

..

ca
,1)

o

Classificação de alunos
MARIA

.

CRISTINA AL

VES, aluna da 8.a série A, da
EB. "Sagrado Coração de Je
sus" foi, classificada em 1.0 lugar
na Receita Federal de Canoi
nhas, com a sua redação "Im
posto de Renda". .Parabéns ,a
aluna e seu professor Ederson
Luiz Matos Mota.

\ ,-x-

Também em Concurso de
âmbito estadual realizado pelo
DETRAN, CLEONICE ZAZIS
KI GOMES, aluna da 5.a série
A, da EB. "Sagrado Coração de
Jesus", obteve a l." classifica
ção. regional da 8.a UCRE no

concurso "Semana Nacional do
Trânsito" .

A referida aluna recebeu
como prêmio uma viagem a Flo
rianópolis, acompanhada/de sua
professora Maria Rosane Sele
me da Silva.

REDA'ÇÃO: O
\

Trânsito
uma responsabilidade de todos.

Ainda estava escuro quan-
\

, do a família levantou e naquele
dia, sem a menor preguiça. Pois
aquele era o primeiro dia de fé
rias e estavam todos muito ani
mados com a viagem.

_

Tudo pronto, .o carro foi
cuidadosamente revisado, as ba
gagens . bem arrumadas até que
enfim férias ...

Partiram. .. \ todos canta

vam, apreciavam a, beleza do
amanhecer, o nascer do .sol, as

flores ,e ai vegetação ainda úmi-
da de orvalho.

'

Para Luizinho seria sua

primeira viagem à praIa, ele
iria adorar a areia, a água, as

ondas. .. os outros já conhe
ciam; então estavam mais ani
mados ainda.

"

O" bar fechou, o último

'.

Empresa Ind·Dstrial e Comercial, rDCI S� A.
-:- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -:-FUCI<

/
AZULEJOS EL!ANE

, PISO VITRIFICADO 15x15

CONJUNTO SANITARIO P'ÉROLA DECA

FORRO DURATEX ENI CHAPAS DE 0,60xO,60·
TINTAS

/

TUDO ISTO COM 15'% DE DESC. PARA AJUDAR AINDA MAIS A'
VOCÊ MELHORAR A SUA CASA, PARA QUE ESTE NATAL SE TORNE TRAN-
QÜILO, �ELiZ E SEM CONTAS.

.

,VENHA aTÉ NÓS"É'AQUI NA" CAETANO COSTA, 860 OU PELO �!IFONE 22-0281 EM CANOINHAS. -

,

. I
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'cliente acaba de sair, camba
Ieando,: mal podendo parar em

pé.
Entra no carro e sai quase

voando fazendo zigue-zague pe
la estrada.

Um silêncio assustador' pai
ra no ar, apenas destroços, san
gue, pessoas jogadas e- quase
mutiladas, alí inertes.

,I

Luizinho jamais conhecerá
a praia e nos olhinhos de seus

irmãos não haverá mais aquele
brilho de alegria ao revê-la.

, '

De repente numa curva,
uma freada, uma derrapada, um
�arulho forte, um acidente.

,.

Tudo acabou alí, na estrada .

I'

---_.------.--------�--------------------------------

/. '

,

'

ncursos Público-s \

,DASP/MPAS/INAM PS
,

- \

realização da mesma. Os can
didatos deverão comparecer no
local acima, no mínimo meia
hora antes da fixada, munidos
de CARTÃO I DE INSCRIÇÃO,
COMPROVANTE DE RE:CO
�HIMEr�TO, DOCUMENTO
DE IDENTIDADE e caneta es

ferográfica (tinta azulou pre
ta) não sendo permitido o uso

de tinta de outras cores.
I

Os candidatos classificados

concorrerão às vagas existentec,
,somente nas localidades onde
efetuaram suas inscrições.

Não haverá, sob hipótese
alguma, segunda chamada para
prova.

-

Florianópolis, 20 de novembro
de ·1980.

'

c
,

O Diretor Regional de Pes
soal do IrAMPS, em Santa Ca
tarina, informa que as provas
escritas para os concursos pú
blicos, nas categorias Funcio
nais de Médiço,· Odontólogo,
Enfermeiro, Farrnaceutíco, Au
xiliar de, Enfermagem, Datiló
grafo, e Motorista Oficial, Agen
te de Portaria, serão realizadas
no dia 30 do corrente, às 14:00

horas, no seguinte local:

CANDIDATOS _J[NSCRITOS
EM ,CANOINHAS:

/

Fundação das
Planalto Norte
Rua Roberto
Canoinhas-Sf:

Escolas do
Catarinense
EhIke, s/n-

.

Nenhum candidato 'poderá
prestar prova fora do locarde

Frigorífico (anoinhas S. A.
Ven

."-

- Um gerador São Giorgio com 150 KVA
,

.

- Um regulador de voltagem com quadro de (lOmaOO0
.

- Um cilindro a vapor de 120 HP
,

PREÇO DE OCASIÃO
.

\ Maiores detalhes tratar pelo telefone: 22--0.225 .

"

cão
\

Associados
.,

ccpercencinhas
,

'

A Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas, já es ,

tá tirando os pedidos de adubo' para, soja, milho, feijão, ar .

roz, para a próxima safra 81/82;-
[: .

\ Os preços são os mais baixos.da região a saber:
Adubo para Soja - 4-33-12.- Cr$ 1.180,00 por Saca
Adubo para Milho - 5-30-10,- Cr$ 1.110,0.0 por Saca
Adubo para Feijão - 5-20-10 - Cr$ , 840,00 por saca

Adubo para. arroz - 0-30-1,0 - Cr$ 9�5,00 por, saca
I

• Também avisa aos associados que' o adubo será,
posto na lavoura por caminhão próprio da Cooperativa.

LUIZ F. FREITAS - 'Presidente

A RADIO ,SANTA CATARINA; APóS METICULOSA PESQUI�)\� TRAZ CARI�HOSAMENTE ATÉ VOCÊ, O MELHOR DA MÚSICA NACIO
NAL E INTERNACIONAL.

É O RESÚLTADO DE UM TRABALHO SÉRIO E EMPREENDEDOR, QUE ENTREGAMOS AOS NOSSOS, OUVINTES E PATR()CINADOR�,
·1

CONIO . RECíPROCA A UMA I SINTONIA SEMPRE CRESCENTE.

ATRAVÉS DA .BOA MúSICA, DIARIAMENTE PROCURAMOS TOCAR COM CARINHO A SUA SENSIBILIDADE MUSJCAL.'
.

.
,

, "

NO SEU: LAR, NO SEU ESéRIT6RIO OU NO SEU AUTOMÓVEL, LIGUE-SE NA ,RAD10" SANTA. ftATARINA.
,. \ I

voes ESTA SEMPRE EM BOA COMPANHIA!
r

,
I

I

; \

\:'.

.;

.',

,
I
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)
\

FOTOCÓPI ASP

,

\

"

. ,

f \

. CARTÓRIO DO ;REGISTRO CIVIL - EnIFKCIO DO FORUNi
i

""

MAQUINA MODERNA E SOFISTICADA -"SECRETARY
II" - CÓPIAS SIMPLES E 'DUPLA FACE - TODOS OS
TÁMANHQs' -, PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES PA-

RA EMPRESAS - PAPEL VEGETAL E TODOS OS /

IMPRESSOS. I
I

QUALIDADE ABSOLUTA PRONTO ATENDIMENTO.
,

�==========-���========�================r===============--:

\

c
\,

,

AO SEU LADO
DA SEMENTE/Ab FRU'i'b

,
-

(� �:niCo trator brasj�eh:.o com chassi que aceita qualquer Implemen.:to frontal sem adaptações,
.

. .

Levante hid�áú!ico de'� pontos: Dímensienadn para trabalhos com
Implementes pesados, Fácil regulagem .e manutenção simples.
Um completo, moderno e bem dístrtbuiôo painel de 'controle.

I

lVIOTOR:
J\i�'erc�des-Benz Diesel, modelo OM-352;, 6 cilindros em linha, irije.
çao direta, 10'8 CV � 2: 200. rI?m. Sua excelente curva de torque
prop.orclOna-lhe potência efetiva, que assegura a realização de 'di
'versíflcadas e pesadas tarefas com baixo custo' operacional e com

lenga vida útil.
'- CHAS.SI:
Proporciona maior robustez e resistência, permitindo com amplas

.

vantagens o acoplamento de implementes ou equipamentos diantcí-:
,
YOS, Oferece condições de fácil acesso ao sistema 'de embreagem e

simplifica a remoção do motor.

EIXO DIANTEIRO:'
Fabrtcado em aço laminado, garantindo ampla, resistência para o

'trabalho de equipamentos frontais.

TRANSMISSÃO: '
� .,

i Caixa de marchas de engrenagens reforçadas, 'com 6 velocidades a

frente e 2 a ré , Oferece i condições de escolha da- marcha mais ade
quada para a tarefa a ser realizada, proporcionando ótimo rendimen '

to com baixo custo operacional. .
\

.

BARRA DE TRAÇA0:
Reforçada, tipo agrícola (oscilante) ou in'duit�ial '(fixa), própria pa
.ra serviços pesados e leves. Duas opções que permitem o acopla
mento dos mais variados implementes agrícolas e índustriais .

PLA�AFORMA: .

De fácil acesso, de amplo dimensionamento, proporcionando maior
confo�to ao ope�ador.
'PAINEL DE INSTRUMENTOS;
Desenho moderno, com instrumental completo, permitindo

-

ao op��
rador perfeita visualização e controle das condições ài2 funciona-
mento do trator. I

I

, DIREÇÃO HlDRAULICA:
.Do tipo servo-assistida, diminui os choques' provenientes de terre
nos, irregulares, reduzindo o esforço de guiar. Proporciona proteç-ão
e conforto ao' operador e, consequentemente, maior produção., J

"TANQUE· DE COl\'IBlÍSTíVEL:
. ,

Seu formato e localização ideais permitem . alimentação constante
ao motor, mesmo quando. em terrenos inclinados � Capacidade para
148 litros, mais que suficiente para uma jornada complleta' de tra
balho .

!

LEVANTE HIDRAULICO DE 3 PONTOS _ (Opcional}:
Estruturá super-reforçada para trabalho com implementos pesados,
Fácil regulagem e de mJnutenç�b simples.. I,

TOMADA DE POTÊNCIA. (Opcional):
Com ,emb�eag�m hidráulica. próp:::-la, 540 rpm a '1. 800 rpm do mo
tor. Seu robusto dimensionamento lD'erm,ite o, uso de pesados equi
pamentos (colhedeira de cana, "enxada rotativa, etc). - Possibilita
também a utilização do trator para acionar ,equipamentos estaCio
nários, 'tais como ,geradores, elétricos" ser�as,
OPÇÕES: i

I

'I'MA - Pneus dianteiros agrícolas e barra de tração �grícola,.
'IMM - Pneus dianteiros rodoviários e barra' de tração agTÍC'ola.
TM _ Pneus dianteiros rodovláriús e barra de tração industrial.

----

,

Revendedora autorizada "New Holland" é "CBT" pa::.-a a região,
.

'-
\

-

'

M A \ V E, Q lJ I P,'
)

Máquinas, Veículos'�, F�quipamentos Lida.,
/'. ,

Rua Duque de Caxias s/n .c�róximo ao
- Cemitério Ml,úücipal)

Te1efo:t)le (04'77) 22-0261 .+.L CEP ?9460 . CAN6INHAS-SC
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.JUíZO DE DIREITO DA

COMARCA DE.' CANO:n:NHAS

SANTA. CATARINA

Edital
com o

'v,inte

de Citação
prazo . de
(20) dias

o Doutor Cláudio Barreto

Dutra, Juiz de Direito d� 2.a ,

Vara Civil da comarca de Ca
nolnhas, Estado de' Santa Ca
tarina, na forma da Le-i, etc.,,

;' <,
,

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

" nhecímento tiverem, que por
\

parte de OELSON DE. SOUZA
GOMES e sua mulher, EUNICE
MARIA ZAZIN8.KI GOMES,
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 transcrito:- "Um terre-

,
'

no rural com a área de 83.941,00,
(oitenta e três mil novecentos,

I,
e 9uarenta e um metros qua-
drados), situado no lugar São
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 oesto com ditas de
Estanislau Lavandovski e "Joa
quim I;adilha 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

sentença decidindo sobre a se

ferida justificação. E para que
chegue 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 eitan
dos advertidos. g.e que não sen-.
do contestada a ação presumír-.
se-ão aceitos como verdadeiros

. os fatos' articulados, pelo autor
(art. 223' §!'P c/c. o art. 285, \

2.a parte do C.P.C.), O QUE
CUMPRA -

/

Dado e passado
nesta cidade de Canóinhas, Es
tado de Santa' Catarina, aos tre- ,

. \

ze dias do mês, de novembro de I

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

'
.

CLAUDIO BARRETO DUTRA
,

Juiz de Direito'
,2.a Vara

1 x

, ,

JUíZO DE 'DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS .. se
, ,

.
,

..

_;"� rrematacao
.,

(Extrato art. 687 do CPC)
, ,

O Doutor Claudio Barreto Dutra, Juiz de Direito da 2.3
.Vara dos Feitos da Fazenda da Comarca' de Caneinhas,
Estado de Santa Catarina, na forma da Lei, etc.

,

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

2.a PRAÇA: Dia 16 de março de':19�1, às 15:00 horas-
I

, LOCAL: Edifício do Fórum Desembargador Ruben Morits
da Costa, sito à 'rua Vidal Ramos, s/n.o - Canoí...

.

'nhas - SC.

PROCESSO: Execução Fiscal It.o 13.085

EXEQUENTE:' A. FAZENDA no ESTADO DE SÀNTA:'CATARI-
NA

.

EXECUTADA: MARIA DE JESUS DOS REIS

\ BENS: Uma casa de madeira, medindo 14 x 9 mts., eor de
rosa, coberta de telhas, com jp.nelas de madeira,

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 da

BR-280, próximo da Igreja, avaliada em Cr$ 100-.8QO,00 (Cem mil
e oitocentos cruzeiros) . ,O 'QUE,CUMPRA. 'Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, Estado. de Santa Catarina, aos doze dias' do
mês de novembro de mil novecentos e oitenta (1980). Eu, Zaiden
E. Seleme, Escrivão a subscrevi.

, CLAUDIO BARRETO nUTRA - Juiz de Direito - 2.a Vara

Compre
, f

Philishave
um barbeador
e ganhe um Fiat

..

ENTELACI -

'TELAS DE ARAME GALVANIZADO, PARA CERCAS,
I' ",

ALAMBRADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.
,

. �

FABRICAMOS EM QUALQUER A;LTURA E COMPRIMEN-

TO E COM ARAME DE TODAS AS BlTOLAS.

ARTEF1�TOS DE CONCRETO,EM GERAL

Fábrica: Distrito de Marcílio Dias -' Canoinhas-Sfl.
\ .

� ES,critório: Rua Eugênio de S�uza, 1�8.: �o.ne 22-0748,. ?aixa
�,

.Postal, 241 - Anexo Escritório Clde Contabilidade

o;, D D ti Dum .lfll� 9 Illlli II' li�"1I'lflnnrnll.1 RI mI' nnnrg. rallll1l11l1lJ li.I�
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lAPAS i n fo r'ma' I i· n1 i te'
do salário
buição

, .

maximo
de con

r •

I ,

, ,O limite máximo do salário-de-contribuíçã., para a previ-
dência social agora 'é' de Cr$ 93.706,00 (Noventa e três mil, sete,

s
centos e' seis cruzeiros) . A modificação vigora a partir de 1. o de
Novembro e decorre de Portaria Ministerial n. o 2316 de 31 de

. ,

Outubro/Bê "

Explicam 6s técnicos do :FAPAS quo as' contribuições
de cada mês podem ser, agora, recolhidas até o último. dia do mês
seguinte. A partir da competência, de NOVEMBRO, os cálculos
serão feitos de acordo. com a nova tabela. '

NOVA ESCALA
A Seóretaria da Arrecadação e Fiscalização do IAPAS

está distribuindo Circular a todas as Regionais � Agências Bancá
rias, esclarecendo sobre a Escala de Salário-Base, os novos níveis.
de salário - Mínimo e dó Valor - de - Referência, vigentes a par- ,

tir de 1. o de Novembro/30. '
I '.

/ J
De acordo com o Regulamento de Custeio da Previdên-

L'là Social, a nova Escala de Salário "'f Base é a seguinte:
'

Classe Anos de Filia.ção Base de Cálculo Salário Base Cr$

1 Até � 1 SLR.-MIN/Rlj:G DEC N.ó 85. 310V'S0
2 MAIS DE 1 A 2 10. P/CENT ILIM/MAX 9.731,00,
3 MAIS DE 2A 3 15. P/,CENT /LIM/MAX 14.056,00
4 MAIS DE 3A 5 25. PICE.:NT ILIM/MAX 23A27,OO
5 MAIS DE 5A 7 35. P/CENT {LIM/MAX 32.427,00
� �AIS DE 7 A 10 50.P/CENT/LIM/MAX 46,.853,00)

7 MAIS DE 10 A 15 60.PjCENT /LIM/MAX 56.224,,00.,

8 MAIS DE 15 A 20 75.P/CENT/LIM/MAX 70.280.,00
,9 MAIS DE 20 A 25 9Ü'.iP/,CENT/LIM/MAX 84.335,0:0
10 MAIS DE 25 LIMITEMAXIMO 93.706,00

Os, técnicos do Instituto informam que o. salário-base é estabele-
, cido em função do tempo de filiação e dos limites mínimos e má
ximo de Contribuições: Daí a importância da nova tabela, para
que" principalmente, os Autônomos, não façam, Contribuições
indevidas, sem respeitar os prazos de interstício, isto é, de per
manência numa faixa, levando em 'contá os 'anos de filiação.

O SALÁRIO - DE - CONTRIBUIÇÃO, é a remunera
'�.ão efetivamente recebida; a qualquer título, durante o mês, em
uma ou mais empresas pelos segurados empregados e trabalhado-:
res Avulsos e Temporários" excluindo-se os Domésticos.

Para o trabalhador Autônomo, bem como para o segu
rado Facultativo, o Titular da Firma Individual, Diretor, Membro
de Conselho de .Administração I de Sociedade Anônima, Sócio Ge
rente, Sócio Solidário, Sócio Cotista que recebe' Pró-Labore e

Sócio de Indústria, I.
o Salário de ,Contribuição . corresponde ao

salário..base.

No entanto,. para o Contribuinte em Dobro, o Salário
de Contribuição será igual ao salário declarado, enquanto que,
pala o-Doméstico, ele corresponde ao salário-mínimo .da Região"

/

\ . \
.

l.artora.DO �Dmpre eonvênio com" Jardim
de -Infância Santa Terezinba

CANOINHAS .; o Secre
tário do Bem Est'ar Social de
Santa Catarina, Egidio Marto ...

'

ràno Neto esteve 'nesta quinta
feira'- ·em Canoirlhas,\ guan-do
procedeu a entrega de um che

que no valor de Cr$ 100 mil ao
Jardim de Infância Santa Tere

zinha, cumprindo convênio assi
nado entre aquela secretaria e

a entidade, cuja quantia :servi
rá para cobrir as despesas d�
conClusão do novo prédio do

Jardim, recentemente inaugu
rado. '

PRESENÇAS
Presentes à, solenidade - e

almoço, o Vice-.Prefeito Fábio
Fuck; o Presidente da Câmara
de Vereadores, Páulo Faria;
Nelson Argenton, 'Funcionário
Gerente do Centro Comunitá
rio; o Vereador Edmundo Bit-

. tencourt; Alzira, Diretora de
Ensino do Jardim; Luiz Fer-,
nahdo Fuck" IEngenheiro res-

'ponsável pela obra; Alfredo de
JOliveira Garcindo, Colabora-.
dór; F'lériàe Bittencourt, Super
visora Local de Educação; Ro-

Na oportu;nidade, lVlartora- meu Vier, Presidente do Jar-
.:qo participou de um almoço'. dim de Infância, além dos mem-
corP líderes comunitários, ve- I

rertJ_ores, professores e a Dire- bros da Direção,' Luiz Davef,'
ção do Jardim de Infância San- Lorival D,revec:k, João 'ILinz-
ta Terezinha.

"

m,eier e a Irmã Ana Zapaia.

\

Prefeitur.a Municipal de Canoinhas

,DOCO IC
A Prefeitura Municipal de Canoinhas, atravé$ do Depar

,

tamento da Fazenda, comunica a todós os, contribuintes do Municí
/

pio em débito com o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano),
que deverão efetuar seus pagamentos da última parcela dOo IPTU

,

até dia 1. o de dezembro de 1980. A Prefeitura Municipal comunica
ainda que1 pagamentos após a dat,a estipulada serãp aobrados mul
tas e juros.

I
\ .

I
.

Canoinhas, 10 de Novembro de 1980,
._

'REINALDO CRESti'ANI - Diretor da Fazenda

" /

..

Operário
renova time
e diretoria

c çÃ

Ano XXXIV

N.o 1599

29-11-80

\

/

/

.

Com a finalidade de fundar oh
cialmente uma associação, a Asso
ciação Recreativa Esportiva Cultu
ral . Atlética Operário, representa
da por uma Comissão de Constitui
ção, expediu convite para uma reu

nião esportiva nas, dependências do
Bar e· Restaurante Guarani, levada
a efeito na noite do dia 19 do COf

rente, com o fim específico de de
.liberar sobre a fundação do clube,
que desde já pretende participar
do próximo campeonato da Liga
Esportiva Canoinhense, pela Pri
meira Divisão.

Devido ao grande número de
simpatizantes que' já possue o clu
be dos Operários em nossa cidade,
muita gente compareceu à reunião
atendendo ao convite formulado,
oportunidade em que diversas pes,-'
soas fizeram uso da palavra enalte
cendo a 'feliz iniciativa, e assim dar
'continuidade na vida da equipe que
tantos feitos apresentou participan
d'Q de promoções.

O sr , Guida Gonchorovski, até
então Presidente, dirigiu os traba
lhos da reunião: "A finalidade pri-

. mordial da Associação Recreativa
Esportiva Cultural Atlética Operá
rio é a criacão de uma' equipe de
futebol para disputar o próximo
campeonato da LEC _ La Divisão.
Como todos, tem conhecimento, no

ano' de 1979, disputamos o campeo
nato em nome do Santa Cruz E:. C . ,

quando principalmente o sr. Gui
lherme Prust e o sr . Freder ico

Haag oe eu arcamos com as conse

qüências que, em virtude �la ele
vada tradição e do gabarito do
Santa Cruz; em outras épocas, ( não
nos trouxeram o apoio que esperá-

Comunicamos aos nossos prezados, leitores e anun

ciantes que, em virtude' das férias coletivas do pessoal das
,

oficinas, este' semanário circulará no mês de dezembro so

mente no dia 6 e no dia 23, em. edição' especial, voltando a

circular normalmente dia 10 de janeiro próximo vindouro.
-

A DIREÇAO\

\

, \

tffJswrCww#�,!n»iftB!mI1l·f_§i�I_NiJI#E�*,_'·!Wi'9iW%.
I
-. •

Amvac
da· agro-pec

. .,

epcrsre 'incremento

na
...

reglao'
•

arla
TRÊS BARRAS (CN) _' ·Teu- dústria nacional, a agricultura con

tribui com mais de 5'0 por cento das
I

_ A�necessidades das exportações \,WI

país, e agora está convocada para
responder por parte considerável,
da substituição da energia com

./.
.

alargamento de áreas cultivadas

para as quatro finalidades. Haven

do condicões naturais para se ex

pandir a produção agrícola" com

mínimo acréscimo da
_ importação,

aconselha-se uma campanha séria
de Irineópolis, estando ausentes os

de motivaçãor até mesmo de con-
Prefeitos Claudio Gadotti (Presi- /

�

vocacão cívica para as' atividades
dente), de Major Vieira .e Benedi.- '

�

agrárias, que só. frutificarão se as
.

to 'I'herézio de Carvalho Netto, que medidas preconizadas forem proce-
'VIaJ aram à Brasília, atendendo

didas de normas e diretrizes a lon
convite da Secretaria de ArtiC'ula-'

. go prazo firmemente acentadas pe-:-
lo poder público":

do por local o recinto da Câmara
de Vereadores de Três Barras, a

Associação dos Municípios do Va

le, do Canoinhas (AMVAC), reali
zou mais uma Assembléia Geral

Ordinária, presidida pelo Prefeito

anfitrião, Odilon Pazda.

Participaram da reunião, Ü'S

Prefeitos Victor Buch Filho, de
Porto 'União e Roberto Batschauer,

vamos.
,

É óbvio, pois não poderíamos
em hipótese nenhuma realizar. o

que o nome do Santa Cruz réqueTl�. >

Seu nome, sua tradiçâo, sua glória
era um fardo muito pesado para su

portarmos.
.

Por esses motivos, em consulta
.

a maioria .dos colegas, optamos pe-
la' criação' de uma nova equipe.

.

Operário é um grupo do qual'
sempre participei e o qual teve seu

inicio há cinco anos, exatamente no

dia 28/12/75, este Ig:rupo, desde sua

fundação, nunca se dissolveu, con

tendo em seu seio sempre as mes

mas pessoas. Disputamos semP:le
na modalidade de' futebol, de 'sal�o
e outros esportes em Jogos da Prí

mavera, em campeonatos da .cid!ade,
fato que gerou e

. homogenizou O'

grupo.
.

Sempre com atletas exclusiva
mente da cidade, ideal que preteri
demos seguir doravante, pois enten
demos que jogador de outros muni

cipiOos,
.

além d� acar:;etar enormes

despesas, jamais .terà seu sangue .e
seu coração ligados ao clube, pOlS
virá exclusivamente para faturar o

bicho. ,

POortanto, vamos prestigiar, o

atleta local, o· nosso colega do con

vívio diário, poifi só assim,. eons,,:
guir,emos form<;tr uma equlpe treI

nada, uma eqUIpe de luta, de san-

gue" ." ,
.

,

Após estas palavras 'de GUIda

Goncho:rovski e de outros or.ador�s,
foí apresentada a seguipte, �iretorla
provisóri� do c'lube OperarlO: �re
sidente: Ezequiel Bueno;, ,1.0 VlC�
presidente,

.

Dorcelio D. Crestam;
2.0 vice-presidente,. Nels�n Hume

nhuk; 1.10 SecretárId, AJ?�:r Carva- .

lho do Prado; 2. Secre�rlO, Ar;t?-
.
nio Bueno; 1.10 TesOUrelr?, Rog�r�ol
F. Hpfg,en; 2.0 'resOour,e.lro, Eol.ClO
Crestani; Diretor EsportIVO, GUIda
Gonchorovski; Diretor d� prom�
cões Jbão Maria Guimarae.s e �e-

.

ÚO Marcolin; Diretor patrn:::o'll.lal,
Guilherme Prust; Diretor Tec11lco,

Almir Santi; Diretor do De?ar�a
menta Jurídico, Dr. Rui BenJamIm
BeHrame; Diret.or dOo Dep�rtam�n
to Médico, Dr. ·Wilson LUIZ E�'zm

ger; Diretor do Departament?, de

Imprensa, Osmar Wendt; P?retor
do Deoa::"tamento de PublICIdade,
Osmar- Kechenski; Dir,etor de

.

De

partamento de Diversão e Amm�
cão, Waldir Arazão; Orador, HenrI
que KrzesiÍl&ki; Departamento Fb

tográfico, Ivan Wendt e E'dilson
Orlei.

ção com os Estado e Municípios
(SAREM), e mais o Vice-Prefeito
de Porto União, Alcides. Oliveira;
Agenor Chr ístórolí, Presidente: da
Associacão Comercial e Industrial
,� (

.

de Canoinhas (ACIC); José Bitten-
I court de Miranda, Presidente da
Câmara de Vereadores de Três Bar

ras; R'oherto Donnit de Oliveira,
Engenheiro do DER/Florianópolis;
Luiz Sergio Buch, Secretário da

Prefeitura e Membro do PDS de

Porto União; Félix Damaso da, Sil
veira, Vereador de Três Barras 'e

.

Pedro Rogério Reitz; Presidente da
JDC daquele município.

Ao concluir sua palestra, Ag,e--,
nor Christófoli, mencionou um le

vantamento da potencialidade da '

região, realizado pelo SE:AGRE. .a

cerca de dois anos: 1"":""" Recursos
minerais existentes naj. região da
AlVIVAC: Argila, caulin, calcáreo,
Cimento, ferro, xisto e areia; solo

prop-ício às seguintes culturas: fei�
jão, 'milho, fumo, soja, arroz, bata
ta inglesa,'mandioca, cevada, linhe,
erva-mate e. fruticultura; reservas

florestais; pinus, araucária, imbfí.ia,.
madeiras. brancas e sasafrás: atra

ções turísticas: 'Barragem do FÓllI
.

do Areia; grutas históricas do Mos

ro da Cruz,' em Porto União; fontes
de Aguas Termais de Irineópolis:
potencial hidráulico:' rios propícios
para' a psicultura e energia' elétriea,
recursos humanos: excesso de mão

- .

de obra não quali!ic�ada desempr...
,gada; desemp�nho empresarial.: RI-'
GESA, FRICASA, Wiegando 015€1l;
Moinho Catqrinense e . Sodima;
principais produtos de exportação:
madeira, erva-mate, móveis, fari-,
nha 'de' trigO', carvão 'e Ip�odutos
horti-granjeiros.

� "Neste sentido, as lideran-
I

cas dos. cinco municípios que com-
-,

poem a AMVAC dev,eriam motivar
as i�d'Ústria� a aplicar suas renda,
na' própria região para o' incremen
to da agrOo-pecuária" _ disse C:hris
tófoli.

::Roberto Batschauer, Pref:eito
de Irineópolis, manifestou a preo
cupaç�o de todos os prOodutores de
seu município, quanto à falta de le
nha dentro em hreve na aplicação
no setor de estufas de fumo, cerâ
mica e mesmo no uso ,p9-rtiC'ular.
Roberto disse também, "é léilmentá
vel 'a falta de incentivo por parte

.

do Governo,' nO' incrementó às plan
tações ,d�e era-mate na região. Em

.

Irineópo!is por exemplo, em 1908-1
.S12Tão plantadas 100 mil muda3 :mb
sidiadas. POl}tanto, peço para ql:le
as Associaçôes. Comerciais e Indus
triais' de Canoinhàs e Porto União,

! juntamentel eom üs P:rçfeitos, fizes,
sem um programa para divul(gar a

I

região e cOlf-scientizar' os produto:"
res ·rurais ,e industriais para _ qUte,
apliquem recursos na região, póis
vale a pena, já que temos qua� �
por cento da área ainda por s€r ex-

plorada" .

'

PALESTRA

\ Após a leitura -€ discussão da
ata da reunião anterior, Odilon
Pazda convidou o Presidente da

/

ACIe, Ag,enor Christóffolli para
fazer uma palestra sobre o setor -in
dustrial e agro-pecuário dã região.

,Agenor, inicialrnente disco:neu
sobr,e os assuntos abOordados no

·Congresso das Associaç6es Comer
ciais e Industriais d.e todo o Brasil,
tealizada recentemente 1'1.0 RiO' de
Janeiro. Para ilustrar a situação

·

-atual em relaçã'O às a.ssoCiacões de
•

�I
classes, Ageno::_' sel,ecIonou alguns

, \ .

.

trechos de um trabalhOo publicado
no Jornal "O Estado de São paulo"

,sobre o que foi de,batido no(referido
congresso: "DescentralizaçãOo da

geração e destinação dos recursos

para inv,estimentos, o fortal,edmen
to da empresa pl'ivad:a; estímulo à

I '

pequena e média empresa; o estu-
d.o profundo de nóssa economia in
visivel para a definição da� políti-

·

cas adequadas à situação d� que fo
rem identificadas; corpOo providên-
cia a médio e longo prazOo, im.põte
se o estabelecimento de uma polí�i
ca de mecanização agrícola preser
vando inclusive' a cQntinuid:ade de
âemanda de seus produtos. F'ixa-.

, ,

ção de um sist,e'!l1a claro 'e efetivo
ao apoio ao cooperativismo, aO' co

mércio e a indústria relacionada ao
·

meio (['ural; melhoram.entos contí-i
nuo,s da infra-estrutura, ' especial
ment.e estradas, escolas, eletrifica

ção, tel,efonia.e habitação, ofere
cendo também assistência social e

saúde ao homem do cam.po; enca

fuinhamento da solução dOo 'proble-
.

ma ,fundiário. :É: Isabido que alé.m
· de proporcionar alimentos para o

abastecimentO' da pOopulaçã�' e ma

térias primas. natur:ais
.

p:ara in-

Comunicação de férias
l

Impressora Ouro Ver
de Ltda. comun�ca que es

tará com seu setor gráfico
,

fechado para férias coleti-,
Vas, no período de 23/12/ I

80 a 04/01/81.
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