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Comentário
Atualmente sentimos uma

necessidade de renovação quase
que anual, de metas e parâme
tros pata a educação, envolvida
num processo mais dinâmico.
Até o século passado, o homem
se satisfazia com berri menos,
permanecendo por longos perfo,

.
dos sob a mesma orientação,
hoje o ritmo é outro. Temos! ti
do um grande número de do
cumentos sobre sistemas e pro
cessos de ensino-aprendizagem,
nestes últimos trinta anos, sem

que a comunidade e de modo

particular o aluno e o professor,
pouco ou nenhum conhecimento
tenham deles.·

A lei brasileira, de UIn modo

geral sofre desse mal; são tan

tas e teóricas. O parágrafo 2.Q

do artigo 5.° da lei n.? 5692/71,
menciona a formação especial,
que em nível de 1.'0 grau, corr-es,

ponde à disciplina Iniciação Pa,

ra o Trabalho. "a) terá o obje
tivo de sondagem de aptidões e

iniciação para o 'trabalho, no

ensino de 1.° grau, e de habili

tação profissional, no ensino de
2.'Ü grau".

o anexo B ao Parecer n.?

45/72 do CFE, conceitua Inicia

ção Para o Trabalho como:

"Atividades desenvolvidas pelos
educandos no ensino do 1.0 grau,
na escola e na comunidade, com
o fim de orientá-los 'no sentido

de conhecerem os diversos cam

pos de trabalho existentes na

localidade, na região e no país,
os diversos sistemas de produ
ção .e prestação de serviços, a

aplicação de materiais e irtstru-
'mentos e a prática inicial na

execucâo de tarefas que envol

vam os aspectos de criatividade,
utilidade, organização, experi;
mentação de técnicas básicas e

avaliação de qualidade".

O Parecer n. o. 339/72 CFE,
tem como tema A Significação

.

da Parte de Formação Especial
do Currículo de Ensino de 1. °

grau. Fixa objetivos, analisa o

comportamento profissional dos
alunos e ex-alunos, "porque a

grande preocupação da Lei é,
mesmo quando incrementa é:

formação geral do aluno, fami

liarizá-lo com o mundo do tra

balho, ...
"

I

o Professor Joâo Batista
Salles da Silva, citado' pelo
mesmo Parecer declinou nove

objetivos da disciplina IPT,
sendo o mais evidente desenvol,

N. 3
ver "o interesse pelo mercado

de trabalho, pelos processos de

produção, a capacidade de apre
ciar, selecionar, criticar e jul
gar os produtos que adquire ou

os serviços que lhe são presta
dos; o espírito de trabalho em

grupo, de colaboração, responsa
bilidade para o êxito, o orgulho
pelo trabalho útil; planejar o

trabalho; ut.ilizaçâo adequada
de equipamentos simples; evi

denciar aptidões e vocações; e

ainda desenvolver físico e men

tal, controle neuromuscular ...
".

o Plano Estadual de Edu

cação, 1980/1983, criou um Pro

jeto 2 - Iniciação Para o Tra

balho, analisando por seu tur

no as condições e objetivos de,s
ta área. "Neste Projeto, levar
se-á em conta a distinção feita

entre Iniciação Para o Trabalho

e Iniciação ao Trabalho. nos Pa,

'receres n.Ps 339/71 e 172/80 do

Conselho Federal de Educacãc ..
A primeira deve ser .entendida

orientação ao educando em re

lação. aos "diversos campos de

trabalho existentes na localida

de, na região e no País", sem

sentido profíssionalízante pro

priamente dito. A segunda deve
ser entendida como "início. da

aprendizagem de uma ocupa-
. cão", de modo que "possam os

alunos aprender uma profissão
ou técnica". A primeira terá lu

,gar principalmente em situação
de continuidade de estudos, in
formando o aluno no sentido de

sua profissionalização a nível de
2.° e 3. ° graus . A segunda visa

rá principalmente aos alunos

aUE:� de dmediato, integrarão a

força. de trabalho, sem prejuízo
de possível continuidade de es

tudos". (página 113 - PEE)

•

Iversos a os -ara
CANOINHAS (CN) - O

Governador .Jorge Konder Bor-
.

nhausen deverá vir a Canoinhas

no próximo dia 29, quando rea

lizará diversos atos de governo,

inaugurando o asfalto da Ave-.

nida Expedicionários) 100 casas

populares no Bairro Água Ver

de, além de atos de nomeação e'

instalação da 18.a Delegacia Re

gional da Secretaria de. Segu
rança. e' Informações, da 18.a

'Unidade da Coordenadoria Re

gional de Educação e Comissão
. Provisória Regional da Juven

tude Democrática Catarinense.

O Governador Bornhausen,'
além de seu secretariado VIra

acompanhado 'do Coronel Ary
de Oliveira, Secretário da SSI

e do Superintendente da' Polí

cia Civil, Luiz Darci da Rocha.

A chegada' da comitiva go
vernamental está prevista para
às' 8h30 no aeroporto de Três

Barras, onde será -recepcionado
pelos cinco Prefeitos dos Muni

cípios que compõem a Associa

ção dos Municípios, do Vale do

Canoinhas (AMVAC) além dos
Presidentes dos Diretórios Mu

nicipais do PDS e demais auto

ridades constituídas da região.

As 9 horas, o Governador

inaugura o asfalto da Avenida

Expedicionários no Bairro Cam,

po da Agua. Verde, com 3.500'

metros, construido com recursos

do Estado na ordem de 13 mi

lhões de cruzeiros. Em seguida.
preside a solenidade de inaugu
ração de 100 novas cas�s popu-

lares no Bairro Agua Verde,
construídas pelo BNH.

Às 10h30, ainda em local

não determinado, dará posse à

Comissão Provisória Regional
da JDC, com sede em Canoi

nhas, e que tem como Presiden

te, o jovem Luiz Sérgio Buch,
de Porto União.

Às 10h40, o chefe do exe

cutivo catarinense dará posse
ao Delegado Regional da 18.a

Delegacia da SSI, Dr. HerciJ.L_1

Nolli e ao Diretor da 18.a

UCRE,' também com .sede em,
Canoinhas, Professor Hercílio

Müller Junior. O retorno de

Jorge e comitiva está previsto
às 11 horas no aeroporto de 'Três
Barras, com destino à Capital
do Estado.

.

DELEGACIA REGIONAL

A. 18.a Delegacia Regional
da SS1, com sede em Canoinhas,
Iod criada. pelo Decreto Gover

namental número 8.962 de 19

de setembro de 1979 e publicado
no Diário Oficial do Estado em

26 de setembro de 1979, cuja re

gião abrange os Municípios de

Canoinhas, Major Vieira e Três

Barras, recentemente desmem

brados da Micro-Região da As

sociação dos Municípios do Pla

na1to Norte Catarinense (AM
PLA) e mais os Municípios de

Porto União, Irineópolis e Ma

tos Costa, que estavam subordi

nados ao Município de Caçador.

Para Delegado Regional
desta Delegacia, o Partido De-

overno

Este que é o principal ob
jetivo da educação, não pode-
mos fazer uma educação grega,

voltada para a filosofia, que o

brasileiro precisa mesmo é uma

.melhor condição de vida, e vai

conseguir de posse de;ama pro

fissão, amparada por conheci

mentes técnicos e práticos.

É, necessário se criar gru

pos de trabalho, grupos de bas.e,
com participação de professores,
pais e representantes da indús

tria e comércio, capazes: de cris

talizar a realidade, oferecendo

ao Ensino fórmulas e caminhos

mai� nítidos e eficientes.

Mario Tessari

mocrático Social de Canoinhas

indicou o Dr. Hercílio Nolli que

j á havia exercido as mesmas

funções na Delegacia .Regional
de Mafra. Ele foi nomeado dia

12 de setembro de 1980, com pu,�

blicação no Diário Oficial do
_ Estado, dia 26 de setembro de

1980, e será oficialmente empos
sado no cargo dia 29 próximo
pelo Governador Jorge Bor-

nhausen.
.

Administr

A partir desta data, todos

os documentos. que eram feitos

em Mafra passarão a. ser expe
didos pela DeÍegacia Regional
de Canoinhas. Em. entrevista à

reportagem do Correio do Nar

te, Dr. Nolli chamou a atenção
da população da região para

qus dirijam-se à sede da Dele

gacia à Rua Getúlio Vargas, pa
ra confeccionar os seguintes do

cumentos: Carteira Nacional de

Habilitação, (novas e revalida

ções) inclusive para os respec
tivos exames, incluindo o psico
técnico que será feito pela'Dra,
Beatriz Periard Schweidj on,

i· Psicóloga CRP-07/1552, indica

da pelo Diretório Municipal do
PDS; além da Carteira de Iden

tidade, expedição de certifica

dos de propriedade de veículos,
.

regularização (emplacamentos
etc); autorizações para comér
cio. UEO e portes de armas e mu

nicões, transportes, de produtos
inflamáveis, corrosivos, quími-
cos etc; alvarás para Bailes, Cír
cos, Boites, casas de diversões,

jogatinas e jogos legais.

.,.

acao
,

rantia por Tempo de Serviço
(FGTS) às pessoas atingidas
pela enchente em Canoinhas e

Três Barras.
"

o Prefeito'Municipal, Be

nedito Therézio de Carvalho

Netto, esteve na semana passa
da na Capital do Estado, onde
tratou de diversos assuntos ad

ministrativos em diversas Se

cretarias.

, No Gabinete do Planeja
mento, Therézio solicitou a li

beráção do auxílio a. Fundo Per,

dido, que o Governo Estadual

havia concedido à Prefeitura no
\

ano passado, na ordem de Cr$
800 mil. Ainda no mesmo G'a

binete, o Prefeito, entrou em

entendimento com o Secretário

para que interviesse junto aos
,

órgãos competentes para a libe

ração imediata do Fundo de Oa-

Nà Comissão Estadual de

Defesa Civil, 'o chefe, do executi

vo canoinhense entregou rela

tório completo do levantamento

dos prejuízos da recente en

chente que atingiu Canoinhas,
visando a liberação de recursos

para auxiliar a municipalidade
no atendimento aos flagelados,
levando em conta qUe os pre

juízos foram de grande monta.

Depois, em companhia de sua

esposa, Dona Lia; que é Presi
dente da APAE)ocal, compare
ceu a sessão solene no auditório

Din,âmica
da CELESC, na Capital, presi
dida pela Sra. Dea Bornhausen ..

Nà oportunidade Dona Lia, as

sinou convênio com a LBA (Le,
gião Brasileira de Assistência),
recebendo um cheque no valor
de Cr$ 1.000.000,00 para a e11,
tidade de nossa cidade.

Por último, Therézio man- .

teve audiência com o Secretá

rio Adjunto dos Transportes e

Obras, ocasião em que firmou

convênio com a FEAR, para a

ccnstrução de duas pontes ur

banas, sobre o Arroio Monjolo,
sendo uma na Rua 7 de Serem

bro
.

e outra na 'Wolf Filho.

I ,

anuln as e o
SEGUNDO DADOS DO INSTITUTO BRASI

LEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATíSTICA (IBGE)
SOBRE o RECENTE LEVANTAMENTO POPULA-

CIONAL DO BRASIL, O MUNICíPIO DE CANOI

NHAS SITUA-SE NA DÉCIMA. SEGUNDA COLO-

CAÇÃO ENTRE OS 197 DO ESTADO, COM UMA

POPULACÃO DE 48.136 HABITANTES.
_,

-

(9.,a PAGINA)
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CORREIO DO NORTE

Prefeitura Mun. de Major Vieira

Aviso d

Melhores informações, e cópia do Edital, poderão ser

o19�idl()s junto a Prefeitura Municipal no horário de Expediente.

Major Vieira, 09 de janeiro de 1981.

··CLAUDIO GADOTTI - Prefeito Municipal

CARTÓRIO 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.

'FOTOCÓPIAS�

" ..

CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1091
.

Consultório: Rua Major Vieira, 505 _ 1.0 andar

,
(ao lado do Edifício Mussi) f>

Fone 22-0439

Ora .. Heloisa s. Bertoncin

1 "x

Coluna
Mauro Luiz Kichéleski.

Como escrevi ao pé da coluna p.p.,
as sugestões são importantíssimas
para o sucesso de uma causa. e ser

ve de incentivo, de apoio a quem
escreve. Gostaria de receber não
só elogios, mas também as críticas

pesadas, pois não é de elogios, que
se constrói uma obra; mas apontan
do os erros faz com que o escritor

não os torne a repetir.
Justamente por isso, que trans

crevi estas, pois leitor inconsciente

torna-se·um ser indeciso. As pala
vras na maioria das vezes ferem

o leitor, conformemente elas estão

dispostas no discurso.

As divagações de hoje são sobre

dois pontos:
1 .
o � A equipe paraplégica bas

quetebolística .

2. o ', As olimpíadas paraplégica.'
O primeiro deste ou entre os dois

pontos torna-se muito verídico, por
que presenciei-os treinando para
uma espécie de amistoso. Assisti-os
no Canal 12, tv Paranaense; no. ho
rário noturno, no Jornal das Sete,
Sendo que, já tinha 'presenciado a

esta equipe no Canal 4, TV Iguaçú,
no comentadíssimo progrãmulo CI
DADE X CIDADE., apresentado por
Silvio. Santos. (A Rede Tupç foi

lacrada por motivo de ordem finan
ceira e Jurídica) .

O problema dessa maravilhosa

equipe foi
. totalmente sanado, por

que eles não tem omínimo conplexo.
A cadeira de rodas foi totalmente

incorporado ao modo deles' serem e

viverem na sociedade atual.

Achei maravilhoso o ideal de vi
da que eles levam e transmitem pOT
onde passam. Um ideal baseado no

princípio da auto-confiança, que
torna-se meta prioritária. Gostaria
de encontrar pessoas que superaram
totalmente o complexo de ser para

plégico, isso só incentivaria mais e

mais a defender a ·justíssima causa,

Quanto ao segundo tópico, ou se

ja as olimpíadas paraplégicas; elas
se realizarão no ano 81. 'Ü país que
sediará será os Estados Unidos.

Estas olimpíadas só servem de
exemplo para os normais, que nós

paraplégicos podemos e devemos

participar normalmente. Torna-se

exemplo visível, que nós podemos
fazer de tudo que os normais fazem;
quer na vida social, quer no traba-

I
'
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Rua Caetano Costa, �95 -- Fone 22-0555

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

NHAS AMERICANAS TODESCHINI, T:V A CORES (SANYO, SHARP, PHILIPS), TV

PRETO E BRANCO (PHILIPS, PHILCO), FOGõES 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.
, .,

Faça sua visita, a

Eco
/

TO ••

SANTA. CATARINA

24 DE JANEIRO I)E,19.81

T ridimensione].I

lha, ocupando os mais variados pos

tos, nós somos melhores, porque de

dicamo-nos exclusivamente e apu
ramos as minúcias antes de darmos

o nosso parecer conclusivo.

te reivindicação.

Sugestões e correspondêne'.. ,!�
derão ser enviadas par-a:

.

JORNAL CORREIO DO NQoRTI
Coluna Tridimensip1l.1!3.
Caixa Postal, 2·D '

89460 - Canoinhas - se

VoIto na próxima semana para
detalhar a problemática das peque
nas portas que constituem veemen-

icita ão
,

A. PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA,
teMa Público para conhecimento dos Interessados, que encontra
se aberta a "CONCORRftNCIA PÚBLICA - EDITAL N.o 0001/
81'\ para a aquisição de um CAMINHA0, modelo 19.81 _- Motor
Diesel, equipado com caçamba basculante com capacidade mínima I
I)'ar.a 5,00 m3, com entrega das propostas até às 10,00 horas do dia

30/01/81, na Secretaria Municipal.

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULT6RIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro
\ (próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0960

I
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Compre
I'

Philishave
',;

um barbeador
e ganhe um Fiat
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FRETES URBANOS
Rua Benjamin Constant N.? 490 - Canoinhas - SC
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CORREIO DO NORTE

� aa a." i n A.ç .

Basilio Humenhuk Comércio
de V eículos Ltd�a\�/,

I
1948

Revendedor FORD I
t98032 AltOS

. Vazemos sempre � melhor oferta em veículos novos FORD
e usados de qualquer marca.

DISPONmILIDADES DA SEMANA:
.

1 Chevette luxo - branco .. .. .. .. .. .. .. 1Ci':�

Adquira seu veículo com a mínima enfeada,
V�icu19S Inteiramente revisados, de boa procedêneía, a0.5

melhores preços da região. .

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja ii
.

.

RUa Vidal Ramos, 2'03 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-002'·.

• eee'" f''';&_._:i�_,

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
MIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEiCULOS LTDA.,

VOC:t ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREG1\:
Marca Ano

1974
19,75
1976
19·76
19·77 .

19'77
1979

1 Opala de lu;xp· '- 4 postas
1 Opala SS 4 .

1 Çhevette SL .. .. .. .. .. .. .. �.
1 Kombi " \ .

3 Chevette .

2 Opala Luxo .. .. .. ..

1 Corcel II LDO ..

MICiÚEL' PROCOPIAK COM. DE VEi(UlOS LTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

.'"
.

Rua Major Vieira, 289"- CANOINHAS - Sta. Catarina

Pesquisa prepara

produtivas
sementes

de feijão

•

mais

"Dentro de pouco tempo cultivá-las, contando com '3.

. Santa Catarina poderá contar orientação e acompanhamento
com variedades mais produt i- dos técnicos da Pesquisa e Ex
vas de feijão e resistentes às tensão Rural. Um outro aspecto
principais doenças, de acordo a ser observado, relata o técni
'com testes que serão feitos em co da EMBRAPA, e que o cul

propriedades 'de agricultores tívo será feito da maneira a que
aqui no Estado". Esta afirmar- o agricultor está acostumado,
ção partiu do pesquisador da só que adotará algumas técní-

.

EIVIBRAPA Eliton Tavares de cas especiais, tais como profun
Oliveira, do Centro Nacional de didade de semeadura, época de

Pesquisa de Arroz e Feij ão' em plantio, densidade etc.

Goiânia-GO, que recentemente
-

Por sua vez, José Rivadá
esteve em. Florianópolis em via J. Teixeira, do Departa
contato com técnicos da EM- mento Técnico - científico da
PASC, vinculada à Secretaria EMPASe, enfatizou que a ado
da Agricultura e do Abasteci- ção das. tecnologias agrícolas
mento.

Esclarecendo sobre SUa vi

sita, o Dr. Eliton informou que,
para acelerar. o processo de
transferência de novas tecnolo
gias ao agricultor serão escolhi
dos, numa primeira etapa, pro
dutores das regiões do meio

oeste, extremo-oeste e Vale do
Río do Peixe. Estes receberão
pequena quantidade de semen

tes de diferentes linhagens de

feijão do grupo preto e irão

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

ALCEU JARENTCHUK decla-
ra para os devidos fins que extra
viou os seguintes documentos: Ti
tulo de Eleitor, Carteira de Identi
dade, Certificado de· Reservista,
CPF e todos os documentos do veí
culo Volkswagen ·1300, Sedan, ano

1979, placa CA-4985, cor azul co

lonial.

Os mesmos ficam sem efeito por
ter requerido segundas vias.
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Imp·resa· Industrial e Comercial 'DCK S. 4.
.,

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

roCK MATERIAIS PARA CONSTRUÇ�O TElVIA SOLUç.AO PARA SUA POU-
. .

,

PAN'ÇA EM 81, GANHE OS MELHORES JUROS E A MAIOR CORREIÇAO MONEo
�

TA:1UA, CONSTRUINDO OU REFORMANDO COM MATERIAIS DE FUCK MA-

TlmlAIS PARA CONSTRUÇÃO.

RUA CAETANO COSTA, 860 - FONE (0477) 22-0281
•
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J A Volkswagen lança O carro dos .i!
••• 'G.

IH novos' tempos,
'.

;1
... :1• • • I

qJ

..� O ,carro que une razão e emoção! iii
• • • • ••

l' Mallon & Cia. �
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preconizadas pela p esq u dsa, r.,

através da avaliação dos está ...

··

gios finais junto aos produtores,
permitirá encurtar

o

o período
em que ela deverá ficar termi
nada e pronta para ser utilizada

pela comunidade produtora e

consumidora. Nesto sentido,
concluiu José Rivadávia, a pes,.
quisa agropecuária está preo
cupada não somente em ofere
cer alternativas ao produtor
rural, mas, também, que as no..

vas técnicas induzam ao bara
teamento do produto, tendo em '

vista as necesidades do consu..

.

midor de média e baixa renda.

� A_._!M mn_w_.._'••�'._oe! a wrm�� G" =-_

2.° OFíCIO DE NOTAS

Edital de Notificacão de Protestos
DP n.? 16.289-2, vencimento

04.02.80, valor Cr$ 70()�OO, Credor
'I'okarski & Cia. Ltda ., Oontra:
JOÃO FRANCISCO CASTILHO. -

Carteira de Identidale n.? 976.299.

DP D.o 8.230,. vencimento .. ,

15.12.80, valor Cr$ 25. 747�{)O, .Cre
doer Com. e Ind. Schadeck S/A. -
Filial, Contra: JOSÉ DROSDECK
FILHO - CPF n.? 069.189.649-68.

Por não terem sido encontrados
nos endereços fornecidos. ou por
recusarem a tomar ciência, faço sa

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

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

.

DP n.? 416/005, vencimento
28.12.80, valor Cr$ 10. 78'Q,00, Cre
dor Rafael Dionísio Pereira & Cia.
Irtda . , Contra: EJV(PRE.ITEIRA
GLOBO - CGC 82.730.532/0001-4.9.

DP n.? 14.857/4'0 vencimento
21.09.80, valor Cr$ 2. 5'ÜQ,.O<Q, Cre
dor DENELAR - 'Comércio de Ele-·
tro Domésticos Ltda., Contra: NIL
TON J. BAYESTORFF FILHO -

.

OPF n.1O 381.756.2291-20.
J

DP n.? 0101E, vencimento ...

16.10.8.0, valor Cr$ 5 .15�;OO, Cre
dor Ind. Com. do Vestuário Kie
í'er Ltda., Contra: SILVESTRE
GONÇALVES & CIA. LTDA.
CGC 76.0'21.690/0.00'1-27.

NP, vencimento 20.12.80, valor
Cr$ 6 . .000;00, Emitida' por ALOIS.
NIEDZELSKI, CPF n.? 309.9811.319-
20, em favor de João Ningeliski.

Canoinhas, 21 de janeiro
1981.

. DF n.O 15.991-3, vencimento,
19. (}II. 80, valor Cr$ 1. 260.00, Cre- Idor Tokarski & Cia. Ltda., Contra:
JOAO FRANCISCO CASTILHO - ICarteira de Identidade n.? 976.299'.

de o

'JrHER.ESINHA CARARO
OFICIAL MAIOR

==-= �,�� a_" �----------------------

.

1.° OFíCIO DE NOT'AS
TABELIONATO PAULA S. CARVALHO

Edital de Notificação de Protestos

.,

-' contra: JOÃO ORESTES LES..

xovtcz.
CHEQUE N.IÜ 192.721 K-935 ----

Bradesco S.A. � Valor ·Cr$· .

16.000,00 - Vencimento' à vista.- .

Emitido por: LIDIA 'PYSKLYVICZ
MüLLER - a favor de COPRASSE
- Cobrança ·e Acessoria Ltda.

Canoinhas, 22 de janeiro de.
1981.

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 ou dele tive
rem conhecimento, que deram en

trara neste Oficio para serem pro
testados contrai os responsáveis
dentro do prazo legal, os títulos
com as seguintes características:

DUp,LICATA N.'o O.o4871�' Va
lor Cr$ 640,00 - Vencimento: ,():lI
01/80 - Emitida por Cooperativa
Agro-Pecuária de Canoinhas Ltda.

IVANITA ·SCHIVINSKI
Escrevente Juramentada

em Exercício

I Clube de Bolão Democrata
. Edital de Convocação

Na forma dos estatutos sociais, ficam convocados os se

nhores associados com direito a voto (Portadores de Títulos Pa- .

trimoniais Ordinários), para se reunirem em ASSEMBLÉIA GE- ;

RAL ORDINARIA a realizar-se no dia 03 de fevereiro de 1981, às
20:00 horas, na Sociedade Tiro ao Alvo de Canoinhas, paradelibe
rarem sobre a seguinte ordem. do dia:

1.°) eleição do. Conselho Deliberativo para o exercício
I 1981/1982;

2.°) assuntos diversos.

NOTA: as chapas, com o "de acordo" dos candidatos, deverão ser

apresentadas à Secretaria do Clube até o dia 28 de janeiro
de 1981, às 20:00 horas, por um sócio com direito a voto.

,

Canoinhas, 21 de janeiro de 1981.

ALIRIO DIAS - Presidente
��H ' �..----.-__---� -,.�m-------------------- �

Para um bom chimarrão
preF,ra, ;

«BOM-DIA» - «COMPADRE»
....,.= "r== "

•
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Prefeitura Municipal de Canoinhas

Decreto
� c') ,

05-81•

APROVA SUBDIVIS'AO DE UMA AREA DE: TERRAS

Dr. BENEDITO THE'.RÉZIO DE CARVALHO NETTO, Prefei.
to Municipal de Carroinhas, Estado de Santa Catarina, rio uso

de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei n.o

830 de 04/06/1968,
'

DECRETA

Art. 1.<> - Fica aprovada a subdivisão de uma área de ter-
'

ras, medindo 1.525,73 m2, procedida pelo Sr. Vicente Safanelli, constituído
,

do lote n.? 01 do loteamento Gevieski e do lote n.? 37 C. n.? 241 e.R. N.?
49; o imóvel em pauta ficará assim distribuído: o lote n.? 01 com a área
de 393,12 m2, e 0 lote n.? 02 com, a área de 1.132,61 m2, situados a Rua
Roberto'Helke, nesta cidade, em conformidade com o despacho do Sr.
Engenheiro da Prefeitura Municipal,

�

exarado 'no requerimento protocola-
do sob n.o 2365 datado de 01/12/1980 e, nas respectivas plantas.

'

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 19 de janeiro de 1981.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto - 'Prefeito Municipal
Registrado e Publicado o presente Decreto, no Departamento

Administrativo Municipal em 19/01/1981.

José Bonüácio Furtado - Coordenador Administrativo'

Decreto N. 06-81
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Çanoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atr'i
buiçôes e de acordo com o inciso II, Artigo 5.° da Lei n." 1514
de 15 de outubro de 1979:

DECRET'A:

ART. 1.° - Fica aberto o Crédito Suplementar por conta do
excesso de arrecadação verificado até o mês de Dezembro d� 1980, na ím,
portância de Cr$ 1.890.968,32 (hum milhão oitocentos e noventa mil, no
vecentos e sessenta .e oito cruzeiros e trinta e dois centavos), para suple
mentar as seguintes dotações, do Orçamento de 1980:

0800 - DEPT.IO MUNICIPAL DE ESTRADAS DE RODAGEM
,

�
3.0.0,.0 - DESPESAS CORRENTES

3.1. O • O - Despesas de Custeio
3.1,.2. o - Material de Consumo
3.1. 2 .1;093 -, Material de Consumo .. .. .. .. Cr$
3.1. 3. O - .Serviços-de Terceiros e Encargos
3.1.3.2/095 - Outros Serviços e 'Encargos ..

'

.. .. .. Cr$

140.382,08

so .365,73
.

'

4.0.0.0 - DESPESAS DE CAPITAL

4.1. O . O - Investimentos
·4.1.1. O _ Obras e Instalações
4.1.1.1/097B - Conservo Recp. Constr. Pontes ..

'

..

4.3. O . O - 'I'ransferêncías de Capital
4.3.5. O - Amortização da Díváda Pública
4.3.5.1/100 - Amortização Div. Fund. Interna .. : ..

0900 - DEPARTAMENTO DE SE,RVIÇOS URBANOS

3.0.0.0 - DESPESAS CORRENT'ES

3 .1. O � O - Despesas de Custeio
3.1.1 . O - Pessoal
3.1.1.1/101 - Pessoal Civil .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 1.476.022,89
3.1. 2. O _' Material de Consumo
3.1. 2. 1/102- Material de Consumo .. .. .. .. Cr$ 8Q . 257,33
3.1. 3. O - Serviços de Terceiros e Encargos

, 3.1. 3.1/104 -Outros Serviços e Encargos .. .. .. Cr$' 1.708,40

Cr$ 18.228,60

Cr$ 78.862,40

4.0.0.0 - PESPESAS DE CAPITAL
4.3.0.0 - Transferências de .Capital
4.3.5. O - Amortização Dívida Pública
4.3.5.1/108 - Amortização Div. Fund. Interna . . Cr$ 65.140,89

TOTAL ,GERAL ,' Cr$ 1.890:968,32
"

ART. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas a� disposições em contrário.

Canoínhas, 19 de' janeiro de 1981.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

Registrado e publicado o presente Decreto no Departamento
Administrativo Municipal, em 19' de janeiro de 1981.

José Bonifácio Furtado - Coordenador Administrativo

I
\

l,

,'""

,

, .

':

,',

�: . !

.; ,

Prefeitürà' Municipal �
de Oanoinhas,

Concurso Público de Arquitet�r,�
EDITAL N.o OO�81

A V I S o

,
A Prefeitura Municipal de Canoínhas, Estado de Santa Ca,.

"

tarina, através da Comissão Municipal de Licitação (C�M.L')I comunica
"

aos interessados que promoverá "Concurso Público de Arquitetura", para '

seleção de' ante-projeto para seu prédio .. sede, em Canoinhas.

r
Os interessados poderão ínscrever-se até o dia 2a de janeiro

do corrente ano (26.01.81).

O Edital está a disposição dos interessados na Preteítura Mu..

nicipal de Canoinhas, e nas sedes de Micro-Regiões - Assocíações de M�
nicípíos de Santa Catarina.

Canoínhas, 02 de janeiro de ��81.

HUGO ANTONIO PEIXOTo .'- Presidente da' COmiss60

Autorizo:

BENEDITO THER�ZIO DE CARVALHO NETTO - Prefeíto Municipal"
,

,

Prefeitura Municipal de Canoinhas

"i

:;

Portaria � 02-81" ),

. ,

lo
'"

"

Dr. BENEDITO T'HERÉZIO DE CARVALHO �ETT'O,' Pre.'
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, n6

,
,

uso de suas atribuições legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA

A Prof.à contratada Sra. Ana Nov�coski dos Santos, 90' (no- :.

venta) dias de licença para tratamento de saúde; conforme laudo médico

incluso no requerimento protocolado sob n,? 100 datado de 19/01/1981" a

partir desta mesma data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, 19 de janeiro de 1981.
r

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

Registrada e Publicada a presente Portaria no Departamen- ,'.

to Administrativo Municipal, em 19/01/1981.

José Bonífáeio Furtado - Coordenador Administrativo

Prefeitura Municipal de Canoinhas

, "

'-Aviso de licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal' de Canoí-..

nhas, ,leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a To�a-
'

da. de Preço - Edital n.? 006/81, para "Aquisição de' 01 (um) Trator de' •

, Fabricação Nacional, Motor Diesel, com injeção direta, com mais de 100
CV, 6 Cilindros, com Tomada de' Potência e Pneu Tipo Industrial", com

prazo de entrega das propostas até I às 10 (dez) horas (lo dia 02 (dois) de
Fevereiro do corrente ano (02.02.81). Cópia do referido Edital e maio
res esclarecímentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoínhas, 16 de janeiro de 1981.

'HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
�.;'::.f... , __ ••. , .... 0, � .... � ". .s. .:'-'''�.c " .

,
'

r,
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Ladislau, casado com Cecilia Kogut, residen,
te em Curitiba.

'

- Estefano, casado com Valéria Dzevieski, re
sidente em Canoínhas.

Carolina, casada com Paulo Bockor, residen
te em Canoinhas.

Silvestre, casado com Maria Stempkoski, re
sidente em Canoínhas.

Vanda, casada com Alexandre Tomporoski
(falecido), residente em Mato Grosso.

Ricardo, casado com Rosa Opszenske, resi
dente em Campo Mourão.

Leocádia, casada com Adolfo Zavadník, re
sidente em Curitiba.

Tadeu, casado com Irene Bieszczad, residen
te em Cianorte.

Destas uniões Dona Francisca conta ho-
, ,

je com 72 netos, 55 bisnetos e 3 tataranetos.

Foi sem dúvida, uma linda festa e um dia
muito feliz, não s:ó para a "Babucha", mas para
todos os que lá foram levar seu abraço.

Para nós do "Correio do Norte" é um.a

satisfação registrar um evento como este, pois
Dona Francisca que já reside em Canoinhas há
42 anos, é muito estimada. por todos quo a co

nhecem.

Aqui deixamos nossos parabéns e, nosso

abraço à querida Vovó.

fevereiro ',terá maior IIPC-
45,3 por cento

RIO - E de 45,3 por cento o

Indice Nacional de Preços ao Con
sumidor válido para os reajustes
salariais do mês de fevereiro, se

gundo divulgou 5.a feira o IBGE -
Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística, correspondente ao au

mento do custo de vida no período
de julho a de�enrrbro de 1980.

Este é o maior INPC desde que
foi adotada a política de reajustes,

salariais semestrais.
'

O IBGÉ divulgou também a ta
'xa de inflacão dos preços ao con
sumidor baseada no INPC, nó pe
rfodo de janeiro a dezembro de
1980 - 9'5,3 por cento, baixando
0,3 pontos,percentuais em relação
ao período de dezembro de 1979 a

novembro de 1980.
'

Entre os fatores que estão in
fluindo na tendência, de alta do
INPC é a incorporação aos cál
culos dos recentes aumentos de
.pr'eços do feijão .

Dia 6 último completou noventa anos, a

.Sra, FRANCISCA GUGINSKI- - A' "BABU
CHA" como é conhecida por todos. Seu aniver
sário foi comemorado dia 11, em reunião festiva,
entre familiares e amigos. As 10,00 horas, na
Capela São João Batista, em Salto da Agua '!er;
de, foi rezada Santa Missa em Ação de Graças,
e em seguida, no Pavilhão de festas daquela Ca

pela, participaram todos de um almoço, que
congregou seus filhos, filhas, noras, genros, ne
tos, bisnetos e tataranetos.

Foi realmente uma bonita festa para ho

menagear a "Babucha" que nasceu na Polônia
em' 06 de janeiro de 1890 e que veio para o Bra
sil em 1901. Aqui casou-se com o Senhor Esta':'
níslau Guginski, de saudosa memória, também
natural da Polônia, com quem teve 13 filhos:

João (falecido), casado com Saloméa Dros

deck, residente em Curitiba.

Anita (falecida)" casada com Pedro Voitik,
também falecido.

José, casado com Rosa Vardenski, residente
em Salto da Agua Verde - Canoinhas.

Júlia casada com Alberto Vardenski, resi-
,

dente em Salto da Agua Verde - Canoinhas.

Apolônia, ca�ada com Gabriel Costa, residen
te em Curitiba .

Colégio Comercial
.. de -Canc i nh as

o Diretor do Colégio Comercial, Dr. .Zaiden E.
I, Seleme, avisa aos interessados, bem como os alunos do Esta

belecimento. que, a Secretaria estará atendendo desde o dia
02 d� fevereiro em diante, para receber as inscrições ao exa

me de seleção que se realizará dia 08 daquele mês.
,

Outrossim, informa que os exames de recuperação,
,

serão realizados a partir de 09 de fevereiro, segundo horário
'que se acha afixado no lugar do costume.

As matrículas também ocorrerão a partir de 09 de
fevereiro segundo o cronograma que se acha afixado no m,ural.

O estudo é o melhor investimento que se conhece.
Matricule-se no Colégio Comercial, estude e obtenha o grau
de TÉCNICO EM CONTABILIDADE que lhe ensejará uma

'profissão rendosa e uma emancipação Econômica-Financeira.

li.i.'.i.il ••• i.'i.i.ii •• i ••• í •••• I ••••• ��•• ul •• I�••••••• illiiiii •• I��i.l.ii •••••• ii.jiiii�.dj.dii.imiiiiw.iIii
. .
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Ir rem
, .

erCIO
ESPEc'IALIZAÇÃO E,M CARDIOLOGIA E CLtNICA MÉDICA NO HOSPITAL DO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO.

ESTAGIO EM CARDIOLOGIA NO INSTITUTO DE DOENÇAS CARDIO PULMO

NARES E. J. ZERBINI NO HOSPITAL BENEFICI�NCIA PORTUGUESA DE

SÃb PAULO.

ELETRO CARDIOGRAFIA E TESTE ERGOMÉTRICO.
,

,

Comunica que estará clinicando' nesta cidade a

partir de 02, de _ fevereiro de 1981

Consultório: Rua Vidal Ramos, 1107

Têlefone 22 ..0438

Residência:
Rua Vidàl Ramos, 1107 - 1.0 'andar
Telefone 22 ..0438

,
, ,

<, .. """UMe.,." ,Ie,' I" lU!! ',!lUUI' I'! a IM ln! IF'!, '1'11' 11" UUI!!!U !,., ':' !., r '!" lU I! "U I 'II.'! lU"n

Aniversários
HOJE: Hélcio Heron, filho do casal Pedro Veiga Sobrinho,

residente em Major Vieira, Luciano Wendt e Claudio,
filho do casal Clotilde P. e Edison R. Simm.

,
AMANHA: Marcelo Rodrigo, filho dó casal, Renato (Dirle ..

ne) Roeder.
DIA 26: 'Carlos Metz, José Tomporoslki e Minam Worell, fi

lha da viuva Tila Worell.
DIA 27: Adolfo Voigt, Guilherme Prust e Edmar Guilherme

Prust.
DIA 28: Adilson' Zaniolo, Sra. Maria, esposa de Xavier lto

mochena e José Adir Padilha.
DIA. 29: Sra. Marion Luzi, esposa de Osni Pacheco.
DIA 30: Guinther Gorseltz. '

Aos aniversariantes da semana, os nossos curo..

primentos com votos de muitas felicidades.

Prefeitura MuniCipal de tanoinhas

.\

Aviso e Licitacão
. 1

A Comissão --de Licitação da Prefeitura Municipal
de Canoinhas leva ao conhecimento dos interessados, que se

acha aberta � Tomada de Preço - Edital n.? 007/81, para
"Serviços de Mão-de-Obra e fornecimento de Lajotas, para
continuação do Calçamento na Rua Curitibanos, entre as Ruas \

Barão do Rio Branco e Caetano Costa, 'numa extensão.ds ...
,1.44500 (um mil quatrocentos e quarenta e ,cihco) metros

quadrados", com prazo de entrega das propostas até às 10

(dez) horas do dia 03 (três) de fevereiro do corrente ano

(03.02.,81) . Cópia do referido Edital e maiores esclarecímen;
tos, serão obtidos junto a citada Comissão.

'

Canoínhas, 22 de janeiro de 1981.

HUGO, ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão
•••+9S·HMf +.ISdé-

, í

Óculos de Sol!
MODELOS EXCLUSIVOS

ÚLTIMA1 MODA

Na. compra de 1 óculos na ÓTICA CONFIANÇA,
você ganha 1 camisa de algo,dão como presente.

/

COHf'IAN(A
7 anos de bons serviços.
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Juízo de Direito da

Edit I Clt (-O
I.

,

o DOUTOlr WILSON AUGUSTO DO NAS
CIMENTO, Juiz Substituto em exercício da Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na forma
da Lei, faz saber aos que o presente edital virem ou

dele conhecimento tiverem que, pelo. presente ficam
Citados, além dos confinantes JOÃO BUENO, FRAN ..

CISCO. RIBEIRO, MANOEL THOMAZ VIEIRA,
AMADOR DE DEUS BUENO, JACÓ CORREIA
MARCILIO LEITE, JOÃO FERRAZ e suas respecti
vas mulheres, se casados forem, os interessados re

sidentes na comarca e fora dela, bem como a todos
quanto por ventura tenham interesse na causa, aos

incapazes eventuais através de seus representantes.'
legais, ficando os mesmos citados pelo presente edital
para, querendo, no prazo de vinte (20) dias, contados
do presente edital, responderem aos termos da ação
de demarcação qus ',se processa neste Juízo, movida
por ALVARO MALLON E SUA MULHER WALLY
DINNER MALLON, JORGE RICARDO MALLON E
SUA MULHER VIRGINIA MALLON, CARLOS AL
BERTO MALLON E SUA,MULHER JOCELY MA
RIA.'HUERGO MALLON, podendo constetá-Ia no

prazo acima mencionado, sob pena de revelia, fican
do os mesmos advertidos de que, não. sendo ames...

ma contestada presumir -se-ão. como verdadeiros os
fatos nela narrados, correndo os prazos em cartório,
tudo nos termos e de acordo com a petição e despa
chos a seguir transcritos: "EXMO. SR. DR. JUIZ
DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS -

1.a VARA CíVEL. ALVARO MALLON E SUA MU
LHER WALLY DINNER MALLON, JORGE RICAR
DOMALLON E SUA MULHER VIRGINIA MALLON
CARLOS ALBERTO MALLON' E SUA MULHER
JOCELY MARIA HUERGO MALLON brasileiros

. , ,

casados, comerciantes eles, do lar elas, os dois, primei-
ros residentes e domicilados na cidade e comarca de
União da Vitória e o último casal residente' e domici
liado na cidade e comarca de Porto União, por seu

advogado no final assinado, devidamente inscrito na
OAB-SC sob n.? 1281" com escritório na cidade e co
marca de Jaraguá do Sul ._.Rua Reinoldo Rau 550, ,

fone 0473-220754 _.
, conforme faz certo o instrumen-

to de procuração anexado (doc. 1), com o devido res

peito e acatamento vem perante esse DD. Juizo para
expor e requerer o seguinte: 1. Por arrematação ju
dicial .tornaram-se senhores e possuidores de uma

gleba de terras com a área de 24.633.276,46 m2, si
tuada no lugar denominado "SERRA DO LUCIN
DO"; Município de Major Vieira, nessa Comarca co-

.

mo se observa da inclusa escritura pública (carta de
arrematação), revestida' de todas as formalidades le
gais,. inclusive a' de inscrição no Registro de Imóveis
sob n.? R:2-5.198, em 30.11:1979 (documentos 2 e 3).
,2. Mencionada gleba, segundo os termos da primití
va concessão feita pelo Estado de Santa Catarina es-
tava assim delimitada: Norte, com terras ocupadas
por F. Ribeiro e terras legitimadas por Manoel To
maz Víeira., Sul, com terras ocupadas pela Família
Correa; Este, com terras ocupadas pela Família Cor
.rea, Marcílío Leite e outros, e a Oeste, com terras
ocupadas por Amador de Deus Bueno e terras de Ma
noel Tomaz Vieira. 3. A gleba em questão foi conce
dida por titulo emitido peloi Governo do .Estado de
Santa Catarina em 28.11.1928, 'em favor da firma
GONÇALVES

.

DE SA ,& IRMÃO e obedeceu o me
morial e a planta de medição, tendo sido levada a re-

.

gistro nessa Comarca de Canoínhas, onde tornou o n.°

4.853, em 27.08.1929 (doc. 4); 4. Sem alterações em

suas características, referida área foi alvo das seguin,
tes alienações: a. em data de 04.12.1929, conforme
registro n.? 4.951, foi transferida para a propriedade
da firma Companhia Industrial Brasileira '(doc. 5);
b. em data ,de 18.06.1934 conforme registro n.? ....
6.047, foi transferida para a propriedade da firma
JUSTUS ,& ClA. (doc. 6); c. em data de 20.12.1950,
conforme registro n.? 19.001, foi transferida para a

propriedade de João Sguário (doc . 7); d. por morte
de 'João Sguário referida gleba e outra' de ....
11.666.724,00 m2, cuja propriedade e destino não
estão interessando no caso sub judice, foi partilhada
entre os herdeiros, obedecida a ordem dos registros:
- viúva meeira Elisa Soldá Sguário, em data. de ...

15.06.1972, conforme registro n.? 40. 784, passou a ser

proprietária da metade da mencionada gleba, ou seja,
1�. 316. 6�8,23 m2 (doc. 8); - herdeira Amélia Sguá
rro da SIJva, em data de 15.06.1972 conforme regis-'

.

tro n.? 40.785, passou a ser proprietária de .

615.831,9115 m2 (doc. 9); _. herdeiros Edmea Elisa
Sguário Moreshi, Edmar Edu�do Sguárió e Edison
Edl.;l.ardo Sguário, pasls1aram a ser proprietáriüs de
410.554,6076, cada um, totalizando uma área de ....
·1:.231.663,823 m2, conforme registro n.o 40.786 (doc.
10); --- herdeiros Marco Antonio de Sguário e Silva,
Edgar Sguário e Silva, Joana D'Arc Sguário e Silva,
Maria Cristina Sguário e Silva, João Augusto Sguá
rio da Silva, Gilberto Sguário da Silva, Luiz M_oisés
Sguário e Silva, Geny Silva e Rachel Sguário Silva,
em data de 15.06.1972, pelo registro de n.o 40.787,
passaram a ser os proprietários de .61. 583,19115 m2 ca

da um, ou seja a área maior de 492.665,52920 m2 (doc.
11); == herdeiro Luiz Sguário, em data de 15.06.1972,
fP).Xforme registro de n.Q 40.788, passou a S€,r o pro-

de' Canoinhas - Santa
.

oM ::;.
"t .. '

trinta'com deo
I prazo

príetário de uma' área de 1.231.663,823 m2 (doe. 12);
= herdeiro Pedro Sguário, em data de 13.06.1972,
conforme registro n.? 40.789, passou a 'ser dono de
uma área de 1. 231. 663,823 m2 (doc. 13); = herdeira .

.

Nair Sguário Furiatti, em data de 15.06.1972, confor..
me registro n.? 40.790, passou a ser dona da área de
1.231.663,823 m2 (doc. 14); .:._ herdeira Ilda Sguário
Fadel, em data de 15.06.1972, conforme registro n.?
40.791, passou a ser proprietária de uma gleba de
1.231.663,823 m2 (doc. 15); = herdeira Maria de
Lourdes Sguário Gasparin, em data de 15.06.1972,
conforme registro n.? 40. 792, passou a ser dona de
uma área de 1.231.663,823 m2 (doc. 16) = herdeira
Elvira Sguário de Souza, em data de 15.06.1972, con,
forme registro n.? 40. 793" passou a ser proprietária de
uma gleba de 1.231. 663,823 m2 (doc. 17); = herdeira
Joaninha Sguárío Azevedo, em data de 15.06.1972)
conforme registro n.? 40.794, passou a ser proprietá
ria de uma- gleba de 1.231.663,823 m2 (doc. 18); =
herdeiros João Sguário Neto, Nelson Sguário e José
Carlos Sguário, em data de, 15.06.1972, conforme re

gistro n.? 40.795, passaram a
.

ser' proprietários de
uma área de 307.915,95575 m2, totalizando .

923.747,86725 m2 (doc. 19); = herdeira Elvira Sguá
rio Ribeiro de Souza (ou Elvira Sguário de Souza),
conforme/registro n.? 40.793 - doc. 17, ficou viúva e

a área que lhe coube por herança do falecido pai João
Sguário - 1.231.663,823 m2 - foi partilhada entre si
(615.831,9115 m2), conforme registro n.? 40.796, de
15.06.1972 (doc. 20.);' Elisa Ribeiro José (87.975,9873
m2), conforme registro n.? 40.797, de 15.06.1972 (doc.
21) ; Mereli, de Souza Cury (87.975,9873 m2), confor
me registro n. ° 40. 798, de 15.06.1972 (doc. 22); Re ..

gina Maria Ribeiro de Souza e Marlene de Souza Ri
beiro (175.951,9746 m2), conforme registro n.? ....

40.799, de 15.06.1972 (doc. 23); Alfredo Ribeiro ,de
Souza Filho, Gumercindo Sguário Ribeiro de Souza
e JOão Afonso Ribeiro de Souza (263.927,9619 m2),
conforme registro n.? 40.800, de 15.06.1972 (doe. 24);
= herdeiro Pedro Erbano, em data de 15.06.1972,
conforme registro n.? 40.801, tornou-se proprietário
de uma gleba de terra com a área de '307.915,95575'
'm2 (doc. 25) e. Com o falecimento da viúva meeira
Elisa Soldá Sguário (registro n.? 40.784, doc. 8), to
da a área de 12.316.638,23 m2 foi vendida pelo espólio
para a firma ABRAMO MUSSI S.A. _ Indústria e

Comércio, como faz certo o registro n.? 44.448, de
25.02.1975 (doc. 26); f. Em data de 14.09.1972 os
herdeiros constantes dos registros fiS. 40. 785 (doc. 9),
40.786 (doc.'10), 40.787 (doc. 11),40.788 (doc. 12),
40.789 (doc. 13),40.790 (doc. 14),,40.791 (doc. 15),
40.792 (doc. 16),40.794 (doc. 18),40.795 (doc. 19),
40.796 (doc . 20), 40.797 (doc. 21), 40.799 (doc. 23)
e 40.801 (doe. 25), haviam vendido à firma ABRA
HÃO MUSSI S.A. - Indústria e Comércio as glebas
que lhes foram partilhadas, totalizando uma gleba de.
11: 841. 573,8981 m2, como faz cedo o registro n.? ...

41.068 (doc. 27). g. Em data de 15.09.1972, através
de um contrato particular de compromisso de compra
e venda devidamente quitado, irrevogável e irretra-

, tável, registrado no Cartório do Registro de Imóveis
sob n.? 2.298, os herdeiros. JOANA D'ARC RIBEIRO
E SILVA, MARIA-CRISTINA SGUARIO E SILVA,
devidamente assistidos: por sua mãe dona Amélia
Sguário da Silva, incluidas quo estavam no registro
de n.? 40.787 (doc. 11), ALFREDO RIBEIRO DE
SOUZA FILHO, GUMERCINDO SGUARIO RIBEI
RO DE SOUZA e JOÃO AFONSO RIBEIRO DE
SOUZA, representados por sua mãe dona Elvira
Sguário Ribeiro de Souza, incluídas que estavam no

registro n.? 40.800 (doc. 24) , venderam à firma
ABRAHÁO MUSSI S � A. Indústria e Comércio suas

partes ideais, totalizando 387.094,20 m2 (doc. 28); h.
De igual modo, a herdeira 'MARELY DE SOUZA
CURY, referida no registro n.? 40.798 (doe'. 22), atra
vés de um compromisso de compra e venda quitado,

. irretratável e registrado no Cartório do Registro de
Imóveis sob n.? 2.299, vendeu a área de sua proprie
dade à firma -ABRAHÃO MUSSI S.A. _ Indústria e

Comércio, consignando, referido contrato, uma gleba
com 87.975,9873 m.2 (doc. 29). 5. Do histórico ofere
cido observa-se que o jus in re data de 1928 e, como

visto, os limites da área global
.

(24.633.276,46 m2)
não sofreram, oficialmente, qualquer alteração. 6.·
Todavia, uma análise mais acurada nos documentos
que são juntados nos informa que a última referên
cia a limites da referida gleba foi feita no registro n.?
19.001, de 20.12.1950 (doc. 7), ocasiãó em que o fa
lecido adquirente João Sguário transferiu a proprie
dade para si, não mais ocorrendo qualquer informa
ção sobre lindeiros', divisas e :marcos, o qu� constitui
sérios problemas para O' exercício da defesa dos direi
tos originários da propriedade que lhes perte11ce.' "1.
A. firma proprietária anterior -. ABRAHÃO MUSSI

,
S . A. Indústria e Comércio, abusivam.ente e sem

qualquer respaldo jurídico, promoveu uma de,scrição
do imóvel e 'a levoU ao Registro de Imóveis no dia
30.11.1979 (doc .. 3), oportunidade em que· não mais
recolhia q. condição de proprdetária, já qUe no dia, . ..

-,'

20.09.1979, 40 dias antes, havia sido expedida a car

ta de arrematação do imÓ'l�l em favor dO$ ora peti ..
cionários (dôc" 2). 8.�O' ,�ecll:Tso ,do tempo tem per...

1\,: .

(30)
Catari'na

dias
mitido uma série de atos lesivos, seja pela remoção'
dos marcos originalmente fincados permtíndo uma'

promiscuidade de posses que interessa aos amigos do', .

alheio, sej a pela ausência de divisas claras, o que tem :

justificado invasões na referida gleba em busca das
riquezas naturais que aí existem, notadamente a ma-.
doira. 9, A confusão dos limites com os dos propria..."
tários vizinhos estão a determinar uma medida :oficlal
que dirima as dúvidas existentes, permtíndo a cada'
qual a exibição dos títulos que possuem e, discutam
seus direitos no único local onde tal é permitido: O
JUIZO COMPETENTE. A comprovação legal daque,
les que tiverem interesses a defender será trazida ao

bojo dOIS autos e será devidamente analisada pelo díg..
no magistrado. 10. Destarte, fiéis aos títulos que com,

provam o jus in re dos peticionários e de conformida..
·

de com a posse por eles exercida, os limites deverão'
ser traçados da seguinte maneira: == Do marco íní.. :
ciaI, que deverá ser cravado no alto da Serra do Lu-

.

cindo, na divisa das terras ocupadas por.João Bueno-e ..
F. Ribeiro, por uma linha que a partir dai, passando,
peln espigão da serra, tenha 510,0 metros com o rumo .

N66.'O-0. =Tangengiando o Rio Barra Mansa até o'
Arroio Feio, segue o rumo S:'7.0-0, com uma deflexão'
de 107.o-E, percorre uma linha de 70 metros. = Se
guindo pelo Arroio Feio acima até a barra de uma

.

sanga, 'confrontando com terras de Manoel Thomaz'
Vieira, segue-se uma linha de 620,0 metros no rumo

S-29.0-0, com uma deflexão de 22.0-D. = Tangen..
cíando referida sanga, ainda com terras do mesmo'

confrontante, segue-se uma linha de 170,0 metros nó

rumo N-74.'Ü-0, com uma deflexão de 77.'0-:0. = Por'
uma linha seca de ,300,0 metros, no rumo N-80.030'-O,
com uma deflexão de 6.o30'E, ainda com o mesmo;

,

lindeiro. = Seguindo uma linha seca de 445,0 metros,
com o mesmo confrontante, com o rumo S-52.0-0, com"
uma deflexão de 47.o,30'-E. ,= Prosseguindo por uma:
linha seca numa extensão de" 6.354,3 metros, rumo
S-38.'0,6'-0, como uma deflexão de 13.'O,54'-E, sempre
confrontando com terras legitimadas por Manoel
Thomaz Vieira, percorre um terreno acidentado, ten
do aí início da Serra dos Porcos. = Continuando por
terreno acidentado numa extensão de 1.935,0 metros,, .

rumo S-28.'O-E, com uma deflexão de -66.o6'-E, termina
.

o limite com as terras legitimadas por Manoel Tho
maz Vieira. .:_ A seguir, confrontando com terras

ocupadas por .Amador de Deus Bueno, segue pelo Rio
da Areia acima pelo rumo S-73.'030'-E, com uma de
flexão de 45.'030' e por uma extensãO' de 585,0 metros.
= Nos mesmos limites naturais, segue o rumo .

26.030'-E, com uaia deflexão de 80.Q-E ,a, por uma dís-: .

tâncía de 710,0 metros ,= Percorrendo um terreno .aeí
dentado, por uma linha seca de 4.030,00 metros, segue'
o rumo S-21.'O-E, com uma deflexão de 132.0-E, termi
nando aí as divisas com Amador de Delis Bueno. .:
Nas divisas com terras ocupadas pela Família Correia,
são encontrados os seguintes rumos e acidentes:' '.= .

.

Tangenciando um córrego, águas abaixo, pelo rumo

S-74.'Ü-E, com uma deflexão de 53.o-E,..percorre uma li..
nha de 80,0 metros. = Nos mesmos limites, altera. h .

rumo para S-84.o-E, com uma deflexão de 10.o-E, numa
distância digo extensão de 140,0 metros. =.A seguir; :

por uma linha seca, atravessa-se um banhado com',
200,0 metros de extensão; na altura dos 420,0 metros

.

cruza-se um córrego desaguando para 'a esquerda e aos

530,0 metros outro .córrego desaguando para a direita,
isto no rumo N-54.0-E, com uma deflexão de 42.o-E
e uma extensão de 730,0 metros. = Por uma linha se':'

�

ca, por uma extensão de 390,0 metros, seguindo o ru..

mo N-65.'Ü-E, com uma deflexão de 11.°-D, sendr, ti
rumo cortado na altura dos 320,0 metros por um

córrego que desagua para a direita: = Daí, por uma,
linha seca, rumo N-18.030'-E., com uma, deflexão de'

46.o30'-E, percorre-se 385,0 metros, sendo cortada .por
um córrego, na altura dos 120,0 metros, que desagua,
para a direita. = Segue-se uma linha seca por uma'
extensão de 320,0 metros que aos 100,0 metros é cor

tada por uni. córrego que desagua para a direita, ru
mo N-29.0-0, com uma deflexão de 47.'Ü30'-E. = Se
guindo-se _

o rumo N-38.°30', com uma deflexão de.'
67.'Ü30'-D 'e por uma linha 'seca de 610�0 metros, cru
za-Se um córrego a 200,0 metros e que desagua para'
a direita. = Levantamento do Arroio Bonito, águas
abaixo, numa extensão de 380,0 metros, com o rumo

.indicado N-24.'Ü30'-E, com uma deflexão de 14.0-E. =
Ainda pelo Arroio Bonito,. no mesmo sentido, rumo
N-6.'0-0, com uma deflexão de 30. 'Ü30'-E, segue-se um

percurso de 450,0 metros lineares. = Nas' mesmas'
circunstâncias, seguindo-se o rumo N-71.°-E, com'
uma deflexão de'77.'Ü-D e por uma linha de 220,0 m.e

trüs, chega-se ao final dos limites com a Família Cor
reia. = Segue-se o limite com terras o.cupadas' por
lVrarcilio Leite, que começa ainda- no Arroio Bonito, ..,j

na seqüência dos limites com a Família Correia;�'I"
.

constituindo-se de uma única linha, com 720,0 'metros,
rumo N-4.>O-E defletindo 67.'Ü-E, terminando na Bar
ra do Arroio Bonito no Rio da Are,ia. = Pas:s:a-se aos

limites com João Ferraz, começando pelo levanta·
mento do Hio da Areia, á�uas. abaixO', numa êxtensão

..

de 610,0 metros, rumo N·-67.o30'-0, com uma deflexão
.:' "' �.�'� '.;���,:" .'. v',,

)

. (CON:TINUA NA PAGINA SEGl1l.N'fI) .
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r�
. q�

finantes incertos e não sabidos e suas respectivas
esposas, mais aos incapazes eventuais por seus repre-

.

sentantes legais para no prazo. legal e comum,
.

con

fessarem ou contestarem .a presente ação, ficando.
desde já citados para todos os termos dela, pena de
revelia e de entrar a causa na fase executória. Pedem
a condenação nas custas e honorários advocatícios
por parte dos suplicados e .por parte daqueles ·que se

opuzerem ao procedimento (neste casO' comparecendo
com abono das . despesas proporcionalmente), for-·
çando a instauração da fase contenciosa. Protestam
provar o alegado através da audiência de testemu
nhas, cujo rol será oferecido oportunamente, pelo de
poimento pesso.al dos interessados, se pessoa física, e

do representante legal de pessoa jurídica, 'por visto
rias, etc. - Pedem, por fim, sejam nomeados um

agrimensor e dois arbitradores. para, na oportunidade,
procederem da forma ordenada :qa Lei Processual Ci
vil. Dando à presente ação o valor de Cr$ 1.000.000,00,
para os efeitos de alçada e da Taxa Judiciária, vaí .

esta acompanhada dos documentos que mencionada,
em número de 30 -trinta-, além das cópias necessá
rias às citações. Pedem deferimento. De Jaraguá do
Sul, para Canoinhas, em 27.11.1980 (as.) pp. Osmar
Dutra - Advogado. E, para que chegue ao conheci
mento dos mesmos e dos eventuais interessados e in
centos e ainda incapazes, mandou o MM. Juiz expe
dir o presente edital que na forma da lei, será pu
blicado e afixado no. lugar de costume. A advertência
no início mencionado se refere ao artigo 223, § 1.'0
cfc com o artigo 285, 2.a parte do Código de Processo
Civil. Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, aos
sete dias: do mês. de janeiro. de hum mil novecentos e

oitenta e um. Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão,' o

subscrevi.

(CONTINUAÇAO DA PAGINA ANTERIOR)
de 7L'030'-E. = Pelo mesmo Rio da Areia, rumo ...

N...:38.'030'-0, com uma deflexão de 29.'O-D, por uma·
\

distância de 410,0 metros. = Idem, pelo rumo ....•

N-12.'030'-0, com uma deflexão de 5L'O-D, mais 250,0
metros. = Idem, pelo rumo N-:-83.'O-O, com uma de
flexão de 95.o30'-E, mais 550,0 metros = Idem, pelo
rumo 8-58.'0-0, com uma deflexão de 39.o-E, mais 960,0
metros. =. Para finalizar os limites com João Ferraz

percorre-se uma' linha de 530,0 metros, até a foz do
Rio Pinhalzinho, rumo N-51.'030'-0, defletíndo .....

70.o30-D. = Os Iímites com João Bueno começam
com o levantamento do Rio Pinhalzinho, águas aci
ma, rumo N-2.'O-O, com uma deflexão de 49.'O-30'-D,.
por uma linha de 70,0 metros. = Ainda Pinhalzinho
acima, rumo N-40.'030'-E,' defletindo 42.'030'-D, por
uma linha de 860,0 metros. = Idem pelo limite na

Ulral, rumo N-10.'o-E, com uma deflexãode 30.'030'-E,
mais 650,0 metros = Idem, rumo N-31.°-E', defletín
do Ql;o-D, segue-se uma linha de 370,0 metros = Pas
-sando-se para o Arroio da Cadela águas acima, come
çando sua foz no Rio Pinhalzinho, pelo rumo. .v ..".

N-41.o30!_0, com uma· deflexão de 72.o3Ü'-E percorre
se uma linha de 550,0 metros. = Arroio da Cadela
acima, por uma distância de 395,0 metros e· pélo rumo

N-41.°-E, com uma deflexão de 82.o30'-D =. Idem
. pelo rumo 58.o-E, com uma deflexão de 17.o-D, percor
ré-se mais 645,0 metros. = Percorrendo-se mais 170,0
metros pelo rumo N-25.'Ü30', com uma deflexão de
32.<>30-E, chega-se à barra de um córrego junto ao Ar
roio da Cadela. = Pelo Arroio. da Cadela, águas aci
ma, mais uma dístâncía de 590,0 metros, rumo .....
N-67;'030', def1etindo 42.'O-D. = Idem por mais uma

distância de 160,0 e rumo. S-59.'030'-E, com uma defle
xão de 53.'Ü-D. = Daí, por uma linha seca medindo
150,0 metros, percorre-se o rumo N-36.o-E,.. com Uma

deflexão d,e 84.'030'-E. -:- .Após, seguindo-se por um
córrego abaixo, num percurso de 420,0 le no rUIJ?9

N-36.o-E, com uma deflexão. 0.'00. Por uma linha
seca medindo 725,0 metros e no rumo N-5.'O-O, com

um deflexão de 41.°-E, chegamos à penúltima linha.
= Por último e encerrando o perímetro de 31.769,3
metros temos uma linha seca, passando por -um ter
reno acidentado, numa extensão de 2.490,0 metros,
rumo N-15.'Ü30'.-E, com uma deflexão de 20.'030', che
ga-se ao ponto de partida (doc. 30), 11. Peticioná,
rios desejam, por isso tudo tornar certos os limites
de sua propriedade le, assim, usam do veículo judicial
que é a ação demarcatória. 12. Permitem no.ssas leis
civil e processual civil que todo . proprietário. pode
obrigar o seu confinante a proceder com ele à demar

cação entre os dois prédios, a aviventar, rumos apa
gados e a renovar marcos destruídos ou arruinados,

. repartindo-se proporcionalmente entre os interessa
dos as respectivas despesas (Código Civil, artigo. 569).
O autor pode requerer a demarcação com queixa de -

esbulho ou turbação, formulando. também o pedido
de restituição do terreno invadido com os rendimen
tos que deu" ou indenização dos danos pela usurpa
cão verificada (Código de Processo Civil, artigo 951).
J.3. A vista do exposto, os peticionários vêm à pre
sença de V. Exa., com p devido respeito o acatamen
to para proporem contra JOÃo. BUENO, FRANCIS
CO RIBEIRO, MANOEL THo.MAZ VIEIRA, AMA
Do.R DE DEUS BUENO., JACó Co.RREIA, MARCI
LIo. LEITE, Jo.Ão. FERRAZ e suas respectivas mu
lheres se casados forem, todos lavradores; residentes, ..

e domiciliados no Município de Major Vieira, con-

frontantes que são do terreno demarcado, a presente
ação dé demarcação, cumulada com ação de reinte-.
gração de po.sse e ação de indenização por perdas e

danos, requerendo a V. Exa., com fundamento no

artigo 950 e seguintes do Código de Processo Civil,
seja servido determinar a expedição de mandato de
citação aos confrontantes residentes no local indica
do, bem como as mulheres e por edital todos os. con-

VODcurso .. Público
Serão iniciadas. dia 26, em locais

a serem divulgados, as inscrições
parà":ô concurso público de centro,

lador-de arrecadação federal, pro
movido pela Escola de Assuntos Fa

zendários do Mini�tério da Fazen

d�,' em colaboração com a Coordena
doria de Hecrutamento e Seleção do'
DASP; O coneurso.. será realizado -

'l1as 10 regiões tiroa.i:!�l em .que se

:dU,bdlv�'ô� t�·.á.,��
...... , •

.
o.'

,,' ,'!.

Três

•

política ...
_I

emancipaçao

./ .

Wilson Augusto do Nascimento
Juiz Substituto em Exercício

Arrecada�ão
i

.

Federal
e nem por correspondência, sendo
vedada aquela que não atender a

todos os requisitos estab-elecidos no

edital.
.

A primeira etapa (exame de co

nhecimento) compreenderá t rês
provas escritas, versando sobre Co
nhecimentos Gerais (Estatística e

Matemática' Fínanceíra) ; Conheci.
l!nelltôs Espeoiais (Economia, Direi-

de Controlador de
de um número aproximado de mil

vagas, para, imediato preenchimento.

Por regiões, essas vagas são as se

guintes: 1. a Região (Distrito Fede-

\ral., Goiás, Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul), 150, incluindo, as
vagas para as unidades centrais; 2.1!l.

·Região ·(Pará, Amazonas, Acre, Ron
dônia, Amapfã e Bóraíma). 5.0; 3.a

'1It_, ,_t1l: '1\ ...._ ..__ 'L.� •

uiRegléiQ (C�, ,LVJ.4.1é;U.LJ,J.é:I.O e Pia );,

40; 4.S Região (Pernambuco, Ala
goas, Paraíba e Rio Grande do Nor

te)" 40; 5.a Região (Bahia e Sergi
pe), 60; 6.a Região (Minas Gerais),
74; 7. a Região (Rio de Janeiro e

Espirita Santo), 130.; 8.a Região
(São Paulo), 280; 9. a Região (Para
ná e Santa Catarinarv Bô: 10.a Re.

gi�o (Rio Grande do Sul), 90.

to Tributário) e Conhecimentos Co
nexos (Contabilidade, Direito Co

mercial, Direito Civil e Português).
A classificação será por região fis

cal, em ordem decrescente do total

dos pontos obtidos pelos candidatos

nas três provas, observados os mi

nimos fixados para habilitação em

cada prova e a média ponderada
\

.

global mínim.a.
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Acontecendo ...

a * "Podemos servir a uma idéia, da .com seu bonito namorado.
mas não podemos sem violar Ela, sempre simpática, conquis

,

a nossa missão na terra, servir a tando amigos.
um indivíduo. Podemos seguí
la enquanto sua idéia, livremen
te medita ,e aceita por nós, res
plandece sob a bandeira que ele
leva consigo.' Q\lando porém,
'essa bandeira não existe, quan
do essa idéia não sej a a garan
tia de suas, intenções, temos o

* E quem não viu os lances do

dever de examinar o fundo de Tito para aquela moreninha

cada ato que realiza o homem na boate do sábado passado, não
que nos chama para' segui-lo". ,é mesmo Regina Pereira?

* Saulo Patruni 'moreno fofo e* O Clube Canoínhense movi-
querido andando muito só pormentou-se ontem com uma

aí e conquistando corações.boate. Faltou alguns amigos'
para animá-la mais. * Junior e Silvinha fazendo fal-

ta por aqui. Os dois se divi
* Para hoje muitos esperando dindo entre Itapema e Cambo-
um programa melhor que a . ,

rIU.
rotina do dia-a-dia. Por enquan,
to está difícil.

'
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Caiu
Escritório Local da EMATER-SCIACARESC

.o VELHO (CENTEIO COMO FORRAGEM

Cl'mtinua o Velho centeio sendo muito apreciado" em

grandes área, '3 do' mundo, como uma excelente forrageora hibernal.
'Tanto é assim que constantemente modernas publicações estrangei
ras se ocupam dessa planta, cuja forragem é, normalmente, bem
aceita pelos anilnais. Não é, pois, fora de propósito que se reúna,
quase à época da', plantio, o que diz, por' interessante, uma das pu
blicações argentín as sobre as qualidades, o cultivo e o manejo des
sa popular forrageí'ra. Entre �s qualidades que apresenta, destacam-se
como. principais, a r'usticidade, a facilidade de adptaçâo a solos se
cos e leves e a resist ência 'ao pisoteio e' às secas. Fácil de germinar,
mesmo com variações de temperaturas; produz essa gramínea anual,
quando semeada na época adequada, uma boa pastagem durante o

Inverno, porque figura entre as plantas jtlue oferece, notável resis-
'tência a baixas temperaturas - Em muitos países, chega a ser cha
"rnado de o "trigo dos pobres", porque, desenvolvendo-ss bem nos

solos com baixos níveis de fertilidade. proporciona, além de bom
pasto, um grão de valor na panificação. Nos férteis ou adequada
mente adubados, vegeta de forma surpreendente, oferecendo mesmo

com excesso de nitrogênio menos perigo de acamamento que a ce

vada, o trigÓ e a aveia. É ainda, uma planta que não apresenta, nor.
malmente, sérios problemas sanitár íos. Assim a ferrugem da folha,
a que está sujeito não afeta a produção de pasto por se apresentar
a mesma, na maioria das vezes, de modo. tardio. Considera-se tam

bém,' o centeíq, entre os: cereais de .inverno, corno dos menos sensí
veis ao pulgão verde revestindo-se, assim, essa praga de importân
cia secundária para ele. Como não há forrageira perfeita, aponta-se,
como fator limitante desse cultivo, um curto período vegetativo, uma

_ vez que as plantas encanam cedo, no início da primavera. Ao e,n.,.
. cariarem, reduz-se, naturalmente o seu período de aproveitamen
to, caindo sensivelmente a palatabilidade e o valor alimentar. É:,
por isso; muito bem aproveitado para corte ou pastoreio direto' até
a época de encanar, quando os animais: o apetecem menos, porque
aumenta, nessa ocasião, o número de talos e diminui o número de
folhas. É por esta razão; que se recomenda semeá-lo cedo, especial- '

mente em Março e Abril" a fim 'de que entre O inverno a ponto de
perfilhar ou perfilhado, quando seu crescimento pode ser reduzido
por excesso de frio" falta de luz e geadas.

As semeaduras muito tardias - são, pois, muito inconvenientes, por
díminuírem sua capacidade de produção, especialmente se o inver.
no for .demasiado rigoroso e entrar a planta nessa estação com

..

pouco desenvolvimento. Como é de crescimento rápido, superado
apenas pela cevada, convém controlar, pelo pastoreio ou pelo corte,
o seu desenvolvimento excessivo. Desta maneira, evita-se que en
-cane quando se reduz sua capacidade de rebrote, encurtando, con

seqüentemente, o período de pastoreio. Para facilitar um melhor
aproveitamento da forragem; recomenda-se atualmente, a formação
de uma pastagem com boa densidade de plantas, o que permite .não
só aos animais colherem com mais facilidade o alimento, como pago

'

toreá-Ia, com pouco ou nenhum dano, nos períodos de muita umi
dáde .:

CRÉDITO RURAL PERDE SUBSíDIOS-. �.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) elevou as taxas
de juros dos financiamentos à agropecuária par� ,45% ao ano. De- _

f,
terminou também, que os fertilizantes químicos e minerais: (adu-
bos) ficarão 'sujeitos à mesma taxa de juros, (45%). Além disso, a
cobertura do Proagro, foi reduzida de 80% para 70% do Valor Bá
sico de Custeio, (VBC).

O f<i�anciamento de pequenas máquinas e equipamentos
até o limite de 100 lVIVR (100 x Cr$ 2.996)10) por mutuário; de má
quinas e equipamentos de tração animal 'ou movidos a combustí
vel não importado; terá juros de 45% le limite de adiantamento de
100% do valor da aquisição.

Para bovinos; veículos e máquinas; tratores e equipamen
.tos que não se enquadram no ítem anterior; o financiamento co
brirá 100% da aquisição com taxas. de juros iguais às vigentes nas

operações bancárias comuns com pessoas jurídicas.

Segundo fontes govemamentaís, as novas 'taxas não sig
nificam extinção do subsídio ao crédito rural, mas apenas trazem
esse subsídio a patamares mais condizentes com as dificuldades eco
nômicas do'momento. E a diminuição do subsidio" em todo caso,
está sendo compensada pela progressiva liberação dos preços dos
produtos agrícolas.

NOTA: correspondência contendo perguntas ou sugestões de
verão ser enviadas para: Jornal "Correio do Norte"

(Coluna Agrícola) Caixa Postal, 2-D
89460 .:. Canoinhas-SC.

,""u ii p.U! •• ' la RI! , i" II.IIIIIIIII!' I nUI II!"'" Iii'R!' PI II '\..B.-Illl g;. "III! II ,

GA
curta suas férias com nossos artigos de verão:

Bermudas, biquinis, conjunto de short e cami

loSeta, sandálias e jeans das melhores marcas.

TRABALHAMOS COM ',CARTcAO. ELO

* . Os que aqui estão procuran-
do não deixar que tudo fique

na monotonia. Por isso mesmo

na sexta-feira retrazada muitos,
se reuniram na casa do Paulo
Murara para um jantar. É isso.

>I< Caio e Viviane chegam ama

nhã de Meia-Praia. Altos
bronzeados pelaí.

* Jorge I obtendo êxito no ves-'
tibular da UFP. Agronomia

é a pedida. Parabéns.
* Também Acl' Abdala José
passou em Engenharia Mecâ

. nica na UFSC. Tudo de bom.
* Markiv e Pedro aproveitando

o sol de Itapema. Isto é bom

* Rita S. passou o final da se

mana passada conosco, ale

grando a muitos com ísso .

* Modi e Régis juntos nova

mente. Muito amor entrei
eles.

,j, Heloisa Wendt marcou pre
sença aqui na semana passa-

* Ceres T. pontificando nos

'acontecimentos daqui com

'seu namorado. Sempre assim.
* Reni P. sentindo muito a faL
ta do Serginho, e ele dela.

* Dedé P. menina querida que
cativa a todos onde se encon

tra.
* Arlete e Dinho, sempre jun
tos movimentando nos sos

dias'. (

* Nataníel e Rejane juntos ou

tra
.

vez. Continuem. \

* Shiminho circulando c 6m

unia garota de fora na boate .

Responsabilidade J.' e C. ,

de sábado passado. Curitibana
no pedaço.

,

* Carmem pazda e João L,
t
um

par que se destaca na nossa
sociedade.
>I< Derby e Roseli, os dois [un-

.

'tos irradiando simpatia.
* Completou um ano de idade
, no último dia 18 o bonito ga
roto Germano Kõhler , Tudo de
bom., '

* Um par inseparável que está
,

aí é sem dúvida o Beto e a Zi
'za. ISSQ, é bom.. '

* Muitos preferindo parao sá
bado passado irem ao Operá..

rio aproveitar a noite da míní- '

saia. E eles lá.
'

* De parabéns Márcia G., Má-
rio Werka, Sérgio, Rosane Z'.

,

Janice Wiese, Otto Engel e'

Abel., Eles passaram no coricur_,
so _da Caixa Econômica Federal.
* Soli F. passando o final da .

,
semana passada em Guaratu.. '.

, ba , Sentindo a falta do Zico.
* Jaco 'aprbve1tand� O sol gos ..
toso' de Camboriú. Saudades'

par aqui.
* Varandão e Hobbi, lugares
onde sempre se encontra ami

gos.
* "Na vida só aprende quem já
errou. Só distingue quem já,

se enganou. Só desconfia quem
já sofreu. E só prevê quem já
foi surpreendido".

Tchau.

ÁGUAS
seus motivos de ser

,

/

ou de tentar.
Sua vida
'que uma vida conta
não traz sínais..
Hoje, na imensidão das igualdades
mais um pingo se faz presente
no bloco dos anônimos,
na massa informe dos despersonalizados,
na contingência de perder um olho
mas não a vida.
Agora o meu pingo j á tem cor. '

.

Os trajes dos 'demais o envolveram.
E por mais que eu queira não o vE1j'o .

Lá jaz minha lágríma
na amorficidade: de outras águas.
Aqui - na mesma existência VIVO eu.

Naquele lago
jaz um pingo d'água
igual aos outros
H2 O - incolor
tão incolor!
insípido e sozinho.
E prá existir
e prá não morrer .

no desespero do meu rosto
ele me deixou,
e por outras águas,
pingos da chuva
foi, levado.

. Hoje, entre tantos mil pingos
que a vida chora
ele se encontra.
E perde 'suas características
particulares

'"

e seus porques

i ,

Maria Aparecida de Freitas Romais

DECRETO N.o 001/81

CLAUD(lO GADOTTI, Prefeito:' MUnici
pal de Major Vieira, Estado de Santa Ca-

.

tarina, no uso de suas atribuições e' de
acordo com o Decreto n," 359/80 de 31 de
dezembro de 1980,

'DECRETA

Art. 1.0 - Fica aberto o Crédito Extraor..
,

dinário na importância de Cr$ 1. 500.000,00 "

(Hum milhão e quinhentos mil cruzeiros), para
'fazer face as despesas Cios prejuízos ocasionados
pela� enchentes; conforme segue: '1

0800 - SETOR DO DEPARTAMENTO MU.
NICIPAL DE ESTRADAS DE RO-

I DAGEM ,

4. O .10. O - Despesas 'de Capital
4.-1. O . O ...:.... Investimentos
'4.1. 1. O - Obras e Instalações
4.1.1.1 ...:_ Obras e Instalações Cr$ 1.500.000,00

Cr$ 1.500.000,00
Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor

a partir desta data revogadas as disposições em

contrári<;>.
Major, Vieira, 02 de j,aneiro da 1981.

,

CLAUDIO GADOTTI
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de
DECRE,TO N,o 35,9/80

DECLARA ESTADO DE EMERG�NCIA

C'LAUDIO GADOTTI, Prefeito Municipal
de Major·Vieira, Estado de Santa Catari

na, no uso _ de. suas atribuições. legais e,
Considerando as intermitentes. chuvas

,
.

que assolam toda a.r�g�ão norte �o Es�a�o, prm,
cipalmente o Município de MaJor. Vler:-a, cau

sando sérios prejuízos" tornando situação cala

mitosa,',
DECRETA

Art, 1.0 - Fica declarado estado de

emergência em toda a jurisdição deste l\luni�í-
pio, pelo tempo necessário.

,

Art. 2.° - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito em 31 de. dezembro
de 1980.

CLAUDIO GADOTTI
'

Prefeito Municipal
Este Decreto foi re'gistrado e. publicado

na Secretaria M'unicipal na data supra ..

VITOR P. DOS SANTCl'S' ,

pp. Secretário Munic�p'al ..

. ")' ., - ._ "

Major Vieira'

, ,
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,FIAT 1- O CARRO MAIS ECONôMICO DO BRASIL
- ]roCK-� MUDOU PARA FIAT - MUDE voct TAMBÉM,

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA.
- A GAS�LINA OU A ALCOOL; O 1.0 FABRICANTE DE

MOTOR:ES A ALCOOL NO MUNDO.

rock Automóveis Ltda.
Rua Caetano Costa, 2.211
Fone (0477) 2�0007

�ANOINHAS - se FUCI<

Cclheitadeira '

New Holland 4040
.

,
,A Colheitadeira NEW HOLLAND 4040 é forte re-

sist�nte, durável, versátil, moderna. Perfeita.
'

Ela vai mudar o conceito de eficiência na colheita.
Uma garantia da _ tradição da SPERRY NE'W HOLLAND em

produtos de alta qualidade.
-

". J

. P�las suas características e avançadas inovações,
- a Colheitadeira NEW HOLLAND 4040 coloca-se numa indis
cutível posição de vanguarda sobre suas" congêneres.

Concebida em cada detalhe para aumentar os lu

CT?S .

da colheita, reduzindo, ao mínimo, as perdas de grãos,
eliminando as quel;>ras e enviando mais grãos, e grãos limpos,
ao tanque graneleíro .

"

Mais ágil, mais bonita, mais confortável."
Um orgulho da tecnologia e simplicidade mecâni-

ca da SPERRY NEW BOLLAND. .

Conforto, segurança, visibilidade e controles à

VOC� TAMBÉM VAI SE ORGULHAR DELA.

Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda.
-Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Óemitério Municipal)
TeLefone (0477) 22-02t11 - CEP 89460 - CANOINHAS-SC

----------��=== -

r--------------------------------------------'------------
Dra .: Zoé Walkyria Natividade. SeJ.eme

\ - CIRURGIA DENTISTA .._

'- CIC 005589159/DEP
Clínica dentária de senhoras e crianças.
_ Especialização em' Odontopedíatría -

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

Canoinhas ê

O 12.0
populaçãoem

06a Herval D'Oeste
064 Fraiburgo ., .,

065 Tijucas .. .. ..

066 Jaguaruna .. ..

067 Pomerode .. .. ., ..

068 Camboríú ., .. .. ..

069 São Domingos .. ..

070 Modelo" .. .. .. .,

071 Navegantes .

072 Campo Belo do Sul
073 São José do Cerrito
074 Papanduva .. ..

075 Lauro Müller ..

076 Siderópolis ..
'

..

077 Ponte Serrada ..

078 Jacinto Machado
079 Urubici .. .. ..

080 Turvo .. .. .. ..

081 Guaraciaba . ..

082 Braço do . Norte
083 Massarariduba ..

084 Barra Velha ..

085 São Carlos .. ..

086 Tangará ., .. ..

087 Três Barras .. ..

088 Sto. Amaro Imperatriz
089 Pouso Redondo
09,0 Guaramirim
091 São João Batista ..

092 Meleiro .. .. ..

093 Benedito Novo .., .

094 Catanduvas .. .. ..

095 Capinzal .. .. ..

096 Anchieta .. .. ..

097 Presidente Getúlio
098 Penha
0'9,9 Pinhalzinho .., .

10-0 Araquari .. .. ..

101 Romelândia ..... ,

1002 Alfredo Wagner ..

.. 103' Saudades .. ., ..

104 Nova Veneza .. ..

1005 Morro da Fumaça ..

106 Nova Trento ..

"

107 Caxambu do Sul ..

108 Corupá ..... ,

109 Irineópolis .. ., ..

110 Vidal Ramos .. .,

111 Lebon Régis ... ' ..

112 Faxinal 'dos Guedes
114 Porto Belo .. ..

113 Rio dos Cedros
115 Garopaba .. .'

116 Gravatal
117 Campo Alegre ..

118 Bom Retiro ... ,

119 Ilhota ... ' ..

120 Água Dooe .. .,

121 Rodeio ... , .,

122 Garuva ., ., .,

123 Galvão ., ., ..

124 cev. Celso Ramos
1251 Ita .. ., ., .. .. ..

126 Monte Castelo ...•..
127 Praia Grande ..

128 Palma Sola .. .,

129 São João do Sul
130 Rio do Oest.e.. .. .. .,

Segundo dados do Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta
tística (IBGE) sobre o recente
levantamento populacional do
Brasil, o Município de - Canoi..
nhas situa-se na décima segun
da colocação entre os 197 do Es
tado, com - uma população de
48.136 habitantes.

'

Veja abaixo, a posição po
pulacional dos Municípios Cata
rínenses:

001 Joinville ., .. . ... 23�. 940
002 Florianópolis .. .. .. 196.055
003 Blumenau 159.828
004 Lages.. .. .. . 158.518
0005 Criciuma .. .. .. .. 112.746
006 São José .. .. 89 . 937
0007 Itajaí .. .. .. .. .. 88.074
008 Chapecó .. .. .. .. .. 84. 658
009 �barão 77.40�
010 Concórdia .. .. .. 59.918
011 Jaraguá do Sul.. .. 48.801
012 CANOINHAS .. 48.136

, 013 Campos Novos. . 43.755
014 Brusque .. .. .. 41.6;56
015 Mafra .. .. .. .. 41. 224
016 Laguna ,. .. 40.144
017 Caçador .. .. 39.819
018 Curitibanos .. 38.220
019 Palhoça .... .... 38.210
020 Rio do Sul .. .. .. .. 37.092
021 São Miguel D'OesM 37.021
022 São Bento do Sul' . . 35.689
023 Araranguá .. .. .. 34.477
024 Xanxerê ., .. ..... 30.313
025 Videira ..... .. .. 28.919
026 Indaial .. .. .. .. 28.767
027 Porto União .. .. .. 28.679
028 Itapiranga .. ., .. 26'.966
0029 Campo Er,e .. .. .. 25.759
030 Imbituba � 25.716
031 Gaspar .. .. .. .. 25.701 -

032 Joaçaba .. .. .. .. 25.464
033 Xaxim .. ., .. .. .. 24. 848
034 Itaiópolis . .. .. .. .. 24. 754
03-5 Içara .. .. .. .. .. 24.782
036 Mondaf .. .. .. .. .. 24. 184
03-7 São Lourenco do Oeste 24.043"
038 São Joaquim .. .. .. 24.034
039 Ibirama .. .. .. .. .. 23 . 705
040 Balneário Camboriú ., 23.0031
041 Maravilha ...... .. 22. 5Ü'2
042 Urussanga .. .. ..'.. 21.81'0
043 Biguaçú '.. .. .. .. .. 21. 661
044 Quilombo .. ., .. .. 21.588
045 Rio Negrinho ., .. .. 21.199
0'46 São Francisco do Sul 21.108:
047 Coronel Freitas .. �9. 430
048 Imarui ., .. .. .. 19.107
049 Taió ., .. .. ., .. 18.805
05'0 São José do Cedro - 18.387
051 Timbó .. .. .. .. .. 18.060
052 Palmitos .. .. .. 17.956
053 Abelardo Luz ..

-

17 .729 -

054 Itaporanga .. .. .. .. 17.451
.055 Descanso .. .. .. 17 .391
056 Sombrio .. ., ., .. ., 17.362
057 Orleans ., .. .. .. ., 16.664
058 Dionisio Cerqueira 16.283
,059 Cunha Pórã .. .. .. .. 16.232
06.0 Anita Garibaldi .. ., 16.042
061 Seara ., ., .. .. .,'.. 16.036
062 Santa Cecília .. .. .. 15.748

- CIMENTELA
•
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Distribuidores Exclusi
.

Completa. dos
os

Motores
_ Esquadrias
de

de ferro e
•

equipevidros, com

tentes para

EXPORTAÇÃO

_,

mumcipro
SC

15.593
15.223
14.917
14.848
14.431
14.347
14.314-
14.027
13.817
13.7Ü'5
13.690
13.529
13.489,
12.609
12.519
12.452
12.411
12.323
12.177
12.072
12.055
11.854
11.742
11.652
-11.499
11.401
11.151
10.9,73
10.891
10.850
10.792
10.661
10.579
10' .19-8
10'.197
io .119
10.0'83
9'.827
9'.575
9.534
9.345
9',305
9.264
9.24,5
9.183
9.074
8.8,14
8.743
8.6,34
8.597

- 81.501
8.512
8,367
8.349-
_8.411
8.318
8.261
8.096)
8. Q96
8.0'46
7.939
7.929
7.852
7.768
7.761
7.514,
7.49-8
7.400

•

em
L.'" -,

131 Lontras I' •

132 Caibi ., .' ..

133 Trombudo Central
134 Canelinha ..

135 Guabiruba ., .. ..

136 Ipumirim .. .. ..

137 Petrolãndia ., ....

138 Itapema .. .. .. ..

139 Angelina .. .. ..

140 Águas de Chapecó
141 Treze de Maio .' .,

142 Major Vieira .. ..

143 Luiz Alves .

.144 Bom Jardim da Serra
145 Irani ., ., .,

l46 Agrolândia .',

147 Armazém .. .,

148 Grão Pará .

149 Ouro ,

- 150 Timbé do Sul
151 Rio do Campo ..

152 Piçarras .' ., ..

153 Salete .. .. .'

_
154 Paulo Lope-s
155 Rio das Antas ..

156 Antonio Carlos
157 Ascurra ., .. ..

158 Xavantina .. .'

159 Aurora ... , ..

160 Pedras Grandes
161 Jabora .

162 Erval Velho
163 Guarujá do Sul
164 Ponte Alta ., ..

165 Piratuba
166

-

Matos Costa
167 Ipira ., .,' .. ..

168 Águas Mornas ..

169 Sâo Ludgero .,

170 Anitápolis ., .,

171 Agronômica
172 lbicaré .. .. .,

173 Leoberto Leal ..
174 Maracajá ., ., ., ..

175 Laurentino ., ., ..

176 Rio Fortuna
177 Schroeder ... ' .,

178 Major Gercinó ., ..

179 Botuverá .. ., .,

180 Imbuia ... , -" .,

182 Atalanta ., ., ., .,

181 São Bonifácio .,

183 Treze 'I'ilias
184 Dona Emma
185 WitmaI'isum ., ... '

186 Salto Veloso .. .,

187 Nova Erechim ., .'

188 Presidente Nereu .,

189 São Martinho
190 Arroio Trinta ., .,

191 Vargeâo .. .. .' .. ..

192 Peritiba .. .. .' .,

193 Rancho Queimado
'

194 Pinheiro Preto ....
195 Lacerdópolis .. ..

196 Pres. Castelo Branco
197 Santa Rosa de Lima ..

7.35.3
7.347
'7.214
7.185
7.184
7.158
,6.964
,6.855
6.707
6'.6'61
,6.598
6.579'
6.538
6.470
6.339
6.161
-6.144
6.100
'6.056
5.9'58
5.861
5.718
5.641
5.583-
5--.5'32
5:446
5.430
5.3,67
5.283
5.269
5.025
5.019
5.008
4.94-9
4.867
4.731.
4.762
4.702,
4.645
4.6.02
4.555
4.285
4.276 _

4.175
4.076
4.003
3.987
3.874
3.6,20
3.618
3.527
3:580
3.S55
3,.488
3.395
3.347
31.253-
3.223
3.064
2.9-77
2.846
2.829
2.544
2.181'
2.1�2
1.89'1
1.743
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TELAS DE ,ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
ALAMB.RADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL .

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

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL

Fábrica: Distrito de Marcílio Dias - Canoínhas-SC.

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

, '

-
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«\VEG»"
Ajude sua Prefeitura

_ Não é considerado LIXO, restos de mater'iais de construa
.

ção, resíduos das casas comerciais bem COlmo terra, folhas

e galhos, os quais serão removidos à custa dos respectívos
inquilinos ou propríetáríos.

Prefeit-ura
todos

uma variadíssima secção
de profissionais" compe

sua colocação.
Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - _PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldelDar KnUppel
Rua Major Vieira, 36'Ü - Fone (0477) 22·0386 - CANOINHAS - Santa Catarina

,----------__.--_._-_._-,_------------,-------------------'

-

sao

ccmunidsde
, .

respensevers
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OS· PROPRIETARIOS DE· VE,íCULOS'

COM PLACAS DE FINAL 1 RECEBERAM
MAIS QUINZE DIAS DE PRAZO, PARA O
PAGAMENTO DA, PRIMEIRA COT'A DA TA
XA RODOVIARIA úNICA. A DATA LIMITE,
ANTERIORMENTE MARCADA PARA DIA 15,"
FICOU AGORA PRORROGADA PARA O
PHÓXIMO DIA 30 DE JANEIRO, SEXTA-FEL
RA.

,A bECISÃ:0 É DA RECEITA.FEDERA�,
QU� INFORMOU AINDA, QUE OS DEMAIS

PRAZOS PERMANECEM INALTERADOS. A

DECISÃO FOI TOMADA, DEPOIS DE VERI

FICADO UM, ATRAZO NA ENTREGA PELA,

RECEITA AO CORREIO, DAS RESPECTIVAS

.GUIAS DE PAGAMENTO.
'1'WW!"mI!M

Bane
.esn 'u

Tendo o 'Conselho Monetá
nío Nacional aprovado, em reu

nião de quarta-feira a proposta
do Banco' Central do Brasil de
liberação das Taxas de Juros, ra

diretoria do Banco do Brasil
decidiu promover o reajusta
mento das taxas de juros cobra
das nos empréstimos comerciais
e industriais, adaptando-as à
estrutura de taxas de juros do
crédito agrícola fixada pela re-

solução número 671, de .

17 .12 .80. De acordo com essa

decisão, a menor taxa de duros
dos créditos comerciais. e indus-
triais foi fixada 'ao nível da ta-

demais regioes do País e, bem

assim, a beneficiar as pequenas
e médias empresas.

Por outro lado, a aprovação
das novas taxas não prejudicará
o programa de amparo as peque
nas e médias empresas previsto
na resolução número 388, cujos
financiamentos continuarão a

ser feitos às taxas de 40 por
cento e 45 por cento ao ano,
conforme a região.

xa mais elevada do crédito ru

ral' ou sej a em torno de 60 por
cento ao ano, que será a taxa

aplicada às pequenas empresas
e no desconto de duplicatas.

No nível' superior, as taxas
ficarão inferiores às variaçães
previstas no INPC e índice ge
ral de preços, que servirão de
base à fixação da correção mo

netária pa�a o corrente ano.

A. estrutura de juros do
Banco do Brasil continuará a

contemplar' uma diferenciação
,entre as regiões mais carentes
- SUDAM e SUDENE - e as

-

Finalmente, a taxa de juros
do contrato de cheque-ouro so

freu um reajuste de 66 por cen
to.

• ,.."

oes
FLORIANÓPOLIS (JSC)

- A recém-inaugurada agência
do, BNH em Florianópolis! ini
cia suas atividades com todas as

tarefas pertinentes ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servi
ço descentralizadas, segundo in
formou segunda-feira o gerente
Danilo Rupp, o qual explicou
que a descentralização também
está relacionada com a movi

mentação de contas vinculadas,
concessão de certificados de re

gularidade, parcelamento de dé
bitos, exame de defesas contra

, 'levantamentos procedidos pelo
lAPAS, além de outros.'

- Quanto às áreas de apli
cações do BNH, a agência pau-

'

latinamente absorverá traba

,lhos que' atualmente estão 'sen-

do' executados pela agência re-�

gional em Curitiba. Presente-

r I

r cheias
sacar 100

mente, êstam�s dando ênfase ao

atendimento dos empregados
optantes que têm direito' a sa

car o Fundo de -Garantia, por
terem tido as suas moradias'
atingidas pelas enchentes de de,
zembro último nos Municípios
de Ibirama, Blumenau, Gaspar,
Ilhota, Indaial, Timbó, Rodeio,
Ascurra e nas' bacias dos, rios"

Iguaçu' e Negro, nos Municípios
de CANOI�rHAS, TRÊS.BAR
RAS e PORTO UNIÃO, disse o

gerente.
'

FGTS
tes, bem como a reconstrução
das casas atingidas" .

"

Está estimado em cerca de
oito a 10 mil empregados, o nú
mero -dos que poderão ,sacar o

FGTS, e se calcula que as reti-:
radas ultrapassarão a quantia
de 100 milhões de cruzeiros.
"O FGTS -. explicou Danilo

Rupp - propiciará a reposição
dos bens perdidos nas enchen-

Terça-feira última, o geren
te Danilo Rupp esteve em Ca

noinhas, onde às 16 horas, man
teve contato com os Prefeitos, '

Benedito Therézao de Carvalho
Netto, Odilon ..Pazda e Victor
.Buch Filho, visando equacionar
uma solução para a liberação
do FGTS aos trabalhadores dos
três municípios que foram du
ramente atingidos pela enchen
te.

Os interessados precisam
apresentar um requerimento
onde constam Os danos sofridos
no imóvel, acompanhado de um

atestado da CEDEC compro-'
vando que a moradia do reque
rente foi atingida pela enchen
te.

-
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A cidade de' Videira, entre
os' dias 14 e 22 de março, sedia
rá a Feira Nacional da Fruta, a

ser realizada no Parque da Uva.
O acerto foi feito entre o Pre-

feito Tadeu Comerlato e o Go
vernador Jorge Bornhausen,
sendo que a feira contará com

,

a,
•

a participação de produtores de
todo o País, principalmente dos
Estados de Santa Catarina, Rio
Grande do Sul, Paraná, São
Paulo e Minas Gerais.

Além das atracões e do in

tercâmbio técnico, "haverá tam
bém nos dias de feira ·"starids"

festa da
arco

.,

para que o público possa com

prar maçãs, uvas e pêssegos. A
Feira Nacional da Fruta é pro
movida pelos. Ministérios da

,
Agricultura, e da Indústria, e

Comércio, Secretarias do Gover,
no do Estado e Prefeitura Mu

nícipal de Videira.

decide, ·Iib�ral'
de

CMN
85 ·taxa·

Ati g- O

deve 'âo
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O Conselho Monetário Na
cional. decidiu quarta-feira, em

reunião de quatro horas,' Iiberar
completamente as taxas de ju
ros das aplicações bancárias,
deixando por conta do mercado
a definição dos novos patama
res,' os quais poderão ser maio
res do que os até agcravigentes.

•

Cumprindo a nova orienta-
ção, o Banco do Brasil resolveu
elevar de 3% para 5% ao mês a

taxa de .juros do "cheque ouro"
.

e fixar em 60% ao ano as taxas

para desconto de duplicatas pa
ra o comércio e a indústria, em
bora o chefe da Assessoria Eco-'
nômica do Ministério da Fazen

da, Mailson Nóbrega" afirmasse
que elas não poderão ficar abai
xo da maior taxa, vigente ,para
as operações -de crédito rural,

.

que é de 65%.

Com esta decisão, o gover- ,

no atende a uma reivindicação
do sistema financeiro nacional,
qus sempre se manifestou Con

trário ao tabelamento ou qual
quer forma de administração
das taxas de juros. Em resposta,
o .ministro da Fazenda, Ernane
Galvêas, presidente do colegia
do, integrado por.21 membros,
dos quais três são banqueiros,
confia numa estabilização das
taxas em vigor e até espera �

uma redução, por acreditar que
a partir de agora prevalecerão
"as regras de mercado').

'

Embora tenha liberado os

juros, o Conselho Monetário
não afrouxou em nada o con

trole monetário, significando
que os bancos do setor privado

Ano XXXIV

N.o 1604

24/01/81

•

'Juros
terão de conter seus emprésti
mos em apenas 5%· neste' pri
meiro trimestre e restringir
suas aplicações em 50.% duran
te todo ano.

Além desta medida.,» CMN
decidiu aumentar o nível de es

tímulos às exportações, redu
zindo de 54% para 440/0 ao ano

as, taxas de juros, efetivas co

bradas nos financiamentos .à
produção de manufaturados'
destinados ao mercado interna
cional.' A medida tem o 'firme

propósito de permitir ao gover
no o cumprimento de sua meta
de exportar US$ 26 bilhões, este
ano. Foram também aprovados
novos critérios de determina
ção das taxas de juros para os

empréstimos a investimentos
rurais e industriais de longo.
prazo, as quais voltarão a ,se ba
sear na variação das.Obrigações
Reajustáveís do Tesouro Nacio
nal (ORTN).

O Banco Central distribuiu
aos conselheiros três documen- ..

tos relatando os resultados da
política monetária e fiscal. de
1980, e informando suas previ
sões e hipóteses de trabalho do .

balanço de pagàmentos e for
mas de atuação na frente exter

na, em 1981. O relatório da
área externa confirma que o, dé-

.

ficit em transações correntes em
1980 chegou a US$ 12,1 bilhões,
dos quais US$ 2,8 bilhões são da

balança comercial, cujas expor
tacões sornaram US$ 20;1 .bi
lhôes e as importações. US$
22,9 bilhões.

Recursos espeCiais
atingidas pela

,

FLORIANÓPOLIS - Os
Presidentes do Banco do Brasil,
Osvaldo Colín, e do BESC, V ic
tor Konder Reis receberam ofí
cio do secretário da Indústria e

.

Comércio, Dieter Schmidt, Çlpe
lando no sentido de que essas

instituições . destinem. recursos

especiais em caráter, de urgên
cia para atender as empresas
da região de, Canoinhas. Aque
la área, conforme telex enviado
pelo Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Ca
noinhas (ACiC), Agenor Chrís-

,para_ empreses
enchente'

tófoli, foi duramente atingida
por enchentes no. final. de 1980,
cujos 'prejuízos a economia do

município 'sobem a centenas de
milhões de cruzeiros.

Dados em poder do secretá
rio Dieter Schmidt revelam que
a indústria de Canoinhas espe
cialmente a de madeira e cerâ
mica, teve enormes prejuízos
em função da dificuldade de ob,
tenção de matéria prima e da
sensível redução da capacidade
de produção.

__________________________________________+_9 1_= _

Será dia,
Sociedade

31 a

Tiro
festa da
ao Alvo

A Sociedade Tiro ao Alvo
de Canoínhas, promove dia 31

próximo, a eua tradicional fes
ta "REI" Cavalheiros, I.", 2.a e

3.a "DAMAS", 'em sua sede no

�airro Campo da Agua Verde.

O programa tem início às
14h30, com o início da marcha
em, busca do "REI", . Sr. .Rel-'
muth Prust,. partindo da sede
da STAC, seguindo em ônibus

..�e carros até a Praça Lauro Mül
ler, defronte a Casa Mayer, e

continua com a marcha em bus-
.
ca da La "DAMA", Sra .. Vera. ...
'Lucia Stulzer Lopes.

. \

As 15h30, terão início as

'inscrições na sede social, para 'a

disputa ,na escolha do novo

"REI", Cavalheiros e Damas,
com entrega de faixas e meda
lhas aos vencedores. As 22h30,
acontecerá na Sociedade Bene
ficente Operária, o tradicional
Baile da Sociedade Tiro ao Al
vo, com animação do conjunto
Verde Vale da cidade de Pome
rode.

A,Diretoria está comuni
cando aos interessados, -que a
.reserva de mesas poderá ser fei�
tâ na Sede da STAc com oeeô
homo, Sr. Alexandre Stei�lért:.·
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