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Opinião!
J .

Re,,!-nidos em Assembléia Geral, 'Os Professores Catarinenses,
estiveram em Blumenau, no' último dia 28/1:1/80. Esta data

,

deve passar à história como maior concentração até então e

pelas vitórias alcançadas pela Classe em suas reivindicações.
Os Professores envi_aram ao Governo uma petição em 11 lau
das, das quais uma foi atendida plenamente (Se voltarem às
aulas dia 01/1�/80, nenhum professor será punido e não serão
atribuídas faltas aos Professores que aderiram ao movímen
to, que fizeram sob compromisso de repor as aulas deste pe
ríodo.) e outra parcialmente (dos 70% de aumento a partir
de novembro, o Governo ofereceu 30% aos que ga.nham até
dez mil cruzeiros, 25% aos que ganhàm ilté vinte e 20% aos
que .ganham até trinta e assim por diante, sobre o vencimen
to de novembro de 1980, mas somente de janeiro a abril de
1981, independente da reclassificação em março) " Diretores,
Supervisores, :qiretores de UCRE e demais funcionários tam-
bém serão beneficiados por esse aumento salarial. _

Os Professores que lutaram e pagam CaIU suor esse aumento,
esperam que os comodistas, aqueles que fizeram uma "mé
dia", e principalmente para aqueles menos dotados que não
"sabiam" que a reclassificação era prometida a quinze anos
e agora apareceu em uma semana, depositem nas suas con
tas (daqueles que lutaram) O' aumento, e as vantagens da re-

/

classificação. São aqueles que não "sabem" ('�pior .cego é
aquelo que não quer ver") que a professora a trinta anos
iniciou com cinco salários mínimos está se aposentando hoje

,

com menos que um, professores com tal conhecimento e vi
são só podem envergonhar a classe, deteriorar o ensino e es

tarem muito contentes com o' parco ordenado, pois não o me

recem. A professora primária que disse estar, feliz com seus

Cr$ 3.925,00 certamente está à 'altura do vencimento qus per
cebe. 'Estou com os Pais: "Professor .medroso não serVe pa
ra Educador de nossos filhos" e

I

acrescento "Puxa-saco não é
'

Professor, é capacho".
\

Ainda em Blumenau, recebemos do Governo as respostas que
a reclassificação 'sai de 01 a 31 de março de 1981 e que haverá
um aumento sobre esses valores em I.? de maio; que os di
retores e supervisores ainda não podem ser da escolha dos
Professores e que nos outros pedidos 'o Governo efetuará
estudos.

Mas a malar vitória foi a união da: Classe, os cinco mil Pro
fessores reunidos, votando conscientes pela volta às aulas,
livres e não movidos pela pressão. O surgimento de Líderes
da envergadura de '11m ,Élvio Provedello, de um Nelcio Lind.:.
ner e outros, capazes de lutar sem' perder a serenidade. A
hospitalidade e efícíência da APROVALE de Blumenau, As,..

,

socíação corajosa e madura que soube orientar e programar,
de forma obtermos esta vitória. Hoje o Estado está semea

do de Assoeiações da Classe, conscientes que das qualidades'
do Professor depende a Comunidade e o Futuro.

,

Honraram a Assembléia os Presidentes da Associação Para
naense de Professores e da Confederação Brasileira de Pro
fessores, com sede em Porto Alegre,' que na ocasião falaram
com brilho' e distinção. ,

A luta por um ensino melhor prossegue, mais forte e nortea

da, repudiando as atitudes dos pseudo-professores, que rece
bem seus salários nas trincheiras da covardia e do aulicísmo ,

Mario Tessarí
-

,_

A Câmara Municipal de Vereadores de Canoínhas, '

tem a grata satisfação 'em convidar as autoridades civis, mi
litares e eclesiásticas, ''O povo em geral, para a Sessão Solene "

que fará realizar dia 11/12/1980, às 2,0,00 horas, em sua sede,
localizada no LO andar, do prédio da Prefeitura Municipal,
quando fará a entrega de Títulos de Cidadãos Honorários de

Canoínhas ao Sr. Dr. João Nicolau Carvalho, Presidente da

Fundação Catarirlense de Cultura, .e ao Sr. Professor:�ycur
go Aleixo Nora"Diretor' da. 8:& Unídada de Coordenação Re-
gional d� Edueação.

'

PAULO EDUARDO ROCHA FAIUA
Pltesidente

-Câmara Mun. de Canoinhas
\ \
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CONVITE

podem'
á lcóo I

•

enorn

abastecer
A partir de segunda-feira,

o automobilista canoinhense
também terá álcool para abaste
cer seu veículo, quando come

'çará a operar o posto Ipiranga,
localizado na Rua Coronel AI

buquerque . A primeira carga,
recebida quinta-feira última foi
de 11 mil litros, 'sendo. que a

capacidade do posto é de 15 mil
litros.
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m
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CANOINHAS - O "Fute- '

bol Espetáculo", que será apre
sentado neste domingo no ,"Di
tão" em Canoinhas entre a Se
leção de Férias e Seleção da Co
pa Norte, está sendo aguardado
com grande espectativa pelo
público desportista de todos os

municípios do Planalto Norte.

A Seleção de Férias' que vi
rá de São Paulo em ônibus-lei ..
to, chegará em Canoinhas por
volta das 8 horas e será recep
cionada pelos promotores do jo
go 6\ por grande número de tor
cedores nas imediações da pon
te sobre o rio Canoinhas na BR-
280 e depois percorrerá as prin
cipais Tuas da cidade em carro

aberto. Os jogadores ficarão
hospedados no Planalto Hotel,
almoçarão provavelmente em

um dos vários clubes de campo
e jantarão "no Restaurante e

Churrascaria Pampas junta
mente com os promotores e de
legação da C'Üp� Norte.

A realização deste, jogo é
, de iniciativa , dos desportistas,
Orestes Golanovski ,(ex-Presi
dente da LEC), Neuzildo Fer
nandes (Presidente do Botafogo
E.C.) � J. Murilo (Locutor da
Rádio Santa Catarina), apoia
dos pela Mercantil Industrial de
Bebidas Catarinense Ltda., re

vendedora Brahma para a re

gião, Prefeitura Municipal e o

comércio local. Segundo J. Mu
rflo, aproximadamente Cr$ 200

O técnico Telê Santana, da
Seleção Brasileira, convocou

segunda-feira, os seguintes [o
gadores que irão disputar o

Mundialito no Uruguai: GO-,
LEIROS - Carlos, Ponte Preta
e João Leite, Atlético Mineiro.
LATERAIS-DIREITOS: Getú
lio, São Paulo e Edvaldo, Flu
mJ.ne:rwtt.' ZA,GUEIJt05 - CEN ..

nses

/

com
o Posto Ipíranga, de pro

priedade de Vicente &
.. Cia.

Ltda., é o primeiro posto de

Canoinhas autorizado pelo'CNP
a revender álcool, para atender
os consumidores locais e de mu

nicípios vizinhos. Segundo fon

tes cxtra-ofíciaís, Canoinhas
conta com aproximadamente 25

veículos movidos a álcool. Es

pera-se entretanto, que a par
tir de agora a procura por veí-

I
'

culos que usam esse combustí-
vel deverá aumentar considera
velmento nas revendedoras, já '

que todas as fábricas nacionais

produzem carros movidos 100"

por cento à álcool.
\._
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mil foram conseguidos com a

venda antecipada de ingressos
at€ hoje, exatamente a metade
da cota cobrada pela Seleção de
Férias para atuar nesta cidade.
"Acredito que devido ao gran
de interesse do público em pre
senciar este espetáculo de bola,'
conseguiremos cobrir esta quan
tia sem maiores dificuldades se

o tempo nos ajudar Nas últi
mas duas semanas recebemos
diversos telefonemas de' Join
vílle, Porto União, União da Vi
tória, Curitiba, Mafra, -Rio Ne

gro e outras localidades para
reserva de cadeiras. De Joinvil
le, o maior interesse é dos diri

gentes do JEC, que, reservaram
40 cadeiras. Na oportunidade,
'OS mesmos entrarão em contato
com a Comissão Técnica da Se- Seleção da Copa Norte:

Ieção de Férias para um possí- Juarez (Iguaçú de União da V.i-'
vel jogo contra o Joinville" - tória}, Borjão (Três Barras f·"
declarou 'Orestes Golanovski. C.,), Zezão (Botafogo E . C:').;
Por ainda não possuir arquiban- Belga (Iguaçu), Evaldo (Ope
cadas, o Estádio Municipal Be- rário de Marra), Branqueia
nedito 'I'herêzío de Carvalho Jú- (São Bernardo), Fonseca (Bo
nior "DIT.ÃO", receberá mil ca- tafogo), .Partala (Operário),
deiras no interior do alambrado, Celso (Botafogo), Renato (Ti
das quais muitas já estão reser- gre de' Joinville) e Alceu (Bo
vadas., "

I
taíogo). Comissão Técnica: Neu

.zildo Fernandes, J. Murilo e

Orestes Golanovski.

'futebol
, .

,selecõe's"
1

Norte
'-'

,
'

'DETALHES . '
...

rá as 13h30, haverá um for
neio de futebol' com equipes
uniformizadas de bombacha,'
entre os CTGs 'de 'Canoínhas,
Major Vieira e Papanduva , As
15, horas, haverá um jogo entre,
as Seleções de Veteranos de
Irati e Canoinhas. A partida'
principal, entre as Seleções de _, '�
Férias e Copa Norte, terá ínícío: ;,

as 16 horas.
," ,

s

TIMES: Seleção de Fêrías;
Gilmar, Carlos Alberto, Rondi- ',

nelli e Amaral; Geraldâo, Clo
doaldo e Pedro Rocha; JDão '

Paulo, Moisés, Vladimir e, Joâo- ..
zinho '_ Reservas: Russo, Colo
nezí e Eudes - Técnico: Toledo., ;

,_

i

Os ingressos (geral), estão sen

do vendidos a Cr$ 1'50,00, cadei
ras a Cr$ 250,00 e, meio ingresso
a Cr$ 50,00. A garotada que for
ao Estádio amanhã, concorrerá
ao sorteio de camisas autogra
fadas de Djalma Santos,'Garrin
cha, Amaral e Nilton Batata.

-,
\

'I'rio de Arbitragem: Juiz,

Hilton Jahn (LMD); Auxiliares
- João Maria Guimarães e Al-.
ceu Mülbrattz (Liga Esportiva
Canoinhense) .

'

i5l!W
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,

TRAIS - .Osear, São Paulo e

Juninho, Ponte Preta. QUAR
'rO-ZAGUEIRO Luisinho,
Atlético Mineiro e Edinho, Flu
minense. LATERAIS-ESQUER
DOS - Júnior Flamengo e Pe-

l

drinho, Palmeiras. MEIO-DE-
CAMPO - Batista, Internacio
nal; Cerezzo, Atlético Mineiro;
Ftenato" Slo Psulo; . Zico, Fla-

, ,
'

jogadores
11 o�'

mengo; Sócrates, Coríntians, e

Pita, Santos; ATACANTES
Tita, Flamengo; e Paulo Isidoro,
Grêmio para 3 ponta-díreita.
Reinaldo, Atlético Míneíro, pa
ra. o comando do ataque � Zé

Sérgio, São Paulo e taer, Atlé
tico Mineiro, para a. pcnta-es-

\

qusrda .

/
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anuIu enseu.e
Edital de Convocação

São convidados os senhores associados do Clube Canei ...

nhense, 'para comparecerem à ASSEMBLÉIA GERAL'- ORDINA:..
RIA, que terá lugar na sede social, na rua Major Vieira nr. 345,
nesta cidade de Canoínhas, Santa Catarina, no dia 14 de dezembro
de U)80, às 10 horas para deliberarem sobre a seguinte Ordem do
:Dia:

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

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

N <;) TAS: 1) Não havendo quorum para a primeira eonvoeação,
ficam convocados os senhores associados para a se

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

2) Estatytariamente não valerá o voto por procuração.
3) As chapas deverão ser \ apresentadas a secretaria

até 24 horas antes da ASSEMBLÉIA devendo te

rem o beneplácído dos 'candidatos.

�an()inhas (SC), 14 de novembro de 1980.

ZAIDEN EMILIANO SELEME
Presidente'

JUlgO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS-SC

Edi,t,11 de Citação com o

de trinta (30) dias
prezo
•

como verdadeiros, os fatos arti-
culados 'pelo autor (art.' 283
2.a parte do C. P . C . ), de acor

do com o r. despacho de fls � 27
a seguir transcrito:- "R. h. Cite
'se a requerida por .edítal, com Q

prazo de trinta (30) dias" ad
vertida de que o prazo para
contestar é de quinze (15)
dias, contados do término fina'!
do édito, advertindo-a, ainda,
,da revelia no que tange à parte
disponível do direito. Intime
se. Em 04 de novembro de 1980.

'(ass) Cláudio Barreto Dutra -

Juiz de Direito. 'Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, ESr
tado de Santa Catarina, aos de
zenove dias do mês de novem

bro de mil, novecentos e oiten
ta (1980). Eu Zaiden E. Sele
me, escrivão, o subscrevi.

.
O &.mo. 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,
ete.,

.

CLAUDIO BARRETO DUTRA
f>'

'

Juiz de Direito
2.a Vara

4

PELO - Presente edital
fica a sra, IN�S SCHISLO
VJC� CARNEIRO, brasileira,
casada, do lar, residente e domi
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

t�rina, nos termos da petição
ilnicial apresentada neste' Juizo,
advertindo-se-a, de que tem o

. prazo de quinze (15) dias, após
e ,té,rmino do edital, para con

t�st�, querendo, e, não o fa-
2�rtao se presumir-se-ão aceitos 1 x

1 x

Coluna
Mauro Luiz Kichéleski

-
'

Termo de Abertura
,

Esta coluna vísa única e,

exclusivamente defender os

três milhões de pessoas que
diante das circunstâncias vê
em-se privadas por tempo. in
determinado da locomoção.
Proponho escrever somente
sobre temas Iígados a urna
classe marginalizada pela so

cíedade consumísta, que vive
numa era em que os paraplé
gicos ficam renegados a um

segundo plano.
\

.

Mesmo com as leis a nosso

favor" resta muito a ser feito,
quer no âmbito nacional, es

tadual e municipal.' O panora
ma arquitetônico priva-nos o

acesso a determinadas partes
tidas como essêncíaís ao exer,
cíeío do direito. São inúmeros
os órgãos que cuidam do bem
estar deste grupo de pessoas,
sendo contribuição efetiva o
dado pelas ,«APAES», que as
sumem siglas antônimas de
pendendo. do estado e da, re
gião.

Nossas reivindicações deta
lhá-lba-eis nas próximas colu
nas. Espero o apoio geral, de
todas as camadas sociais, pois
a causa é justíssima.

Meu compromisso será de
fender e apontar os erros

cometidos pelos outros que
vêem os' paraplégicos como

inúteis, como deveriam ver

com olhos visionados que
os melhores empregados são
'estas figuras da sociedade

Prefeitura

MuniCipal
de Canoinhas

-:- E R R A T A -:-

Na PORTARIA 83/80,
publicada em 22..11-80, on
de se lê a partir de 02-11-80,
leia-se 12-11-80.
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SANTA CATARINA··

Tridimensional
Gostaria que outroj seguis

sem a, mesma trlba <l$ie-' estou
ora percorrendo. Limito-me a

dizer que esta, vai entrar nos
propósitos da causa paraplé
gica, pois o ano 81, fOI de-

, \ ,

signado ano internacional 'da
causa paraplégica.

Continuarei na, próxima se

mana, quando::abordarei o

problema das infindáveis es

cadarias, que é!uma das.maís
sérias e mais veementes rei
víndíeações da classe para
plégica.

Canoínhas, 6 de dezembro
de 1980.

EULALIA GLABA KOHLBECK, Oficial do. Registro de
Imóveis da. Comarca de Canoinhas, Estado de Santa CaM,.

.

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

mento ao disposto' no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12179, que por,
PEDRO TOPOROSKY e sua mulher dona DOROTY OLCHA TO ..

POROSKY, 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; desta comar-

.

ca, 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 desteOfício, será procedido
o registro.

.

'O processo encontra-se a disposição dos interessados,
I, neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado é passado

'

nesta cidade ,e comarca de Canoinhas, Estado 'de Santa Catarina,
aos 27 (vinte e sete dias) do mês de novembro de 1980,-

EUJ...ALIA GLARA ,KOHLBEC:K - Oficial do 'Registro de -Imóveis
,

.

CPF 249 111 199/34
. -' -

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

'CARTÚRIO DO REGISTRO DE IM<õVEIS DA'COMARCA'
DE CANOINHAS

e •

CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA .

,

OTEIIENTO

,

t

o Natal da tranqüil�dad8 'está
COIERCIA1L 81HT LTOA.

CONJUNTOS ESTOFADOS, ÇOPAS, DORMITóRIOS PARA CASAL E INFANTIL, ,COZI-
,

'

NHAS AMERICANAS TODESCHINI, TV A CORES (SANYQ, SHARP, PHILIPS), TV

PRETO'E BRANCO (PHILIPS,'PHILCO), F'OG6ES'A LENHA, E A GAS, REFRIGERADO

RES" ARMARIOS COM PIAS (SIMPLES E DUPLAS), BICICLETAS, ENCERADEIRAS,
MAQUINAS DE COSTURA E DE LAVAR, COLCHÕES, VIOLõES, CARRINHOS E BERÇOS,
RELÓGIOS DE PAREDE, RADIOS, TOCA-FITAS E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.

,'1enh. um 'Natal tranqüi!o/, fazc'ndo sua visita Li

II II ...... ,. "P' II '.".tlePI ,""ep .! •• ; .•", "-,si'""" ,p' ",',. "IJ"-",
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tUCI'O C OL OJ.YIB O,'
,

. ,

JDC Micro�Regional \'

.\

,

As Comissões Provisórias Municipais da
Juventude Democrática Social' (JDC) de Canoi
nhas, Major Vieira, Três Barras e Porto União, .

reuniram..se na tarde' de quinta-feira para deli
berar sobre a formação da COmissão Provisória
Micro.Regíonal , Na oportunidade. também, fo
ram acJrtados os detalhes para a recepção da
Comissão Provisória Estadual. que virá a Ca-
noínhas na próxima semana. /'

Nova Diretoria
O Sindicato Rural -de Canoínhas empossou '

su� nova diretoria na última quarta-feira na Chur-
. rascaria Pampas, contando com 'a. presença do Presí
dente da 'Federação da Agricultura de Sahta Cata
rina, Ivo Tadeu Araujo Bianchíní . O Sr. Ewaldo
Ziperer transmitiu o cargo de Presidente ao Sr. \Val
dernar Voígt, que terá um mandato de três anos. Na
edição do dia- 23, o "Correio do Norte" publicará .re

portagem: completa do acontecimento.
, \

Modas
,

O Léo Clube de Canoínhas, presidido por Wal
derez Tabalipa, promoverá no' dia I 12 próximo, um

'sensacional desfile de modas na boite dó Clube Ca
noinhense, com a coleção verão/Bl de Iara Boutique.
O desfile começa às 23 horas ,e logo após haverá dis-
coteque ,

I _\

\

óCULOS VER,AO
,DAS MAIS FAMOSAS MARCAS

você encontra

na ,I

" '--OTI(A COH·FIANCA.
.

,
�

Praça-Lauro Müller, 522 -, Fone: 22-031,6 \ '

CANOINHAS-SC

RA.FAEL 6 aninhos-

- O garoto Rafael Proco,piak Ritzmann, comple- ,

tará 6 apinhos de vida no dia 12 próximo e festej ar:á
em Curitib51"na residência de seus pais., Hilton e Ma
ria de Lurdes Procopiak Ritzmann. Antecipo oS pa-

I rabéns ao jovem. aniversariante, enviando forte
, , abraço aos seus pais e a VOvó 'coruja, Maria Edelber

'ta Fontes Procopiak (Dona Santa) .

fi.

Jovem Médico
,o �ovem canoinhense, Antonio Mauro Aguiar,

formá-se em medicina dia 12 próximo pela Univer
s�dade Federal de Caxi�s- tio Sul-RS. Antoni-o, é fi
lho do casal Mario Aguiar. Já no início do próximo
ano iniciará um cu�so de dois anps:; especializando-se'

.

·em ortópedia no Rio de' Janeiro.

'Jantar Dançante
." o Clube do Sigilo promóverá no dia 31 próxi

mo no Clube Canoinhense, um jantar-dançante de
'

. confraternização. O' Presidente Egon Thiem, infor
fuou ao colunista que os cartões estarão a vehda a

partir da próxima semana com todos os associados
do Sigilo ao pr�ço individuaJ d� 'Cr$ 350,00, inclusive
para crianças.

'NATAL LEGAL É NA

Pingo de Gente BoutiqU8,
QUE 'NESTE MtS LI�UIDA SUA COLEÇÃO

INFANTO",.roVENIL OFEREcENOO
50% �E DESCONTO.

Rua ViJal :Ram'ós, 92i -' Fone �2-oí43
\

"

Técnicos em
, ,

'

.'
+ I

Agropecuária
I,

Da Direção do Colégio Agrícola Vidal Ramos,
estou reéebendo convite de participação para as so

lenidades de Colação de Grau da Turma "Professor
Anísio Souza .Gomes" com' )78 fornuindos. O progra-'
ma terá inicio às 12 horas do diá 12 ,próximo, CQm

almoço rias dependências do,Colégio Agrícola às 19
horas, Santa Missa pa Matriz Cristo Rei; às 20 horas,
Solene Colação de Grau no. Cíné Jubileu e 'às 22:30
horas Baile de Formatura na Sociedade Beneficente
Operária. O Páraninfo será o Professor. Reni Carlos

Scaranto e Patronos, os Professores Jair Carlos Mar
colla e Odel Freitas.

. \

São os seguintes -os novos Técnicos Agrícolas:
Adir Níedzielskí, Aires Niedzielkí, Aloizio Heide
mann, Altair' Florêncio, Antonio Rogério Weiss, Ar
naldo Aurélío .Wiliczinski, Arnildo , Reche, Audiné-

,- cio Estácio da Luz, Bertilo -Oenning, Celso Pilati,
Cleber Souza Borges, Cloacir José Rechia, Djalmas
Parise Fragnani, Díomar Carvalho, Elio Bosse,

\

Elói
Voigt, Elson

.

Pawlack, Emanoel Rogério Brehmer,
Ervino Augusto Voigt,' Expedito .Michels, Francisco
Asbreno Lohn, Gelásio Eliziario F. Filho, Geraldo
Luiz Borges, Getúlio Tadeu Tonet, Glaucir Osni Síl-

, veira, Hélio José Bonacolsí, Hermes Gustmann, In
go Weínfurter, Irineu Berezanski, Jacy Luiz Couto
Vieira, João Batista da Silva, João Batista Franzói,
João Luiz 'Demétrio, José Malicoski, José Westrupp,
José Rosívaldo ,de S,. Azulino, José Valmir Caniver,
José Vieira Machado, Jovíno Dranka, Julio Ilsomar
Chaicowski, Laércio Albino Ramos, Lorival Hübner,
Luiz José Kurpíel, Luiz Stedile, Luiz Augusto Meis
ter, .Luiz Murare Neto, Luiz Nicolau Kikaloviez,
Luiz Carlos Sipp, Marcelino Gilrriar Albano, Marco
Antonio Ribas, Milton Galle, Ney HenriqueHerbst,
Nilson Agostin, Nilson Guido Davet, Nilton Schafa
check, OrIando- Kamiensky, Otemar José, Coral Al
ves, Paulo Masselai, P�ulo Roberto Couto Vieira,
Pedro Stedile, Raimundo Francisco Barroso,'Ralf
Gustmann, Raul Reinaldo Rodrigues,'Raulino Gam-

�

ba Filho, Renaldo Loffi, -Reinhardt Sievers, Rides
I José Scrernin, Roberto Bonfleur, Rornualdo José
Rossa, Rosemar Mário Bertoldi, Sebastião Neto da'

. I .

. Rosa,. Sérgio Silveira, "Valter
.

Rodrigues de Souza,
Vanio Souza Fernandes, Vilmar Engel, Vitorino Lo

pes Padilha, Volnei Gonsaga Velho 'e Wànderlei Dé;ll
Lago. ' ,-

.

-

,..'..'
. .

\

Contabilistas-80
"

Com uma bonita cerimônia, Gconteceu ontem
no Cine Jubileu a Colação de GrÇl.u dos Contabilis
tas/80 do Colégio Comércial de Canoinhas. A tur
nla "DonaldQ Ivan Fleith", com 90 jormandos, teve
como Patrono o 'Br. Dorc'elio

.

Crestani e Paràninfo,
,Miguel Fontes Procopiak. O assunto será destaque
na coluna do dia 23 próximo.

,
,

Subin�o o a�tar da Matriz Cristo Rei para
a benção nupciai no próximo sábado, os jovens
Claude,te Ho-ffmann e Edson da Silva,- filhos dos .

casais Arno Comt e Ursula Hoffrnann e de Jó·âo
'Jôaquim e Dínorá Banhara da Silva, da socieda,-·
de de Hajaí. Aos noivoS!, as feliCitações' do lColu-

.

nista, extensivas aos seus pais.
.

En,lace'

HoffmanlJ/Silva

. ,.

aniVerSariOU
� /'.

Via coluna, estou enviando\ OS cumprimentos
ao prezado amigo, 'Miguel Fqntes Procopiak,'que dh
27 de nO'J,TemQro inal;tgUrou idade nova. O joverti
industrial festejou, a dat!:\ com os familiares. \

\

NaScimento
Muito feliz' e. 4e parabéns, o jbvem cásal Mafio'

e Lucia Bockor, com o nascimento dia 2 último na

Maternidade de Mafra, de um belo menino, que s9'r*
batizado. 'com o nome' de Paulo Feres. Em npme de
toda a 'equipe CN, enviamos Os cumprimentos aos: pais
do garoto. \

/ ,Aos Leitores
-, Em virtude das férias coletivas do pes

soal de nossas oficinas, comunico aos meus lei-
tores que esta' coluna voltará a circular somen
te no.dia 23 próximo" em edição especial de
'N�d '

Aniversários
HOJE: Moacir de Paula e Silva: Erotldes, Pacheco Prates,

residente em Papanduva e Henrique Dolisn;y.
.

.

• I

AMANHÃ: Orlando Nascimento; Mi()isés Borges de. Sou
ta; Ora. Zoé 'Walkyria, esposa dó Dr. Zaiden

.

Emiliano Seleme; Tath:yan.a, filha do casal Pe
dro (Jucéia) Penteado do Prado e Lucy VaI
direne, filha do casal Vivaldo (Jandira) Todt.

DIA 08: Rodolfo Frohenen; Mareio Ivan TremI; Célia
Cristina, filha do casal Thomaz Theodertvícz Fi-

o lho e Ibaldino Oortian.o residente em Curitiba.
. DIA 09:

.

Esther Dorothéa Bekendorf, residente em Candí
-, ,

do Rondon-,PR.; Sra. Bernadete 'I'erezlnha, espo-
.

sa de Rubens H,. Stulzer e José Carlos' Ferraresi.

DIA 10: Waldemar Grosslk.opf; Ivane 'Maria Nunes Pires
e Joaquim Eleutério Medeil'los residente em Cu

il"itiba.
OlA 11: Estefano Wruble:ws1ki; Beatriz Ctistina Grosslkoplf

e Elizabet Maria Mendes.
.

DIA 12: Sueli da Cruz; João Slabadack e Joelson Oortía-' .

\

no residente em Curitiba.

DIA 13: 81'a; EIlY, esposa ,de Díetrich Síems,

DIA. 14: I Arno Court Hoffmann; Ieda Reínert, espõsa de
Pedro Salomão e :Karla, 'filha do" casal Ivan

(Márcia) de Paula e Silva.

DIA 15: Osni Roesler.

OlA 16; Sra. Gertrudes Carvalho, residente em Florianó-
pôJ.:jjS e Firmino de Paula e Silva.

DIA 17: Sérgio Thomaz Langer e Erhard :�()ck .

J?IA 18: Beínaldo Çrestani e A.1do Roesfer,

DIA 19: Wiegando Fischer: Vilma 'Wendt e, Augusta Ivo

ne Pereira, residente em Bela Vista do Toldo.

DIA 20: Natan e Izaao Zugman; Sra. Neiva Claríce; espo-
.

. sa de Laerte' 'Wojcieclkosiki; Janete Michel; Wie
gando, filho do casal Romeu (Jandíra) Wagner
e Luz, Marina, esposa de Benedito '.IJherézio de
Carvalh.o ..

, DIA 21: César José Med'eiros e José Agenor Hofftilann.
,

Aos aníversaríantes, os ,parabé� e .votos de mui.
tas felicidades são os desejos do títutar desta �lW1a. .

GARDENIA
R�cebemos � CAMISAS CAMISETAS

MACACÕES - JEANS - -SANDALIAS \

e a COLEÇÃO INFANTIL VERrAO/81

TRABALHAMOS COM CÁRTÃO "ELO'·'

Niver -<I , '

Quem cpmemorou idade nova dia 3 último,
foi a jovem senhora Roselis Carvalho T?karski, espo
sa

.

do prezado amigo (Fernando Luiz Tokarski. Do
colunista o's'melhores 'Votos de felicidades à Zeca.

CaSEi"rllen'to .

de

.M�rga e Valdir�
,Casam-se na próxjma quinta-feira às. 19h30 na

.

Igreja Evangélica Lutérana, os jovehs Marg� Thiem
e Valdir Padilha, filhos d.os casais Egon (Romilda)
Thiem' e Vanderlei (Valffid-a) Padilha. O colunista
envia os melhores' votos de felicidades aos noivos e

\

seus pais ..

·Chá das'
Domado�ras
As Domadbras do Lions Clube de Canoi�has.

reunir�m-.se na noité, de quinta-feira na residência da
DM. Jandira Nagano,' para as despedidas fermais da

_

/

turma neste primeiro período leonístico 80j81.�re
sentes 18 Domadoras, estando na presidência a DM.
Nézia Evangelista Vargas, que em breve alocução fez

menção)das atividades do clube até então, des�jando
a t'odas um final de ano plen6 de felicidades, rogandO'
a Deus pe�a família leonística e agradecendo pelos
benefícios alcançados na problemática do serviço de

sinteres's'ado.
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\

Preleitura Muni'cipal de Canoi��as

.

Decreto N.o 95/80
APROVA SUBDIVISÃO DE UMA, AREA DE TERRAS

Dr. Benedito Therézio de,Carvalho Netto, Prefeito Municipal' de
Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
legais e, de conformidade com a Lei n,? 830 de 04/6/1968- ,

, '

_ ' I?'ECRET1\
, , .Art , L° - Fica aprovada a subdivisão de um .terreno urbano
com a área de 1.270,07 'm2, constituído do lote n.? 12 do loteamento Mari�
de Souza Pabst, ficando assím-distribuido: o lote n.? 12 com a área de ...

436,08 m2 e o lote n.? 19 com a área de 833,99 m2; em conformidade com
o despacho exarado' no requerimento protocolado sob n.? 2165, datado de
04/11/80,. p�lo Sr.; Engenheiro da Prefe�tura Municipal �, nas respectivas
plantas; imóvel situado na Rua Waldemiro Olsen, nesta cidade subdivisão

, procedida por Moacir David Pizzatto.
" , ,

'Art. 2'.'0 _' Este Decreto entrará em' vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições, em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 26 de novembro de 1980.

,

D�. Benedito Theré�io de Ca�vaiho Netto _ Prefeito Municipal
I

'

,

Este Decreto foi registrado e publicado no' Departamento Ad-
ministrativo, na data supra.

'

José Bonifácio Furtado _'Coordenador Administrativo

/

. Decretá N.o 98/80· I
AJPROVA SUBDIVISÃO DE UMA AREA DE TE,RRAS

,

' Dr. BENE.DITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO Pre-
feito Municipal Ide Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas

atríbuições legais e, de' conformidade 'com a Lei n. 'O 830 de 04/06/1968,/

, DECRETA
Art. 1.'() - .F'íca aprovado asubdivisão procedida pelo Sr .. Luiz

Francisco de Paula e Silva, de um terreno urbano com a área de 800,00
m2, constituído do Iote n.? 46, quadra 05 do loteamento Emílio Scholz,
situado no Bairro Jardim Esperança, nesta cidade; o imóvel ficará assim
distribuído: o lote n. 'O 59 com a área de 400,00 "m2, e o lote rr.? 60 com a
área de 400,00 m2, em conformidade com o despacho exarado no requeri
mento protocolado sob n. 'O 2172 datado de 95/11/80, pelo Sr. Engenheiro
da Prefeitura Municipal e, nas respectivas plantas.

-

-Art , 2. ° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário. ,

,

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas; em 28 de no-.
vembro de 1980.

,

Dr. Benedíto Therézio de Carvalho Netto. _ Prefeito Municipal
'. Este Decreto foi registr,ado e publicado no Departamento,
Administrativo, na data supra.' <,

'

, \

José Bonifácio Fú;r�ado _ Coordenador: Administrativ�

Decreto _N.o 100/80,
DISCIPLINA HORARIO DO COM:ÉRCIOf• PARA FUNCIONAMENTO
, ,\ NO M,ÊS DE DE,ZEMBRO

,

.

\

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO � Prefei-, ",

to Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas

tatníbuíções e 'de acordo com
.

O' item XXVIII do artigo 70
\

da Lei Cornple-
, mentar N.? '5 de 26/11/1975,

,

Considerando' os altos interesses da comunidade -canoinhense
,

e, a deliberação da Assembléia do Clube de-Diretores Logistas de Canoi
Mas, reunião realizada no dia 21 de Novem.bro de 1980, -,

,

DECRETA
,

)

Artigo .1 .

o
.;. Fica, estabelecido o horário

"géral, à funcionar da maneira:' assim especifícada:
Dias 01 a 06
Dia 07
Dias 08 a 13
Dia 14
,Dia 15 a 19 .

Dia 20 .

Dia "21
Dias 22 e 23
Pia 24
Dia 25
Dia 26
Dia 27

"

pia 28
Dias 29 e '30 ..

Dia 31 ..

para o Comércio em

.. \ ..

Normal
Fechado
Normal
Fechado

.. Das 8,00 às 22,00 horas
Das 8,00 às 18,00 horas
Fechado
Das 8,00 às 22,00 horas
Das 8,00 às 15,00 haras

.... llZ,echado
.. Facultativo

Das 8,00 às 12,00 horas
Fecha'do
Das 8,00 às 18,00 horas

. -. 'Das 8,00 às 15,00 horas.

'..
I

.
"

.' .

,
Artigo 2.° - O não cumprimento dos horários supra citados im-

plicará nas penalidades na forma da lei.

Artigo 3. o � "Este Decreto entrará em vigor na dat� de sua pu
blicação, revogadas c:S disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 2� de no:-,
vembro de 1980.

'

.

,

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

. Registrado e, publicado este Decreto no Departamento Admi-
nistrativo Municipal, em 28 de novembro de Hl80.

I

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

I

Prefeitura .Municipal da Canoinhas
\ .

Ed�tal de' Alioeação _ por Co corrêneia
ditai N:o 064/80

I

( De ordem' 40 senhor Prefeito Municipal, o Presidente da Co-
missão de Licitação, torna público que realizará no dia 08 (oito) de Dezem
bro do corrente ano (08.12.80) às 10 (dez)' horas, 'concorrência para ven-
da do material abaixo; conforme Decreto n.? 85/80.

,

Material inservíveis (sucata) pertencente ao patrimônio Muni-
cipal.

Qualquer, esclarecimento o.s interessados poderão obter junto
ao Presidente da Comissão.

I

'

As propostas serão abertas no dia e hora acima marcados em

presença' dos interessados no Gabinete do Prefeito Municipal.
A Comissão de Licitação reserva-se o poder de, a seu exclusivo

.

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

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

O preço base mínimo do material é de Cr$ 3,50 (três cruzeíros
e cinquenta centavos) o quilo. Q pagamento deverá, ser feito à vist...

Canoinhas, 17 de novembro de 1980.
.

HUGO ANTONIO PEIXOTO _ Presidente da Comissão de Licitação
AUTORIZO: ,

BENEDITO THERÉZIO.·DE C�RVAL:HO NETTO _' Prefeito Mu�cipal

Prefeitura Municipal de Canoinhas
-,

7 21-XI-80
III

e II
,

AUTORIZA O CHEFE DO PODER EX;ECUTIVO A PROCEDER ALTE-

RAÇÕES NA PLANTA CADASTRAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. -

.r». BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina.
Faço saber a 'todos O'S habitantes deste Município que a Câmara
Municipal votou e eu sanciono a seguinte

'L E I :

Art. 1.0 _ Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a pro
cedera alteração na Planta Cadastral confoI1me "croquis", que fará parte
desta. \

, >

p'arágrafo Único '_, A alteração corr'esponderá no desvio do pro-
jeto 'da Rua sem denominação, identificada pela.Ietra "A".

Artigo 2.'0 _ Á presente Lei entrará em vigor' na data de sua

publicação, revogadas as disposições, em contrário.
,

.

Canoinhas, 21 de novembro de 1980. I

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

Registrada e publicada a presente Lei no Departamento Admi
nistrativo Municipal, �m '21/XI/80;

JG�é Bonifácio Furtado __Coordenador Administrativo
,

·1

. ,

�mm���mMu'*;�1!WMW.4••'.

\

Prefeitura
I

MuniCipal de Canoinhas
-_

Pó tar II ..80
Dr. BENEDITO THEÍtÊZIO DE CARVALHO NETTO, Prefeito

. , "
.

'

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de

suas atribuições legais,
,',

resolve: .

CONCED:EH LICENÇA
Conforme artigo 135 da Lei n.? 1.149 de 25/4/74,

, ,-

A Prof." Paula Maria Pecharka, (90) noventa dias dJ licença
para tratamento, de saúde em pessoa da família, de acordo com laudo mé
dico incluso no requerimento' protocolado sob n.? 2315-datado de 21/11/80,
a partir de 23;/10/1980.
Gabinete do Prefeito Municipal d..e Canoinhas, em 28 de novembro' de 1980.

Dr. Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto - Prefeito 'Municipal
_ Registrada e publicada esta Portaria no Departamento Admi

nistratívo Municipal, em 28/11/1980.
, José Bonifáeio Furtado' _ Coordenador Administrativo

,

,

I
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VALDtREZ Tl\,BALfp,*: ..disse '·qU:e .

muito espera ainda de' seus' .f'ilíados
e que participará ativamente do
natal leonistíco que se avizinha.
Afirmou que é seu intento, não es

morecer quanto as -reuniões que
. tem efetuado e bem assim, nó de
senvolvimento das campanhas que
tomaram responsabilidade. Afinal
a Juventude do clube tem muita
vida e- saúde para almejar' coisas
maravilhosas. Vamos avante que o

mundo está a sua frente.
I

I

·eL. ZULMAR
NASCIMEl'fTO TEIXEIRA

Em, partida não muito amisto
sa, quebrou o nosso CL. 'I'esourei
rc, os dois braços, paralizando to
talmente suas, atividades desporti-:
v.as. Disse-nos Zulmar que não
poderá participar dos jogos' em que
�I::� apresentarão diversos jogadores
"famosos" do Brasil, partida esta

.

que ocorrerá em Canoinhas.· Po

rérn,' em contrapartida ô CL. Zul
mar .vai sortear uma camisa de suá
proprieóade, totalmente autogra
fada. pelo mesmo. "

Os bilhetes po
dem ser encontrados. com os CC.

. LL . Grimaldo e Simões os quais
darão melhores informações. A,
arrecadação servirá de lastro para
novas campanhàs que advirão Pa
rabéns ao CL. Zulmar e ao seu jo
go p.redileto.

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

FARMACIA 'DE PLANTA0: De sábado (06) a sexta-feira
,

(12) ALLAGE· - Rua Vídal
Ramos, 694 - Fone 22-0416

• 1

MÉDICOS ,DE 'PLANTAO: Em casos de extrema urgência ....;..

Fone 22-0033
, ,.

,
. \

RADIO PATRULHA: Fone: 196
,

PRONTO SPCORRO: Fone: 192

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

. ESTAÇÃO RODOVIARIA: Fone: 22-0179
'- \

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00
.

horas e das 14:(:)0 às 18:00 ho
ras. Aos sábados até às 16:00
noras �

AS FORMATURAS
E O LIONS

Chegou o momento em que o

Lions Clube de Canoinhas se apre
senta nos Colégios de nossa cida-

,

de, para reverenciar o aluno que
se consagrou pela distinção, duran
te o período em que se assentou
nos bancos escolares, a nível d!e II
grau. Em. todas as formaturas, o

Lions: estará presente, para teste
munhar esta solidariedade; enob:re-'
cendo a distinção com que o aluno
se portou, na trajetória de sua vida
e na' profissionalização de seu

aprendizado. Nosso Presidente CL.
·JOÃO DE SO'UZA VARGAS, fará
com que a distinção prevaleça pa
ra os seguintes estabelecimentos:
Colégio Comercial de Canoinha.s '

Colégio Agrícola Vidal Ramos

Colégio Estadual Santa Cruz
Colégio Sagrado Coração de Jesus

Fundação das Escolas do Planalto
Norte Catarinense .

/
.

SELE.ME e .o segundo dia DM.
CYNTIA BASTO'S KAMMRADT
que ocorrerá no .dia 29. O Lions
Clube se parabeniza com as DD.
MM. .aniversartantes, fa�endo vo

tos' para que suas vidas sejam uma

constante na sistemática do Servir,
enobrecendo.

----------------------------�---------------------------�----:-----------------------

NATAL LEONíSTICO

Já se ultimam. os preparativos
para. a grande festa de Natal que ,a
Presidência está bolando e que por,
certo agradará a todos os partici
pantes do mesmo, juntamente com

seus familiares. Dado o número de
pessoas, será feito ao ar livre, possi
bilitanco uma amplitude de movi
mentos: Haverá distribuição de
presentes e a sabedoria de uma

amizade que só em Lions acontece.
. Parabéns a comissão encarregada
da promoção, devendo contar com a

efetiva particípação de- todos os

CC. LL., e respectivas DD . MM.
Sucesso.

o LEO CLUBE

SE MOVIMENTA

.0 Leo Clube tem demonstrado
de sobejo que sua missão é Servir,
e, para tanto, continua com' slfas
promoções até bem mais . próximo
do dia natalino.. Sua Presidente

sanidade, também localizados
na Estação Experimental.

Finalizando o Dia de Cam

po, os técnicos e agricultores
mantiveram uma .díscussão

geral sobre os principais as

suntos, para melhor fixar os

'conhecimentos adquírldos e,

paralelamente, sugerir novas

áreas-de estudos sobre o alho.

Matricolas para Jardim de 'IDraDeia
A Direção do JARDIM DE

INFÂNCIA DA COMUNIDA-'
DE EVANGÉLICA LUTERA
NA de Canoinhas, comunica

, que os dias para as matrículas
, ficará assim- distribuídos:

Dia 12/12 às 20,15 horas'
para alunos que ,atualmente
frequentam o Jardim. \

Dia 17/12 e 18/12 das 8,30 às

1t,30 horas e das 13,30 às 14,30
horas para 'alunos novos ou

transferidos. '!

Local das Matrículas: "Jardim
do Mickey" Rua Pasto� Georg
Weger, 2.26. Documentos neces ...

, sários: Certidão de Nascimento
e Ficha de Controle da Vacina
çao.

ANIVERSARIOS DO MÊS

Neste mês de dezembro, dois
aniversários são registrados, den
tro das fileiras de nosso clube. O

primeiro, no dia m será o d<,,; DM.
ZOÉ \WA:LKYRIA NATIVIDADE

'"

. '

EMPÀSC reeliza Dia de
.

(amplO sobre alho
Para promover o Intercâm

bio de conhecíurentos e a tro
ca de idéias e experiências
no cultivo de alho e cebola,
a EMPASC - Empresa Cata
rinense de Pesquisa Agrope
cuária S A., vinculada à Se
cretaria da Agricultura e do

Abastecimento, realizou, no

último dia 21 de novembro,
na. Estação Experimental de

. .Caçador, um Dia de Campo
sobre as referidas culturas,
o qual contou com a presen
ça de mais de 100 pessoas,
técnicos e produtores rurais.

Este Dia de Campo teve por
finalidade reunir técnicos e

produtores agrícolas que, vi
sitando os experimentos de
cebola. e alho na Estação,
discutirão em

/

conjunto os

problemas que afetam estas
culturas. Neste sentido, pro
curaram emcontrar soluçoões
técnica e economicamente
viáveis que promovessem o

desenvolvimento destas olerí
colas na região, ao mesmo

tempo em que contribuíssem
para melhoria de vida do
nosso agricultor...

As pesq uísas desenvolvidas
. deram ênfaze· à cultura do
al11'O envolvendo

I

aspecto , de
adubação, épocas, de plantio,
variedades, doenças cl pragas,
época de colheita e armaze

nagem. Quanto à cebola, !Q
ram mostrados os testes com

a produção de abubos e mul

típllcação de, sementes.

Na ocasião, os participantes
tiveram a oportunidade de vi
sitar 'o depósito de cura do

.

alho e' o laboratório de fitos-
.

MIGUEL PROCOPIAK' COMÉRCIO
DE V.ErCULOS LTDA.

COMUNICAMOS A NOSSA DISTINTA CLIEN
. TELA QUE O TELEFONE DE NÚMERO 22-0471 FOI AL-
TÊRADO PARA 22-0799. . )

,

A ADMINISTRA!ÇA.O

Canoinhas, 03 de dezembro de 1980.

Alteraçã

A promoção do evento este ..

ve li cargo da EMpASC e EM�
BRAPA, através da Chefia da
Estação Experimental de Ca
cac.or, contando com a cola
boração da EMATER ..BC/ACA
a,ESC e participação dos se

guintes órgãos: Ministério da I

Agrtcultura, ) Banco 'do 'Brasil,
CIDASC, Cooperativas, empre
sas agrícolas e, Iírmas �parti-
c ulares.

A DIREÇÃO

....fia •• 111 B ti lii"ái1f'.1 1.11 d IJ' 1&11 111 d 11111111111 III I. n d iii III. i 1&1111. o: I ii d afia D.I ifil'iiíU ii i í Dili"

j

.. C -I 'E N T E"L A
..

-

TELAS. DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,'
I

ALAMBRADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES,·CANIL.'
I .

FABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COMPRIMEN-

TO E COM ARAME DE TODAS AS BITOLAS.

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL

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

Escritório: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa
Postal, 241 - Anexo Escritório Cide Contabilidade

I

����!IQI.QIIQIIMgIIIII.all.lmdQil!BallliIIIIIUllli •• ü.I'�

"

2.° OFiCIO DE NOTAS

Edital dê Notificacão de Protestos
Por não ter, sido encontrado no

endereço fornecido ou por recusar

a tomar ciência, faço saber-a que ,o

, presente l'EDTAL"" virem .ou (.�ele
tiverem conhecimento, que deu en

trada neste "OFiCIO'.', para ser

protestado contra o responsável
dentro dJO> prazo legal o título com

'a seguinte característica.

Canoinhas, 04 de dezembro de
1980 .:

TERESINHA CARARO
OFICIAL MAIOR

DOCUMENT9S
EXTRAVIADOS
ABRAHÃO :MUSSI S.A.

INDúSTRIA E Co.MERCIO' decla
ra para os"'"devidos fins qu� foram
extraviados todos os documentos do
seu caminhão marca FNM D.1LOOO,
placa DA-0163, ano 1963, cor azul,
150 HP,. chassis. 31051291'4.-

Os mesmos ficam sem efeito
por ter sido requerido segundas
vias"

.

Duplicata N.? 15684/2, venci

mento .23. 11 .80, no valor
_

de Cr$
12.103,00, Emitida por, Denelar .

Comércio 'de Eletro Domésticos

Ltda., Contra '·'ORLANDO PACHE

CO" .

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

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA

VA ATÉ A FUCK' AUTOMóVEIS LTDA.

,

Na Fuck Automóveis Ltda. a vantagem é dupla: você ga- ,

nha na economia. do Fiat 147 e ganha também na ,economia
\

dos planos Fuck, Venha conferir.,
\

rock, Automóveis Ltda.
Rua Caetano Costa, ?211

,

Fone: '22-0,007 - CANOINHAS' FUCI<
/'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO
"

NORTE

I .

Terreno
2,.000 m2

/'

'06 de dezembro de 1980
/

•

Ia
• I

Vende-se um' terreno exce-
,

,

lente localização, no I
Bairro Al

to das Palmeiras. Melhores in

formações pelo fone 22-0239.
1 x

Oração ao Divino

Espírito' .Santo
Espírtito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, qUe ilumi
na todos os meus caminhos pa-
i
ra que eu atinja meu ideal, Tu
que, me dás o Dom Divino de

perdoar e esquecer o mau que
me fazem; qUe em todos os ins
tantes de minha vida está comi

go, quero neste curto, diálogo
agradecer-te por tudo e confir
mar uma vez mais que não que,
ro separar-me de Ti. :'"

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

irmãos, na glória perpétua.

Agradeço-te uma vez mais ...

Apessoa deverá fazer, esta

oração três dias seguidos sem

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

Compre
Philishave

um barbeador
-'

e ganhe um' Fiat

Publicada por ter recebido
/

uma graça.
I.M.L.

/'

asa

'1 ..--.-.. ••• � ••• 0 0 .-. ••• 0 OI�.,., ••-

�
· o Empresa Industrial e

.

Comercial
.

'UCK s. Ao· �
-:- MATERIAIS PARA CONS'TRUÇAO -,�-

-.-_------------------ ...._----

MB........ma......... ....=nm....MWmm••lagnm�..!.--__'NW..__..ao...../

NO DEPARTAMENTO I)E VEíCULOS USADOS DE
MIGUEL PROCOPIÀK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,

VOC1t, ENCONTRAR,A PARA PRONTA ENTREGA:
Marca,

1 Opala de luxo - 4 portas .. .. .. ..

1 Variant.. .. ..'. � " .. .. .. .. ..

1 Corcel luxo � ..
,

.. ," .

1 Passat LS ,

'

.

'2 Chevette SL .. .. ., '.. .. .. .. .. ., s :» ••

1 Chevette.. .. .. . .

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

1 Corcel II luxo .-_, .. .. ..'.. .. .. .",

,1 Brasília .. .. ..

-

.'. .. .. .. .. .. .,

1 Opala Comodoro .

Ano

1974,
1975
1975' ,

1976
1976
1977
1977 -,

1978
1979
1979

,Dezembro, mês das compras, das reformá se acima, de tudo' dos desconto,s
AZULEJOS ELIANE

PISO VITRIFICADO 15x15
- CONJUNTO SANITARIO PÉROLA DECA

FORRO DU::R.ATEX El\{ CHAPAS DE O,60xO,60
- TINTAS

-

I
TUDO ISTO COM- 15'% DE nesc. PARA AJUDAR AINDA MJ\..-IS A

VOCÊ MELHORAR 4 SUA CASA, PARA QUE ESTE NAJ'AL SE TORNE TRAN

QÜILO, FELIZ E SEM CONTAS.

,

INDÚSTRIA '- COMÉRCIO -

MIGUEL PR�COPIAK� (OM�, DE VEi(ULOS LIDA.

1\, I

VENHA ATÉ -NÓS, É AQUI -NA CAETANO COSTA, 860 OU PELO ;

_....�?�.�.:.�-.����.�:.:��=:��:... � .. o. o ••••L�""""""""""""""""""'"�j
\ ,

Concessionário Gel reral Motors do Brasil S. A.
R�a Major Vieira, 289 -:-- CANOINHAS _ Sta. Catarina

_____�,i·..FIi"'I"""""'\lNIi1!I!Jtif'�..�Emli4·,I"�

FUc:::!K

f'\

I

U�GER' A LIDA
, ...'./'

.

;....... I

.í� >

'

, & QI �. '. .

.

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

e uma variadíssima.. secção
,

,de profissionais, compe-
sua colocação.

EXPORTAÇAO
, Distribuidores Exclusivos

"

Completa dos Motores
deEsquadrias

de

ferro
.

equipe

, '

da Linha

«\VEG»'

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

WaldelDar KnUppel
--------------------------

Rua Major Vieira, 360 _ Fone (0477) 22�0386 _' CANS>INHAS - Santa Catarina:

vidros, com

tentes para

I \

REPRESENTANTE EM CANOINIJAS:
I'

JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINH�S
\

SANTA CATARINA
',"

Editar de Citação com o

prazo de trinta (30) dias
, ','

para contestar querendo, e, não
o fazendo presumir-se-ão acei
tos como verdadeiros os fatos
articulados pelo autor (art.' ,285
do C. P � C .) conforme o, respei

,- tável despacho a seguir trans- '

PELO presente edital fica critor- "R. h.' Cite-se a requeri
a sra , LUCINDA PEREtRA, da, .por edital com nprazo de

SANTANA brasileira casada trinta (30) dias, para contestar,
doméstica, 'residente � domici� querendo, a presente ação.' Da
Iiada em lugar incerto e não sa- ta Supra. (a��) Clá�d��, ��rre
bido, citada para nos termos da to Dutra - JUIZ de Dlre.Ito: Da

ação de DIVÓRCIO, proposta ,do e passado nesta : cidade de

por ANTONIO RAIMUNDO Canoinhas, Estado de Santa Ca

SANTANA,' brasileiro, casado, tarina, ao primeir� d1a do mês
agricultor aposentado, residen- de dezembro' de mil, novecen
te e domiciliado no bairro Pie- tos, e �)itenta.
dade, nesta cidade, nos termos Eu Zaiden E. Seleme, Escrivão,
da' petição inicial apresentàda o subscrevi '.
neste Juizo, advertindo-se-o de '.

"

, '.', " _

que tem o prazo de quinze \(15) ,CLAUDIQ BARRETO DUTRA

dias, após o término do edital, � ,Juiz, de Direito

O Doutor Cláudio' Barreto
'Dutra, Juiz de Direito da
Comarca .de Canoinhas, Es
tado de Santa 'Catarina, na
forma 'da Lei, ete.,

na grlcola
Escritório,Local-da EMATER - se/ACARESC. .I,

'

CONFINAMENTO DE TERNE.IROS
\ \ I � ":

Na propriedade do Sr. José Augustin Neto, Mafra�SC,
foi realizada a críação de 2 terneiros no sistema de confina':'
menta. Assistido pela ACARESC, o Sr. Augustin, obteve
excelente resultado final. Vejamos:

_ Terneiros nascidos em '26/09/79;
.

_ Início do confinamento: 01/10)79.
_ Peso 'inicial: torneiro vermelho _ 42 Kg.

terneiro ,branco - 37 Kg .

_' Peso aos 12 meses: .ternéiro vermelho - 3,65 Kg �
terneiro branco .: 360 Kg.

_ Ganho médio de peso: 880 g ./dia.
,

_. Peso da' carcaça: terneiro vermelho - 189 Kg.,
,

terneíro branco - 190 Kg. :

Os terneíros (machos e inteiros), foram alimentados
com sueedân�o' do leite, feno picado, .raçâo balanceada, pasto,
verde, milho triturado, palhas, silagem, sal mineral e' água. ,

,

-,

Alér.c;t do correto �nanej o a�imentar,' for�m tomados. .. ,

todos os CUIdados sanitários.
" .

Para análise de, custos e receitas, vamos calcular- so-�
bre os 'dados obtidos com o terneiro branco;

'-,,/ Peso vivo, aos 12 mesles:· 360 Kg;"
�'

, Peso da carcaça fria: 190 Kg: - " J' - ,

- Receita: Cr$ 120,00 X 190 Kg,= Cr$ 22.800,00;'\
.._:_ Custo acumulado: Cr$ 13. 083,00�'

.

,

'_, Saldo Liquido: Cr$ 9.717,00.
I

No custo estão consideradas todas .as despesas com

alimentação, mão de obra, medicamentos e aquisição dos

terneiros.
"

'

"
'_

'- ,

, Dependendo da 'raça, os terneiros atingem" 400 quilos
vivos, aos 12 meses.

'

Sem dúvida, os produtores de gado leiteiro, que nor- ,

malmente nezociam 'seus torneiros 'recém: nascidos, podém
clbter uma receita razoável s� adotarem este sistema de

,-/ I
confinamento. " .;
NOTA: correspondência contendo .perguntas ou"suges�ões de

verão .ser enviadas para: <Jol'uai ':C.�'rreio' do, Norte"
(Co.luna Ag:dccla)' Caixa 'Postal� '2-D .. ,"

"

'89460 _ Canoinhas-S'C. -

f,,� <

r

IP.I

, ,

���:#{::1B5�iJ1���'ir.r"tu.":l���:�W�DM@#l@§tNMMP_

'"

I

Basilio HumenhukComéreio
de Veículos Ltda. .

.... ,:,,;-.�_.'·I.../ \

���==�������������--

I· Revendedor FORD; I·· '.
_"nllllA -.a'mm m

1948. 32 ANOS 1980
(

Fazemos sempre cl melhor' oferta em veículos novos
I �ORD

.: e usados de qualquer: marca.'
'

".
·

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:,

1 Corcel II - LDO - prata régio metálico .. 1973
'1 Chevette SL - azul iguaçu metálico . . . . 1979

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, 22-0468 e 22;-O{}24
.'1'

.
"

": ;.

I
'

",I '", ',
..• âe.w' 'íg'·\

.

"

, .AMp.' ge••

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

/

,/ ,

Esmeraldino .J1.aia de Almeida
, I

Boje' o Grande Baile do

Chopp

Edifício Planalto Hotel - Loja Térrea N.O 413
Fones: 22-0433 - 22-0477 - Ramal 6

EXECUTA-SE TODO TIPO DE LAVAGEM INCLUSIVE
I

'

UNIFORMES E CORTINAS.
, I

SERVIÇO 'ESMERA�O, RÁPIDO E GARANTIDO.

PREÇOS ESPECIAIS PARA COLÉGIOS, ÇLUBES'
E ASSOCIAÇÕES,.

\

Consulte-nos sem compromisso.
Alende no horário tomereial, inc,lusive sábados, à tarde.

Com os ponteiros oronometríca
'mente ajustados; logo mais, com

,
início às 20 horas; será sangrado o

primeiro barril do precioso líquido
em homenagem 80 11,°' Baile do
Chopp, da Sociedade Hípica Recrea
tiva Papanduvense «SHRP». O bailão
promete ser sucesso total. As me

sas, já praticamente tomadas, asse
guram uma posição tranqüila, in
clusive a reserva do precioso líqui
do que é abundante, sinal positivo

. de que o fandango vai até o raiar
,

do novo dia. A música, a cargo' do
famoso, conjunto «CORINGA», da

cidade de TA[O, muito vai colabo
rar para a alegria dos dançarinos
que por certo estarão felizes
pela acertada escolha da música
que é a mais, indicada para pro-
'moções desta natureza, Vamos lá
minha gente: a" festa' é nossa, a

festa é vossa, 8. festa, é de todos
nós

Salários ínterlores a

30 mil podem ter insenção
(lo IR na Fonte

Secretário-geral do Ministério da
Fazenda, Eduardo Pereira de Caro

valho, disse ontem, nesta capital,
que o Governo Federal -estâ estu-
'dando 'a possibilidade ,de Insentar
'todos os que ganham salário íníe
ríores a Cr$ ijO mil mensais do re

\
colhimento do Imposto de Renda
na, Fonte. O assunto, segundo' disse,
vem sendo discutido estes dias em

DR. ZENO AMARAL FI'LHO
, \

- CIRURGIÃ.O DENTISTA -
I

CONSULTÓRIO:' Rua /12 de Setembro _' esquina com tra

vessa 15 de Novembro

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

I

,I i I,_' i •••• IS P. ••• I II i •• I •••• ti ti i I. illl ••••• 1111. i. � .·11. D. i.il •••• i.i. ti. III i III i � i ..."r--

Para, um

(

bom chimarrão
(

preFira

ca
VEM Aí -A COLHE(� TUD,Q

RUA VIDAL RAMOS, 1206
, ,

I ,�

'( «BOM-DIÁ»
�

- «COMPADRE»,

,

"Ti'
- '_ . r

c O m e r ( i a ,I P e d r a s san i

I '

I'

Breve em seu
. ,..

eo-nceSSlonarlO I

\

/ CANOINHAS '

l .a .

I
se

t

que estão sendo' détermínadas as,

tabelas para o Imposto de Renda
do ano que vem, (G.P.).

"

Associação Atlética BESC,
\ & Campeonato da Amizade

A Associação Atlética BESd de
nossa cidade' participou da pro
moção do Campeonato da Amizade,
promovida pelos Contadorandos tur
ma 1980, Quatro clubes participaram
do certame e a classificação final
assim ficou definida: 1.° lugar - Clu
be Atlético, 2.° lugar - ASBociáção
Atlética BESC, 3.° lugar - Associa
ção Schadeck e, '1'inalmenfe, 4.° lu
gar - Clube dos

I
Taxistas. A equipe

do BESC formou com a' séguinte
escalacão; Czornei, Tucs, Brasa, AI- ,

ceu, Miguel, Rato, Garrincha, Bico e

Alinor. Somente na decisão final
realizada dia 22-11�89 e que o Clu
.be Atlético se sagrou campeão, de
ixando o 2.° lugar para o BESC
'abatido pela contagem de 5xO. A
vitória do BESO em conquistar o

honrado posto de segundo coloca
do, deve-se ao esforço e dedicação
d? seu técnico Lauro que não I me
diu esforços- afim de que seu qua
dro se colocasse em tal posição.
Esporte é saúde minha .gente,

1.0 Festival de Ginásticá
em Papanduva

.

Na noite de 18 de novembro pp, DO

amplo Salão paroquial, a, comuní
dade papanduvense pode ver um

maravilhoso espetáculo apresentado
pelas escolas de 1.0 e 2.° graus da.
sede de Papanduva e de Monte
Castelo. Apresentaram-se com graça
e elegância cinco números de gínás
tíca rítmica desportiva feminina e

três números de ginástica calestê
nica masculina. Foi" realmente o

primeiro no gênero e que já se

consagrou na sua principal finali-,
dade a de divulgar e propagar o

esporte com toda a sua graça e

beleza. A promoção fez parte de
um programa elaborado pela: Divi
são de Educação Física da 8.a

, DCRE de Mafra.

06 de dezembro de 1980

Vaticano & Batizados
'o Vaticano reafirmou ontem a

doutrina que estabelece que ,0 ba
tismo deve ser administrado as cri
anças, rejeitando a sugestão de que

..

os pais- teriam o direito de adiar o

sacramento, aguardando que os fi
lhos cresçam para fazer escelba pró
pria. (G.P)

I

Exército está atento,
diz Jolfre

«o Exércíto Brasileiro está sempre
atento a qualquer iniciativa de to
mada do poder pelos cemuntstas>,

. afirmou ontem o Oomandante da
5a• Região Militar, General Joffre
Sampaío, em entrevista à Gazeta do
Povo: Antecipando-se às solenída
des de amanhã, quando serão reve-:

reneiadas as vítimas da intentona
Comunista de 1935, o Geaeral Joffre
advertiu que grandes camadas de
nossa população tem sido iludidas
pela pregação comunista, «,fazend.o
o papel de inocentes úteis». A res

peito dos atentados terroristas, dís
se o comandante da 5.a• RM que
«nos 'países democráticos, sempre
que aparece o terrorismo e um ex
tremo surge logo o do oposto,
m�s que tudo .será devidamente
esclarecido. (GP). I

resolve,
os' seus preblemss
de presentes,
VEJA QUE OFERTAS:

Furadeira 1/4 com aeessérios em
'

atraente embalagem de' ísopor .. ' Cr$ 3.321,00 à vista

Furadeira 3/S' com acessôríos em

embalagem de isopor .. .. .. .. .. .. Cr$ 4.131,00 à vista

CONHE'ÇA TAMBÉM NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO
,

-

À PRAZO

,
\

Neste ,Natal, a

de BLACK '_&

todos

, "

Passarela da sociedade

Dia 8 festejarão niver: a Sra. Se
basttana Brey, residente em Canoi
Ilhas: Sra. CONceição de Almeida,
residente em Santos e o Sr. João
Lemos de Souza'! Dia 9 a Srta. As
trid Krieck residente em Curitiba.
Dia 12, a garota Solange Greffin,
residente nesta .cídade. Dia 14, a

Exma. Sra. Ines J, Eutrasío .esposa
do Dr. Alinor Eufrasio.

-,

Pensamento da semana

Todo
-

sofrimento: aceito como Deus
quer,' nada mais 'é que o avesso de
uma alegria que te espera, etarua
e desmedida. (V. Ghlaea),

,

linha de furadeiras!
DECKER

r b ev'ski &
\

S L da.
\

' '

, ,

Rua Vidal Ramos, 281 -- Canoinhas - SC
, I

, ,

,

"

tenc
-

O Associa os
.,

,da Coopercanoinhas
, ,

.

I' ,

A Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas, já es-

tá tirando os pedidos de adubo para, soja, milho, feijão, ar-
roz, para a proxima safra 81/82.

I

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$ 1.110,00 por Saca
Adubo para Feijão -, 5-20-10 _ Cr$ 840,00 por saca

Adubo para arroz _ 0-30-10 - ,Çr$ '975,00 por saca

Também avisa aos, associados que o adubo será
,

'posto na lavoura por caminhão próprio 'da Cooperativa.
'\

-

,LUIZ F. FREITAS _ Presidente
_

1
I

'
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CORREIO' DO NORTE , 06 de dezembro' de 198� ../

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

Prefeitura Monicipa1 de Conolohas
/

.

I

, I .,

Decreto" 99-8n.O
(

APROVA SUBDIVISÃO DE UMA AREA DE TERRAS (
, .

. �

Dr.' BENEDITO THE�I\ZIO DE CARVÀLH,O
NETTO, Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa' Catarina, no uso de suas atribuições Ie
gais e, de conformidade com a Lei n," 830 de
04/6/1968,

_ ,

DECRETA

'.
Art. 1.0 -- Fica aprovada a subdivisão 'procedida

,pelo Sr. Azíz José Seleme, de um terreno urbano com a área
total de 1.600 mz, constituído dos lotes n.? 419 com, o reg.
mun. n.? 602, carta de aforamento 732; e o lote n.? 480 com o

reg. mun. n.? 60�, carta de afor. n.? 734; o imóvel em pauta
ficará assim distribuído': o lote n.? 419 com a' área de 435 50'

, I, I '
,

m2, e o lote n. ° 480 com, .a area de 1.;-1164,50 m2, situados a Rua

Pastor George, Weger, nesta cidade, em confoqmidade com o

despacho do Sr. Engenheiro da Prefeitura, exarado no re

querimento protocolado sob n.? 2299 datado de 18/11/80 e,
nas respectivas plantas. '

.

,
Art , 2.° - Este Decreto 'entrará em vigorna data

de sua publicação, revogadas as disposições' em contrário ;

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em
28�e novembro de 1980. •

Dr..Benedito Th. de' Carvalho Netto - Prefeito Municipal
,

. I '
'

.

Este Decreto foi registrado e. publicado no Depar
tamento Administrativo, na data supra.

José Bonifácio Furtado -. Coordenador. Administrativo,

Prefeitura
.

Muni'cipal' de !:'anoillhas
)

,

Portari o
liP

\

Dr. BENEDITO THEREZIO DE CARVALHO
NETTO, Prefeito Municipal de Canoinhas, 'Estado
de' Santa Catarina, no uso, de suas atríbuíções -le
gais, resolve:

,\ '
.

CONCEDER LICENÇA,
de acordo com os artigos n.os 131, 125- é 134 da Lei n.? 1.149

de .25/4/1974, -

.

"

A Prof." Infância Neppel, (120) cento e vinte dias
de �icença em prorrogação, para. tratamento de saúde, con

fqrme l�udo médico incluso no requerimento/protocolado sob
"

n.o 2394 datado de' 04/dez./19.80, a pa�tir de 24/11/80.

/
Gabinete do PrefeitolMuriiciP3l de Canoinhas, eln

04 de dezembro de 1980. .

' ,

Dr. Benedito Th. de Carvalho N�tto P�efeifh Municipal
- \

Registrada e publicada a presente Portaria, no.

;Departamento Administrativo lVIunicipal, em 04 de dezembro
de 1980.

. '. '.' ,

/

. José Bonifácio Furtado Coordenador AdminIstrativo
"

,

P rt ri I
'Dr. BENEDITO THER\�Z.IO

I

OE CARVALHO,
.NETTO, 'Prefeito Mimic'ipal de Canoinhas, Estado
de ,Sa:u!a Catarina, nQ uso de suasl atribuições le�
gais, resolv,e:

, ,

CONTRATAR,

Iraci Sheer, na" categoria de Normalista, para ,ter
exercÍeio no Conselho Municipal de Cultura, na função de
Secretária, no período de 01/11/80' á 28/02/81., .. ,',

. \
'

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

Dr: BeneditO' Til. de! Carvalho Netto '_ Pr...efeito MunícipalI '

.' "

,I ,

, Registrada e publicada a presente Portaria, no

Depãrtamento Administrativo Municipal, em 04 de dezembro
de 1980. 'I.

-

�

, José Bonifácio Ful"tado, ',_' Coordenador Administrativo

/

,

, 'I Depois da' confirmação do namoro de' Miriarri
Rios com Roberto Carlos (os quais pretendem apenas
curtir e não casar), o cantor lançou nas maiores, ci
dades do País o seu disco .do ano, que já está rodan
do em algumas emissoras de rádio FM. Por enquan-

,
to, não se pode avaliar com precisão. a 'música que
mais.fará sucesso. 'I. '

� Por outro lado, Gal Costa e Simone, assim, co e;

'

mo <Clara Nunes, já fizeram seus lançamentos do
ano: A expectativa, é_ para o LP de Maria Bethãnia,
o .qual ainda não pintou"

"

Estes cantores da Musica Popular Brasileira
ditam as músicas que os brasileiros mais' irão curtir
e cantar no ano que vem, Eles determinam o. 'grau
de aperfeiçoamento da nossa música, incluindo, evi
dentemente, Chico Buarque, Elis Regina, Caetano.
,V,eloso ,Tom Jobim 'e --outros poucos de valor réco

nl�ecidamente g�ande para � pequena, cabeça brasi
leir-a .. �

�x-

Segundo dados, fornecidos pelo .Departamento
de Comércio, em' Londres, O Brasil é o maior. parcei
ro comercial da Grã-Bretanha na América Latina. '

,

As. exportações do· Brasil para o reino unido
totalizam (de janeiro a setembro do corrente) 239'

\\ milhões 21 mil librasvesterlinas ol<que nos dá um to
tc{l de 573 milhões 600. mil dólares: enquanto suas

importações da Grã-Bretanha é de 171 .milhões 77 mil
. \ libras .esterIinas, ou 41 Qi milhões 500' dólares. "'

Neste 'per,í'odo de nove "meses, o México e a Ar
gentina foram, respectivamente, segundo. e terceiro
maiores parceiros comerciais da 'Grã-Bretanhá' I

na

região.' .

/
, -x-

O deputado Nelson Locatelli ,(PMDB) comen-

-tou o resultado do Censo 80' em Santa Catarina, ao

acusar o êxodo rural em municípios, não -pcderia
causar surpresa às autor.idades e ao IBGE, "Há mais
-de um, ano venho denunciando as conseqüências
drásticas que poderão advir para- o meio rural com

'o abandono em, que se encontram os habitantes do
"campo", disse o parlamentar. _

'

i O .deputado comentou aí�da sobre a passeata
de, mais -de 15 mil agricultores em Chapecó,' a qual
retratou a realidader da vida rural brasileira. Citou
o que dizia um dos, cartazes do movimento: "Enver
gonho-me de ser agricultõr".

-x-
,

'

I
.

Na chegada de dezembro as pessoas já se movi
mentam bem dispostas: o verão' emite seus primeiros

.,
.

sintomas. As, festas de Natal, e Ano- Novo 'já preo
cupam as donas de dasa, os pais: de família, e as

crianças' quer acreditem ou não, no' Papai Noel.
, \.

' .

: "Nos.so r

litoral já começa ii Ireceber -turistas dos
Estados Limítrofes, da Argentina" Uruguai � Para

guali.�Apinhadas de. veranistas disputando um. lugar
ao 501, Santa Catarina ga;nha a cada ano que' passa
mais e mais simpatizantes, mais e mais: uma vida co-
mercial ativa.

'.'
'

)
.

Até que ponto isso -benericia o barriga-verde?
De um lado da moeda, os turistas trazem\ cruzeiro e

até! dólares (o que é melhor ainda, apesar de' não
possuirmos casas (de câmbio à altura' do movimento) .

De outro lado, os turistas roubam a tranqüilidade 'a

paz e até as férias dos catarinenses' que se rev�s·
" tem no desejo de enriquecer.

'

No verão, Santa Catarina deixa de ser o "hia
to", para se transformar na vedete mais: cobiçada, do
Sul da América do Sul. Até cenário de filme nacio
nal ;;t Ilha de Santa, Catarina já virou. Foi' na, fita
pornográfica. \ "A Fêmea do,Mar" impróprio' para,
menores de 18 anos, mas bem próprio. para . quem
gosta de um apreciável visual e de uma estória pi
cante de sexo e as loucuras que el_e trás.

O filme teve sua
_

e'stréia 'em Florianópolis' ���
centemente e já começa a ser mostrado por este Bra
sil afora. O ator e diretor de teatro' catarlnense Jason
César faz parte do elenco com participação marcante
e excelente atuação. '

-,X-o
.

,

Q Presidente da Assembléia Legislativa do Es
tado de Santa 'Catarina, e Presidente' da União Par�
-Iamentar Interestadual, Deputado Moacir Bértoli,
recebeu o diploma de Amigo do Senadinho , A "so-' .

lenid<l;de" ocorre� eI? p�eno calçadão ,da, rua Felipe
Schrmdt em F'Iorianópolis (ponto das' mais fortes :

críticas políticas), .não faltando discursos de' elogios
e de agradecimento. �

.

',"
.

r'

Bértoli é ? t�:rcEJiro a receber tal, honraria PQ-'
pular, os primeiros foram o Presidente' João Eiguei,
redo (que recebeu por ..

ocasião de sua tumultuada
visita à Ilha há um anoj-e o. segundo foi o Secretári
dos Transportes e Obras Esperidião Amin Helou
Filho.

. ,

.

-;X-,
Por ora, só nos resta espaço para as despedidas.

Prometemos estar de volta na .próxima. .ediçâo com

poucas e boas ...

era
\

• I

.

/' Numa promoção da LIGA DE APOIO AO DE-
. ·SENVOLVIMENTO SOCIAL CATARINENSE .., LA.
DESC, FREFEITURA MUNICIPAL DE CANOI
NHAS e COMUNIDADE CANOINHENSE,' com o ob
jetivo de 'recolher Donativos Materiais e Financeiros
que constituissem Úm' fundo' a ser destinado à Crian
ça carente .de .Canóinhas, comemorou-se a SEMANA
DA CRIANÇA 2 exe.cutando-se o programa previsto
com o seguinte resultado:

'

ARRECADAÇÃO - (atividades confor-
me prog,ramação) Cr$ 143,0'08,92
DO_!\!ÇÕES /' . . ., Cr$ 46.850,00

,

TOTAL, .. ". " ..' .... .. Cr$ 189 .858,9�,-
"

DESPESA: .

\
.

,

,_:_ 3 mil "decalques adquiridos de
DECALC;OMANIAS PARANÁ
LTDA. '

.. .. .. .. .. .. .. .. �. �r$ 25. ODO,OO

Associacão
" ,

Com'ercial :
\

'

.

.Horatio
Em as.sembléi� realizada di� 21 çle nóvembro.

de 1980, ü' Clube dos piretores _Lojista-s ,desta cidade
.

e o ServiçO' die
\

Proteção ao Crédito. - 'SPC �, deli
b/eraram estabelecer a seguinte tabela de horárió 11a-'

. t�lino; a Sl8r cumprida pelo ,éóh?ércio cànoinhense,
nos.dias q!-le ,aritecledem o NATAL bem' como o F:-
rial de Ano.

.

,-\.

'A ,referida tabela foi apre�ei1tada à Associacão
Comercial' e' Industrial de Canüinhas para"âpreciação
filial, tendo ,sido aprovada sem restriçõles em data
de 02.12.80 e auto:rizada. também a sua divulgação
para coúhecirriento geral:

" �-
,

Normal ,II
,

DIAS 1 ta 6 . . ..

" 7 � .

"

,
Fechado

", 8 Ia 13 :N,drmal.. .
"

" 14 Fechado. . .. ,

" 15 a 19 Das 8,00 às 22;00 horas
.. • '1

Colég" i1l

ce Matrícülas· : a p�rtir
" .

"

&=-=====================================�-=== ================�=========-=-==�==============�===��======�====�==--=-=-========-------==--='
\

2'.'" ,

, .'

. :..

:�
....

t· .:':"' .... ':'1'.,1' ...

� , ; /

_' Pago a "SAN RAMON" Cíne-Son : -,

Serviço de alto falante .. ., .. .. Cr$: 2. 3ÚO,OÔ
TOTAL<' .

TOTAL GEHAL

, I":'
Cr$ 21 . �OQ,O�'

i

__ ", 7.'

... '.-. ..
-

..

'

..,' Cr$ 162; 558,9f .

/ �> �

Canoinhense, Você que ,participou, . Você que.,
�nostrou seu. Amor pelas Crianças cólq.bO:rando� Cútn

,',

,a OPEltAÇÃO CRIANÇA 2, :receba nosso" agi-àdeCl-"
:r;nen)to sin_oero e' nossa estima.' \ .c,"

"J \ •

Canoinlias 'd\lhe sinc.e:rament,e· os PARA�ÉNS
pois reconhece' seu 'tfabalho e sua atua:�te participa- '

ção ..

COMISSÃO ORGANIZADORA' DA OPE:RAÇAO
,

'c�IANÇA 2.
.

e 'Industriacl de
de tal

Can'ôlnkas,'
. '. \ , )

\

",

"

, "\'

I 20 .. Das 8,.00 às' 18,00 horas·
,

21 �-.' Fechado, ..

22 e· 23 .. . . 'Das 8,00. ·às 22,00 horas
.

24 .. \ . . . .

'

.. Das 8;0'0 às 15,00 hOras -

,25 .. '.. Fechado
. 26

.

..'Facultativo
27 . : .. Das 8,00 às 12,OÓ horas'
28 ... . . ..' Fechado" '_

29 e 30 .. '. ..... .. i., Das 8,'00 às 18,0.0. horas
3i .. :'. .';- Das �,OO às' l�,OO hoqls'�

O não c\lmprim,ento' d�s hC}(I'ários acima impU-
na penalização na forma da l,ei. �

Pela 'colaboração agradecem
R(Jimeo Vier -" President,e 'do CDL

I

Agenor ChristófoU _. PresIdlente dà AC.IC
,

Nivaldo 'Burgardt _' Presfd,ente do S.P;C.
.

,

.�'

, .

,,,

"

,.

"

"

.. "

"

de- . fevereiro .. de
.\

1981

{
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CORREIO DO NORTE 06 de dezembro de 1980

I

CAR1óRIO DO REGISTRO CIVIL - EDIFíCIO DO FORUM

MAQUINA MODERNA. E SOFISTICADA "SECRETARY
II" _ CóPIAS SIMPLES E DUPLA FACE - TODOS OS
TAMANHOS - PAPEL TIMBRADO E CIRCULARES PA-'

RA EMPRESAS _. PAPEL VEGETAL E TODOS OS
IMPRESSOS.

QUALIDADE ABSOLUTA - PRONTO ATENDIMENTO.'

- "

'(f O T'O C O PI.A S �
; ...

I

j'
AO SEU LADO
DA SEMENTE AO FRUTO

O único trator brasileiro com chassi que aceita qualquer Implemen-.

to frontal sem adaptações. .

Levante hidráulico ,de 3 pontos: Dimensionado para trabalhos com

:i.1r1plementos pesados. Fácil regulagem e manutenção simples.
Um eompleto, �cderno e bem distribuído painel de controle.

MOTOR:
Mercedes-Benz Diesel, modelo OM-352, 6 cilindros em linha, inje
ção direta, 10'8 CV a 2.20Q. rpm. Sua excelente curva de torque
proporciona-lhe potência efetiva, que assegura a realização de di
versificadas e' pesadas tarefas com baixo custo operacional e' com

longa: vida útil,
'

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

simplifica a remoção do motor.
.

.

.

. .

EIXO DIANTEIRO:
Fabricado em aço laminado, garantindo ampla resistêneía para o

trabalho de. equipamentos frontais.

TRANS'MISSÁO:
.

.

Caixa
-

de marchas de engrenagens reforçadas, com 6 Vl€lúcidades a.
frente e 2 à ré. Oferece condições de escolha da marcha mais ade
quada para a tarefaa ser realizada, proporcionando ótimo rendimen
to cC?ffi baixo custo operacional.
BARRA DE TRAÇA0:

I

Reforçada, tipoagrícola (oscilante) ou ibdustrial (fixa), própria pa
ra serviços pesados e Leves. Duas opções que permitem o acopla
mento dos mais 'variados implementas agrícolas e industriais.
PLATAFORMA:
De fácil acesso, de amplo dimensionamento, proporcionando maior
conforto ao operador.
PAINEL DE INSTRUMENTOS:
Desenho moderno, com instrumental completo, permitindo ao ope
rador perfeita visualização e controle das condições dI€' funciona
mento do trator.

�

DIREÇAO HIDRAULICA: . 1

Do tipo servo-assistida, diminui os choqu�s provenieD:tes de terr�
nos irregulares, reduzindo o esforço de guiar Proporciona proteção
e conforto ao operador. e, consequentemente, maior produção.

'I'ANQUE QE COMBUSTíVEL:
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 completa de tra-
balho.

LEV)\l'JTE HIDRÁU�ICO.DE 3 PONTOS _ (Opcional):
Estrutura super-reforçada para trabalho com implementas pesados.
Fácil regulagem e de manutenção simples.

.

TOMADA DE POTÊNCIA - (Opcional):
I . '

Com embreagem hidráulica própria, 540 rpm a 1.800 rpm do mo

tor. Seu robusto dimensionamento permite o uso de pesados equi
pamentos (cólhede�ra de cana, enxada .rotativa, .

etc). Possibilita
também a utilizaçao do trator' para acionar equipamentos estacío>

-, nários, tais como .geradores elétricos, serras.

OPÇÕES; ,

TMA - Pneus dianteiros agrícolas e barra de tração agrícola
TMM' - Pneus dianteiros' ro4�v�ários e. barra de t�aç�o agrícola.
TM � Pneus dianteiros rodovíáríos e barra de tração industrial ,

R�vendedo�a autorizada "New Holland" e "CBT" para a região,
;".
"

M.IA V E QUI P
Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda. ,

R�a Du�ue, de C�ias s/n (Pró�imo a� Cemitério Munícípal)
Telefone (0477) 22-.0261 CEP 809460 - CANOINHAS-SC

Acontece Respunsabilidade J. e C.
• • •

* Brotinho Iíndo circulando pelaí
é a Gil D. sempre assim.

* Par bonito circulando pela city
é sem dúvidà a Cristiane e o Te-

* Viviane 'e Caio, Angi e Dado,

pontificando nos acontecimentos

daqui.
* Soraia, Dinorá; Jocelyn e' Ka
rin, geração nova que badala o co

ração dos meninos.

*"Há momentos da vida em que
se deveria calar e deixar que no

silêncio fale o coração, pois há, sen

timentos que a linguagem não ex

pressa, porque há emoções que as

palavras não podem traduzir"..

* Em Curitiba ontem á noite na

Igreja Cristo Rei aconteceu o "sim"
da Goretti e do Tuta. Nesta vida
nova que começa agora desej amos
tudo de bom.

co.

:!{ Valderez batalhando muito no
Léo Clube. Menina esforçada

taí.
. * A noite de ontem marcu a for-

matura dos alunos do 3.o ano do

Colégio Comercial de Canoinhas.
Felicidades aos .formandos ..

* Beto S. um tanto' afastado de
todos. Muitos reclamando sua

presença.
* Marlon e Janaina num namoro

firme formando um par muito
fofinho.
* Tem muitas meninas querendo

descobrir quem está. nos pensa
mentos do César M.
* "A vida só é digna de ser vivida

quando se faz algo pela vida em

vida" .

,

* Nada como passar um domingo
passeando de. bicicleta., e a So

raia aderindo a moda.
* Rose F. aparecendo por aqui
com seu nOIVO. Os dois formando
um par de fazer inveja.
* Ivan e Célia irradiando simpa

tia por onde passam. Continuem.

* Maria Clara está aqui agitando
nossos dias.

* Fofinho e sozinho é o Gerson G.

que anda por aqui.
*, Laércio . G. destroçando cora-

ções. E mina que não acaba
mais pensando em você.

* E alguém deveria preocupar-se
mais .com seus defeitos em vez .dlê
achar' defeitos, nos outros.

* Gomo não poderia deixar de ser

o movimento grande acontece

hoje à noit� na boate do Clube Ca
noinhense. É uma promoção do
Leo e por isso mesmo tem tudo pa
ra sair legal.
* Andréa e André passando cones-

co o final da semana passada.
Os dois mostrando a todos à felici
dade de um noivado acontecido no

dia 25 de outubro passado. Para
béns.

* Godoy, sempre amigo esnoban
do de Fiat no 'domingo último.

Que bom se todos os "tios" I fossem
J t .

como ° eu. ,
.

Tchau

�============================�======�=====================�

Frigorífico (anoinhas

Vende
* Uma brasília creme trás dentro

, um parzinho nove>: Nívea e Be
to .. Sempre assim.

* O velho amor sempre volta: So

lange e Miltinho juntos: nova

mente. É isso.

Um gerador São Giorgio com 150 KVA
Um regulador de voltagem com'quadro de GP:m.an��,·
Um cilindro a vapor .de 120 HP

PREÇO DE OCASIÃO

Maiores detalhes tratar pelo telefone: 22�0225.

* Junior Freitas seguiu para Cu-
tiba semana passada a fim de

fazer o super intensivo. C'om isto
deixa saudades aqui para a sua me

nina.

* Também o Rossel em altos estu
dos' em Curitiba, 'e a Elaine sen

tindo sua falta.

* Marcos Bubniak recebendo ho

je os cumprimentos pelo seu,
aniversário. Tudo de bom.
* Bolha passeando por aqui num

corcel II. Olhares e mais olha
res para ele.

* Calica chegando de férias ale
. grando a todos com isto.

* Para Floríanópolís seguiu a

Márcia levando no pensamento
o Saulo. E ele com pensamentos
que é só ela.

* Domingo passado movimento
grande aconteceu no Varandão.

Sol gostoso marcou a presença de
muitos lá.

.

s.Ora.
CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar
I

(ao lado do Edifício Mussi)
Fone 22-043·9

/

.

* Ontem quem recebeu os amigos
para comemorar mais um ani.

versárío foi '0 Alfeu. Parabéns.

.* Chico, Nato, Marcos e Markiv

depois de uma semana inteira co

nosco, voltaram para Blumenau.
Altos estudos por lá.'.

. * Muitos motoqueiros. pOT aqui na
,

semana passada dando ares di-
ferentes no nosso domingo.
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CANOINHAS -' Uma co

missão representando a' Agri
cultura do Município '_ de Três
Barras, integrada por'José Sa

wiski, Presidente do Sindicato
Rural; Dr. Dalmo, Batista Soa
res, médico; 'Wolmar Werardi,
Engenheiro Agrônomo; ,Duílio
Cornelsen, Presidente da Cer
plana; Ivo Cordero Pacheco, Te
soureiro do Sindicato; Clemen-·

te Chuppel, do Conselho Fiscal
e Antonio Tsurioda, Presidente
do PDS de Três Barras, reuni
ram-se com 'o Presidente da
Federação da Agricultura de
Santa Catarina,

-

Ivo Tadeu
Arauj o Bianchini, para tratar
da Fundação Médico-Social .Ru
ral

.

para aquele município.
,

,

'

José, Sawiskí, qUe .naquela
oportunidade também repre-

opinião sobre qual a melhor ma
neira de pleitear do Governo do
Estado, os ,50 por cento do total

neo�ssário para a construção do
Hospital. O presidente da Fede
ração da Agricultura, sugeriu,
que a melhor forma é marcar
inicialmente uma a u d i ê ncia

, ,

com o Secretário da Saúde.
com o apoio da própria federa
ção e dos Deputados que tive
ram votação expressiva no Pla-

. nalto Norte no último pleito.
De comum acordo, ficou

acertado que seriam tornadas

providências urgentes p a r a

marcar 'a referida audiência, já
que a Fundação Hospitalar já
possui todos os requisitos neces
sários, para que o Governo au

torize aLiberaçâo da verba. /

,

sentou o Prefeito Odilon Pazda,
fez ampla exposição de motivos
sobre o projeto. e as providên
cias que já estão sendo tomadas
no, sentido de agilizar os trâmi
tes junto ao Governo do Esta
do para a construção' do Hospi
tal de Três Barras. A Fundação
Hospitalar j á tem um' terreno
de 15 mil metros ,quadrados,'
.doado pela Rigesa e recebeu da

Prefeitura lVIunicipal, a soma

de. Cr$ 500 mil e no próximo
exercício receberá mais 2 mi

lhões e 500 ml também da Pre-
.

feitura de Três Barras. -Para a

construção do, hospital, que terá
2 mil metros quadrados, será

necessário um total de 1o' mi

lhões e 500 mil também da Pre

licitou ao Dr. Bianchini, uma

II

Tivemos no último ,<j.ia 28
de novembro a realização do
Primeiro Festival de Ginástica
Escolar de C�noinhas,' num-a
promoção da Secretaria da Edu
cação, 8.� UCRE, Supervisões
Locais de Educação e estabele
cimentos ele ensino de nosso
município.

I
•

-

Na. verdade o que tivemos
foi um verdadeiro espetáculo
de ginástica onde crianças de
1.a a 8.a série e ainda jovens do
segundo grau deram um show
de ginástica.

'Foram apresentados núme
ros variados de ,G.in á s t i c á
Olímpica, Ginástica Rítmica,
Iniciação a Ginástica de Solo e

Ginástica Natural de Exibíçâo .

.

I

Um bom público se fez
presente e educadamente aplau
,diu os estudantes, demonstran
do que também o nosso povo se, .

rejubi la COUl as boas promoções
de nossos profes-sores de Edu:"
cação Física, que a bem da ver

dade, vem realizando um traba
lho elogiável e digno das me

Ihores críticas possíveis.
Se apresentaram os seguín

tes estabelecimentos de
/

ensino
com /seus· respectivos professo-,
res:

Colégio Sagrado Coração -de
Jesus - Professora Norma
Gonçalves;
Grupo Escolar Rodolfo

.

Zi
perer - Professora Kone-
gunda Lovack;

,

Escola Básica Sagrado Cora-

çâo de Jesus -, Professora
Elaine Brandes;
Grupo Escolar Julia Zaniolo
Professora Mar-ia' de Lour
des Maíeski;
Grupo Escolar João José de
Souza Cabral - Professora
Rosicler Trevisan;
Escola Básica Frei Menan
dro Kamps - Professora
Silvia Maria do Prado;
Grupo Escolar' Rodolfo Zip:..
pereF - Professora Maria
Cordeiro;

.

Grupo Escolàr Julia Zaniolo
- Professora Marilene Be-'
ckel;
Escola, Básica Sagrado Cora
cão de Jesus - Professora
-"

Nivea Regina de Andrade;
Grupo Escolar João José de
Souza Cabral - Professora
Nancy' Barcelos;

I

'

Escola Básica Frei Menan
dro Kamps _ Professor Gil-

-

san de Paula e Silva;
Escola Normal do Colégio
Sagrado Coração de Jesus _

Professora Elizabeth Fron-
�tan Martin;

.

Escola Básica Almirante
Barroso - Professora Eline
Jensura;
Colégio Estadual Santa, Cruz
- Professora' Soeli Bona.

)

Escola Básica Santa Cruz -
. Professora Melania Assink;
Escola Bás-ica Almirante
Barroso -- Professor José
Carlos;

Escola Básica Santa Cruz -'
Professor Dejalma Becker:
Escola Básica Irmâ Felicitas
,_' Professora Milene Paul;
Escola Básica Almirante
Barroso - Professora Pedra
Santana;
Curso de Análises' Clínicas
- Professor Fernando To-
karski; _

Colégio Agrícola Vidal Ra
mos - Professor Odel Frei
tas e'

Escola Básica Irmã Felicitas
Professor Amauri Costa
Vieira.

\

A adminstraçâo do Ginásio
-de Esportes'parabeniza os srs.

professores de Educação Física
pela. brilhante apresentação, os

senhores diretores pelo incenti
vo aos alunos e professores e aos

senhores pais pela colaboração
prestada e pela excelente apre
sentação de seus filhos ..

A renda das Bilheterias so

mou um total de Cr$ 12.920,00,
.DESPESAS:

Pagamento do Som 2.500,00;
, confecção de ingressos
<e decoração . .. .. 1. 307,00;
Tecido _para colchão
de Ginastica ., ..

, 846,00 e

Material de limpeza do
Ginásio de Esportes, 269,00

Lucro .. .. .. 7.798,00----

- Segundo o Professor Ri
cardo Pereira Martin, o. lucro
'será dividido entre' os estabele
cimentos de ensino 'para ressar

cir as despesas ou- parte delas.

o ato constou de missa em

ação de graças na igrej a Matriz
Divino Espírito �S'3nto, daquela

nova turma

, Apenas nove alunos con-

, cluíram, este ano, o curso de
Habilitação Básica em Constru

ção. Civil: Heldo H. Veiga, Nel
son' O. Franco, Rosane Olivei

ra, Osmar Muchalovski, Daniel
Novack, Luiz A .. 'Gonçalves,
,Roseli O. do Prado, AIaO!: M. ,

Maron e Moacir R. Martins.
, /' 'I. \
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COMUNICAÇAQ
�' "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·

�I

Ano XXXIV

N.? 1600 I

,
06�12-80

UFSC
dia!4

lancou livro
� ,

de dezembro

" '

,"

pluralistas e democráticas. Em
.oito c-apítulos distintos, o 'autor
analisa k "Liberdade de Im
prensa e Regimes Políticos, Di....

'

reitos Hum a nos, > Princípios1,
,

Constitucionais, Monopólio da
Informação, Censura e Direito
à Informação".

'

Prefaciando o .livro, o. Jor
nalista Car los Castello Branco
assinala que "a pesquisa é mi

nuciosa, às informações são pre
cisas, Os valores examinados são
amplos, as referências às' mais
dilatadas e as conclusões: geral
mente bem fundamentadas, sem ,I;

bem que em alguns pontos de
,

,\

natureza polêmica" . :'

\ ,

'

Aconteceu no dia 4 de
de dezembro, na .Reitor'ia

'

da
Universidade Federàl dE; Santa
Catarina, o lançamento do livro

"Imprensa: Um Caminho para a

Liberdade", de autoria do: Jor
nalista Moacir Pereira. Foi uma;
promoção conjunta da Universi- ,

dade Federal,
.

Editora Lunar

delli, Sindicatos dos Jornalistas
e dos Radialistas e União Cris
tã Brasileira de Comunicação
Social. '

O livro é 'prefaciado pelo
Jornalista Carlos Castello Bran
co ex-Presid-ente Ido· Sindicato

\ 'do� Jornalistas de Brasília, e

apresentado pelo Reitor Ernani
Bayer . O texto é reprodução da

Dissertação de Mestrado apre
sentada pelo autor ao iCurso de
Pós-Graduação em Direito na

UFSC.

,
A obra trata, basicamente,

da liberdade de imprensa com�
princípio inerente às sociedades

- Se 11 liberdade de' im
pr-ensa é o caminho das socieda
des pluralistas - enfatiza Cas
tello Branco - o problema é
ampliar esse caminho, melho
rando o modelo, cercando-o de

garantias e ampliando-lhe a di
mensão".

'

da - Apt:ovac
va d·retoria

lações Públicas: Fernando ,L.
Tokarski e Ederson L. Motta.
Conselho Deliberativo: Reni

Scaranto, Armela Welter, Darci
S. Machado, Arnaldo Erwin

.

Mews, Clarice Pereira, Arlete'
M. Voigt e Terezinha L. de

.

Barros Pereira.

Estará presente, hoje, na

assembléia geral da Aprovac o

professor Nélcio Lindner, pre
sidente da Associação dos Pro
fessores do Médio Vale do Itajãí
- Aprovale, que falará sobre a.
situação do magistério em San-
ta Catarina.

" '
. .

Um 'folheto distribuído esta
semana pelo Serviço de I Rela..
cões Públicas da Aprovao, con

vidando todos os professores à
participarem de sua assembléia
dtzia.' "Como poderemos ficar,
de bracos cruzados, se tantos lu
tam _" mas todos auferem dos
direitos adquiridos? Sua parti
cipação em favor da melhoria
do ensino e .da união de classe
é. fundamental".

I,

Colégio ajo r
MAJOR VIEIRA (AI) - cidade, seguido da entrega dos

.

formando Luiz Alfredo Gonçal-
1'tealizQtl.-se ontem, em Major certificados aos formandos, rea- .

ves.

Vieira, a colação de grau lizada às 19:30 horas no Clube
da segunda turma de formandos local.
do curso de' Habilitação Básica J I

em Construção Civil, ·do Colégio Foi paraninfo dos forman-
Major .Vieíra .mantído pela' dos o presidente da, Funploc,
Funploc. I

Paulo Dequêch, sendo patrono
. Albarp Di�� de, Mo'raes. O pro-
fessor homenageado foi' João.

Rosa Muller, sendo orador o

CAN01NHAS - (SRP) '.-
06.12, -

.
Será realizada hoje, às

14 horas, no Salão Nobre do Co-
,

légio Sagrado Coração de Je
sus uma Assembléia Geral Or
dinária da Associação dos' Pro
fessores do Vale do Canoínhas
- Aprovac, quando. serão feitas

,

prestações de contas, eleição 'e

posse' da nova diretoria e Con ...

selho Deliberativo, conforme a

ordem do'dia.

Apenas urna, chapa concor
rerá à direção da Aprovac, uma
vez que houve unidade e con

censo entre os professores, obje
tivando f?rtalecer esta chapa,
formada por docentes de várias
escolas do município de' Canoi-
nhas.

.

Esta será a nova diretoria
da Aprovac: .Presidente: Regi
na S. Seleme; Vice-Presidente:
l\lIilvo Miotto; 1.'° Secretário:
Laila Bossi; 2.0 Secretário: Fa
biano Oleskovicz; 1.0 Tesourei
ro:' Adernar I�. Drugos; 2.o Se
cretário : João Rosa Muller; Re-

IiilMW@4f$W""AAWAMW••ifbMíl1?M1+§W4W.,*fMN1iU$ ......',;

t 'Agradecimento
VIúVA, FIL-BOS E NORA DO 1NESQUEC'IVEL

. Dr. toacyr Muniz Ribas
ag�adecem as pessoas amigas de Canoinhas, Três.�a� e Major
Vieira, que os confortaram: durante o difícil momento por. que p�

.

saram 'com o faleeimenzo de' seu Chefe .

A tod.os, seu eterno reoonhecimen,tJo.

\
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