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.Jorqe inaugur\

.e instalou
CANOINHAs. (CN)

Cumprindo programa oficial de
sua viagem governamental, a

sete municípios do Estado, o

Governador Jorge 'Konder Bor
nhausen esteve em Três Barras
e Canoinhas nesta quinta-feira
durante quatro horas.

O Governador, acompanha
do de sua mulher Sra. Déa Bar
reto Bornhausen, vários secre

táríos de estado, deputados esta
duais e federais, chegaram a

.Três Barras às 8h40, desembar
cando no aeroporto local com.

10 minutos de atrazo em rela
ção ao previsto pelo programa
oficial.

Naquele 'município, Jorge
e comitiva foram recepcionados
por todos os Prefeitos dá região
do Planalto Norte, Presidentes
dos Diretórios Municipais do
PDS, vereadores' e grande nú
mero de populares. Após cum

primentar aos presentes, o Go
vernador dirigiu-se à Casa de
Hóspedes da firma Rigesa, on-'
de na presença do Prefeito Mu
nicipal Odilon Pazda e autori
dades, assinou o Edital de Lici
tação para a realização das
obras civis do Sistema de Abas
.tecimento de Agua da Casan de
Três Barras, cuja obra está or

çada em Cr$ 50 milhões, benefi
ciando 10 mil habitantes, Na

oportunidade, fez uso da pala
vra o Presidente da Comissão
Executiva 'Municipal do PDS,
Antonio Tsunoda, qus agrade
ceu a atenção do Governador e

seu secretariado ao Município
de Três Barras em suas reivin
dicações .' Tsunoda em nome do
Partido e do Executivo Munici
pal reivindicou ao Governador
a construção da Fundação Mé
dico-Social' Rural para Três
Barras, além da transformação
da escola de Análises, Químicas
em Magistério e Técnico em

Contabilidade, que funcionará
no Colégio Colombo Machado
Salles. Outro pedido ao Gover
nador, em nome da comunidade
tresbarrense, foi o da constru
cão urgente de um Ginásio de
Esportes. Respondendo ao ape
lo das' autoridades daquele mu-

.

nicípio, Bornhausen garantiu
qu� no início do segundo sernes

tre deste ano, estes pedidos se

rão estudados com carinho e

provavelmente até 1982 estas'
obras estejam concluídas.

CANOINHAS

Em seguida a comitiva go
vernamental dirigiu-se a Ca
noínhas chegando às 9h40 ao

Bairro Agua Verde, onde foi
recebida por autoridades de vá

rios municípios do Planalto
Norte e grande número de po
pulares. Naquele Bairro) o Go
vernador presidiu a solenidade

.

de inauguração do Núcleo Ha-

ca

e
bitacional "J a c o b Bernardo
Fuck", construido pela COHAB,
com 100 .casas populares. Na
ocasião, o Presidente da CO
I:IAB, Nabor Schlichting, fez

. uso da palavra esclarecendo aos

presentes os dados técnicos do

Conjunto .Habitacional, infor-.
mando que no projeto foram
aplicados 28 milhões e 135 mil
cruzeiros, cujà obra foi dotada
de toda a infra-estrutura neces

sária.

paçao efetiva na política brasi
leira", disse o Presidente da
j"DC Estadual.

Em 'seguida Enio Branco
convidou o Presidente da JDC
Regional, Luiz Sérgio' Buch a)

receber das mãos do Governa
dor· a sua certidão de posse,
bem como as outras 10 certidões
dos seus companheiros de' DÍ
reteria, dando-os por empossa
dos oficialmente.

Em seguida, 0\ locutor do
cerimonial, Alfredo Franco,
convidou a viúva de Jacob
Fuck, Sra. Matilde Fuck a des
cerrar a placa alusiva à ínaugu
ração do Conjunto Hab iracio-
"nal . Depois, o Vice-Prefeito de
Canoínhas, Fábio Nabor Fuck,
filho do homenageado, fez 'um
breve pronunciamento agrade
cendo ao Governador Jorge
Bornhausen pela escolha do no

me de seu' pai ao conjunto das
,100 novas casas populares.
Agradeceu também ao Presi
dente da COHAB e a todos os'
secretários de Estado presentes,
pelo esforço em conjunto para,
a concretização daquele beneff..
cio às 500 pessoas que lá resi
dem. Por último Fábio Fuck
reivindicou ao Governador o

asfaltamento da rua: que serve o

Conjunto Habitacional, antes
mesmo qus se inicie o asfalto
entre Canoinhas-Major Vieira
e BR-116.

Em seu discurso de posse,
Luiz Sérgio Buch afirmou: "Es
tamos assumindo a presidência
da JDC Regional, conscientes
da grande responsabilidade que
o cargo impõe. Nós da JDez sa

bemos que a situação atual do
Brasil é"" realmente delicada,
daí porque o nosso apoio, aos

dirigentes da nação. Confiamos
no Presidente Figueiredo, que'
apesar dos problemas econômi
cos, não tem permitido que seu I
espetacular processo de abe'r-!
tura democrática sofra solução i

de continuidade, Confiamos so- !
l

bretudo no Governador, Jorge
Bornhausen, que realiza uma

adminístração notável, concre

tizando as aspirações ,do povo
catarinense, inclusive e princi
palmente-a nossa região, aten
dendo na medida do possível to
das as nossas reivindicações".
Continuando, Luiz Sérgio fez
um apelo ao Governador. para
que inicie ainda em seu manda
to o trecho da BR-280, trecho
entre Canoinhas-Irineópolis e

. Porto União, que é um sonho
antigo da população do norte
catarinense. Finalizando o Pre
sidente da JDC' Regional, enfa-

I tizou o ideal e a finalidade da
JDC, "É pelo PDS que a Juven
tude Democrática Catarinense
da região da AMVAC, vai tra
balhar, batalhar, pensando se

riamente desde já no pleito de
82, quando nós jovens trabalha
remos para que o sucessor de Jor-
ge Bornhausen sega do Partido
Democrático Social. Aos meus

companheiros da diretoria ma

nifesto a minha solidariedade e

o meu agradecimento pela 'esco

lha de meu nome, com a certeza
de que haveremos de trabalhar
unidos, tendo como meta prin-

.

cipal a consolidação .

da JDC
em nossa região como uma for
ça política de grande valor".

JDC

Prosseguindo as solenida
des, pronunciou-se o Presidente
Estadual da Juventude Demo
crática Catarinense (JDC), Dr.
Enio Branco, apresentando ini
cialmente a constituição da'
JDC microregional da Associa
ção dos Municípios do Vale do
Canoinhas ( A M V A C ) , que
abrange os municípios de Porto
União, Irineópolis, Major Viei
ra, Três Barras e Canoinhas:
Presidente, Luiz Sérgio Buch
(Porto União) ; Vice-Presidente,
Arnaldo Pereira dos Santos
(Major Vieira); Coordenador
Geral, Norberto Vachtel (Ca
noinhas); Secretário Geral, Ro
berto Batschauer (Irineópolis);
1.00 Secretário, Amadeu José
dos Santos (Canoinhas); Tesou
reiroGeral, PedroRogério Reitz
(Três Barras); LO Tesoureiro,
João Maria Bueno (Major Viei-
ra); Delegados: Benedito The- Em seguida pronunciou-se
rézio de Carvalho (Canoinhas); o Governador Jorge Bornhau
Tadeu Kurpiel (Três Barras), sen, dizendo "Ao entregarmos
Roberto Domit de Oliveira estas 100 casas populares aos

(Porto Uinão) e Luiz Antonio menos favorecidos, nós estamos
Fronczak (Irineópolis). "Que- mostrando' exatamente que o

remos desejar absoluto êxito a caminho desta pátria é o da so

todos aqueles que abraçaram a cial democracia, e que podemos
causa da juventude, tendo a cer- 'abrir os braços e as portas aos

teza de que o segmento jamais jovens porque estamos perse
deixará aquele vazio que ou- guindo e precisamos perseguir
trora existia. É nosso objetivo ainda. mais a busca da justiça
que a JDC tenha uma partici-. social. Quero por isso, cumpri-

mentar ao Presidente Estadual Müller Junior. Depois, proce
da JDC, Enio Branco pela sua deu-se a entrega de auxílio fi
mobilização, pelo seu espírito nanceiro do GAPLAN à Prefei
público, pela sua capacidade de ' -tura Municipal de Canoinhas,
liderança. Quero cumprimentar no valor: de Cr$ 800 mil, refe
os seus companheiros de dire- rente à participação em proje
ção a nivel estadual aqui pre- tos municipais.
sentes, que tem sido de uma

agilidade extraordinária na' for,
mação de todos esses núcleos
em todo o Estado de Santa Ca
tarina". Por último' o' Governa
dor disse "quero cumprimentar
também o Luiz " Sérgio Buch,
empossado nesta oportunidade,
pelas suas 'palavras conscientes
de jovem que sabe das dificul
dades .

que vivemos neste mo

mento no país, mas que crê �a
capacidade da nossa terra e de
nossa gente . Jovem que não se

viu abatido' por aqueles que
querem fazer da crise um ins
trumento par� subir o poder e

não para solucionar os proble-'
mas que vivemos".

a.

SSI

Com a presença do Secre
tário da Segurança e Informa
ções de Santa Catarina Coronel
Ary Oliveira e do Superinten
dente da Polícia Civil do Esta
do, Dr, Luiz Darci da' Rocha',
além do Secretário da Educa
ção, Antero Nercolini, o' Gover
nador presidiu a solenidade de
instalação' e nomeação de car

'gos da
J

I8.a Delegacia Regional
.da SSI e 18.a Unidade de Co-
ordenadoria Regional de Ensi
no, ambas com sede em Canoí
nhas. Para o cargo de Delegado
Regiqnal, foi empossado o Dr.
Hercilio NoIli e para o cargo de
Diretor da 18.a UCRE, foi em
possado o Professor Hercílio

·UCRE

O ato contou ainda com a

presença de toda a comitiva go
vernamental além de Supervi
sores Locais de Educação de
Canoinhas, Porto União e gran
de número de professores, a

maioria nomeados para as res

pectivas divisões da 18,a UCRE.

Após os atos de governo, a

comitiva do Governador diri
giu-se à Três Barras, . de onde
seguiram em aviões ao Estado

para a cidade de Caçador, para
dar continuidade à visita a mais
5 municípios da região Centro
Oeste.

,.

PRESENÇAS

Fizeram parte da comitiva
governamental na visita a Três
Barras e Canoinhas, o Secretá
rio do Bem Estar Social, Egidio
Martorano Neto; o Secretário
da Educação, Antero Nercolini;
o Secretário da SSI, Coronel
Ary Oliveira; o Secretário dos
Transportes e Obras, Esperídiâo
Amín Helou Filho; o Diretor'
Geral do DAE, Francisco de As_
sis Filho; os Deputados Fede
rais, Artenir Verner e Vitor
Fontana; o Presidente da CO
HAB, Nabor Schlíchtíng; o Pre
sidente do BNH de Santa Cata-

rina, Danilo Rupe; o'Diretor Re
gional da CASAN, Osny Píske;
o Presidente da CASAN,. Dr .

Ari Canguçu de Mesquita.
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Heloisa s. Bertoncini

Em face da crescente impor
tância que, a cultura do milho
está adquirindo em Santa Cata

rina, a EMPASC _ Empresa Ca
tarinense de Pesquisa Agrope
cúaria S.A., de conformidade ao

Plano de Ação (1979-1983) da
Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento, está conduzindo
28 experimentos com este valio
so cereal, divididos ern 4 (qua
tro) grandes projetos de pesqui
sa. Estes projetos abrangem o

melhoramento de populações de

milho, ensaios de avaliações de

variedades, tecnologias para me

lhor eficiência no aproveitamen-'
to de nutrientes e sistemas de

produção de milho consorciado
à soj a e ao feij,ão.

OS ENSINAMENTOS Se
cretos Rosacruzes são ofereci

dos àqueles que se propõem
utilizá - los, unicamente, no

aperfeiçoamento de suas fa

culdades interiores, e no do

mínio dos obstáculos, diários

da vida. A Organização Inter
nacional dos Rosacruzes terá

prazer em receber solicitações
daqueles que acreditam que
o merecimento e a sincerida
de determinam o direito' do

indivíduo obter t�l sabedoria;
a esses, será enviado, grátis,
um exemplar do livreto fas

cinante "O DOMíNIO DA

VIDA"; permita que esse li

vreto lhe sugira o plano segu

re, pelo qual poderá ampliar
o seu campo de Poder Pes

soal. Basta endereçar sua car

ta para: Escriba S.E.C.
Ordem Rosacruz, AMORC,
Rua Nicarágua, 2453 - Caixa ,

I posptal, 3?7B- �1>üoOO/curitiba ,I :-----/--.......------......... -

I
- arana, rasu .

......... ""8i'"Wamwill

DOCUMENTOS
EXTRAVIADOS

ALCEU JARENTCHUK decla-
ra para os devidos fins que extra
viou os seguintes documentos: Tí
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.

Ora.
CIRURGIÃ-DENTISTA

-

CRO 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

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

....----------------------------------=--------------------

Cclheitadeira
New Hclland 4040

ti

A Colheitadeira NEW HOLLAND 4040 é forte, re
sistente, durável, versátil, moderna: Perfeita.

,

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

produtos de 'alta qualidade.
Pelas suas caracter isticas 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

cros da colheita, reduzindo, ao mínimo, as perdas de grãos)
eliminando as quebras e enviando mais grãos, e grãos limpos,
ao tanque graneleiro.

Mais ágil, mais bonita, mais confortável;

, Um orgulho da tecnologia e simplicidade mecâni-
ca da SPERRY NEW HOLLAND.

Conforto, segurança, visibilidade e controles à
mao.

VOCÊ TAMBÉM VAI SE ORGULHAR DELA.

MlWJj aw

SUPER OFERIAS
Toca-Discos Stereo « Philips» por apenas CrS 5.600/00

Conjuntos Estofados· 2 Poltronas e 'Sofá .. (ama por apenas (r$ 6.500,00
- RelógiO ((Orient» em 5 pagamentos sem acresdmo e a vista (om

aquele descontão.'

HIRT

Revendedora autorizada "New Holland" e "CBT" p-ara, a região,

f;�;c;n ': M A V E Q (J I P :':'"' �D�

e,: ":-'it�".( 1 � I!.� [ ''':'�.,�'í'�...".,� Dl 1 � {�.'!fl:_.""",-

Máquinas, Veículos e Equipamentos Ltda,

Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Cemitério Municipal)
Telefone (0477) ,22-0261 CEP 89460 - CANOINHAS-SC

J
,

COPAS, DORMIT<óRIOS PARA CASAL E INFANTIL, COZINHAS AMERICANAS TODES

CHINI, TV A CORES (SANYO, SH;ARP, PHILIPS), TV PRETO E BRANCO (PHILIPS,
PHILCO), FOGõES A LENHA E A GÁS, REFRIGERADORES, ARMARIOS COM PIAS

(SIMPLES E DUPLAS), BICICLETAS, ENCERADEIRAS, MAQUINAS DE COSTURA E DE

LAVAR, COLCHÕES, VIOLõES, CARRINHOS E BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, RA

DIOS, TOCA-FITAS E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.

LT •
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rico a I va orlza
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CA:N0INHAS Rua Caetano Costa, 495 -, Fone 22-,0555 SANTA CATARINA

A Coordenadoria do Programa
Estadual de Pesquisa de Milho,
agrônoma Maria Elisabeth G.

Dias, da Estação Experimental
da EMPASC de Chapecó, explí,
ca que o objetivo geral da pes
quisa é o de reduzir os custos de

produção, mantendo os níveis de

produtividade da lavoura. Para
atingir esta meta, entre outros

pontos, ela cita que os pesquisa
dores da EMPASC estão utili
zando o esterco de aves e de suí
nos aliado à adubação química;
desta maneira, visa-se identifi
car os níveis econômicos em que
estes produtos' poderão ser usa

dos pelos agricultores.

Continuando, a agrônoma Ma
ria Elisabeth ressalta que a

EMPASC possui, em testes, uma
coleção de plantas (legumino
sas) para adubação verde. Es
tes vegetais propiciam uma me

lhoria do solo, tornando-o mais

fofo e úmido e, ainda, fornecem
nutrientes à cultura que vai ser

plantada logo após.
Paralelamente a estes traba

lhos, a EMPASC continuará
suas pesquisas objetivando a in,

dicação de cultivares ( varieda
des) comerciais de milho mais

.

produtivas, com boas caracterís
ticas agronômicas e adptadas às

principais regiões produtoras de
Santa Catarina.

Finalizando, Maria Elisabeth
aponta os experimentos científi
cos de consorciação . do milho
com o feijão e a soja, juntamen,
te ao ;manejo e conservação do
solo, .

como um passo a mais na

tecnologia agropecúaria catarí
nense, já que estas técnicas vêm
ao encontro das necessidades do
agricultor, intensificando o uso

da terra e aprimoramento o pro
cesso produtivo.

.
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- CIMENTELA -

TELAS DE 'ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
ALAMBRADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.

FABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COMPRIMEN-

TO E COM A-RAME DE TODAS AS BITOLAS.
.

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL

Fábrica: Distrito de Marcílin Dias - Canoinhas-SC.

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

FIAT - O CARRO MAIS ECONÔMICO DO BRASIL

FUCK -,MUDOU PARA FIAT - MUDE VOCÊ TAMBÉM,

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA.

A GASOLINA OU A ALCOOL; O 1.0 FABRICANTE DE
MOTORES A ALCOOL NO MUNDO.

Fock Automóveis Ltda.
Rua Caetano Costa, 2.211
Fone (0477) 22-000f

•
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'Ga�n,aval no

Canoinhense
\ ,

Com promessa de muito confere, serpen-
tina e animação, o Clube Canoinhense reviverá
este ano as, memoráveis noitadas de carnaval.
Edir Kammradt".o novo presidenta do "magesto
so" acaba de informar ao colunista em absoluta
primeira mão, que a programação do ','CARNA
VAL/81" já está sendo elaborada com muito ca

rinho. Serão dois bailes, um dia 28 e outro dia
2 de março, além. de duas tardes infantis, uma

dia 1.0 e outra dia 3 de março. A parte 'musical
estará a cargo do conjunto musical Wie.gand.o
Olsen de Marcílio Dias. Os merecidos parabéns
à nova Diretoria do Clube Canoinhense pela fe
liz e oportuna iniciativa.

Hoje 'o enlace de

Maria Jurema 8 Milton ,Auousto
Hoje em Canoinhasum grande acontecimento so

cial, com o casamento de Maria Jurema Dambroskí,
filha dos amigos prezados, o industrial e senhora, Cle
mente (Janete) Dambroski , O noivo é Milton Au
gusto filho do conhecido casal da sociedade de São
Bernardo do Campo, São. Paulo, Milton Augusto
(Ruth Bossan) Redondano . O horário das 18 horas é
o marcado para a cerimônia religiosa que será ofi
ciada na Igrej a Matriz Cristo Rei. Após a cerimônia
os convidados estarão sendo recepcionados no salão
de Festas do Clube Canoinhense . Depois, o jovem
casal seguirá em viagem de lua de mel percorrendo
as belas cidades turisticas do Rio Grande do Sul, Do

.

colunista ao jovem casal e aos papais as nossas felici
tações com votos de alegrias permanentes. Poste
riormente mostraremos aos leitores a reportagem da
festa,

GARDENI'A
Curta suas férias com nossos artigos de verão:

Bermudas, biquínis, conjunto de short e' cami
seta, eolã e jeans das melhores marcas.

TRABALHAMOS COM CARTÃO ELO E

CHEQUE OURO.

Tiro "Rei"
Da Sociedade Tiro ao Alvo de Canoinhas,

estou recebendo convite de participação para a sua

tradicional festa "Rei, Cavalheiros, 1. a, 2. a e 3. a

DAMAS". Os feste�9s serão realizados hoj e à partir
das 14h30, quando terá o inicio da marcha em busca
do "REI" Sr, Helmuth Prust, seguindo em ônibus e

carros, até a Praça Lauro Müller, defronte à Casa
Mayer, reiniciando a marcha em busca da 1. a "DA
MA", Sra. Vera Lucia Stulzer Lopes. Às 15h30 come

çam na sede da S.T.A.C. as inscrições para disputa na

escolha do novo "::REI", Cavalheiros e Damas, com

entrega de faixas e medalhas aos vencedores.' A fes
ta prossegue logo mais às 22h30, com a realização do
também tradicional baile na SBO, com animação do
conjunto Verde Vale da cidade de Pomerode. As re

servas de mesas podem ser feitas até as 20 horas na

Sede da S.T.A..C. com. o econômo, Sr. Alexandre
Steillen. :,,'.

Casamento em Irineópolis
Registro hoje com satisfação o enlace, ma

trimonial dos jovens Nelson Consul e Lindarci Gon
chork, ocorrido dia 24 último em Irineópolis, O noivo,'
é filho dó casal Carlito e .Juracy Consul, de Canoinhas '

,
e a noiva, filha do casal Francisco e Antonia Gon
'chork;' de Irineópolís , A cerimônia religiosa teve por
local a Igreja Matriz Bom Jesus às 16h30 e a recepção
aos muitos convidados no Pavilhão de Festas de São
Pascoal. Da equipe do Correio do Norte e Impressora
Ouro Verde, seguem as felicitações ao jovem casal,
extensivos aos seus pais.

Primeira Dama do Estado
D." Déa Bornhausen, esposa do Governador

Jorge Bornhausen esteve pela primeira vez em visita

oficial a Canoinhas nesta quinta-feira, por. ocasião da

visita oficial de seu marido. Na ocasião, D." Déa

manteve contato com D." Lia, esposa do Prefeito The-,
rézio de Carvalho, além de diversas Senhoras ligadas
à assistência social do município.

Hípica Julio' Budant
Realmente uma iniciativa pioneira no Planalto

Norte, o lançamento dos Títulos Patrimoniais da So
ciedade Hípica e Esportiva "Julio Budant", que ora

organiza seu quadro social para a construção de uma

magnífica sede. Os carnês já estão a venda e os pri-
.

meiros interessados a adquiri-los receberão o título de
"Sócio Fundador" .

I

Miguel
. .

aruversanou
: Qúem recebeu muitas homenagens dos

amiguinhos e famí liares, foi o garoto Miguel Proco
piak Neto, que dia 26 último completou mais um ano

. de vida. Ele é filho do prezado casal, Miguel Fontes
(Maria Cristina de Assis) Procopiak, de nossa socie
dade. Do colunista, seguem os parabéns ao jovem
aniversariante com votos: de muitas felicidades.

Chorinho novo
.

Ainda em fé�ta o lar do casal Ray lileo e Maria
da Graça Feijo Gaião, com o nascimento dia 30 de
dezembro de um belo garoto, pesando 3.400 gramas.
O menino receberá o bonito. nome de Thiago Phillipo;
cujo batizado está marcado para os próximos dias. O
nosso abraço e as congratulações pela felicidade do jo-

J

vem casal.

Niver
Ainda circulando os parabéns à Sra. Ana

Helena Procopiak, que dia 28 inaugurou idade nova.

Da coluna seguem os cumprimentos com os melhores
votos de felicidade.

Baile das Debutantes
A nova Diretoria do Clube Canoinhense, em

penhada em proporcionar o melhor aos seus associ-a
dos, acaba de contratar um excelente grupo musical
para abrilhantar o Baile das Debutantes deste ano.

Trata-se do "BRAZILIAN SHOW SUPE'RSTARS"
de São Paulo, considerado pela' crítica especializada
como um dos melhores do Brazil. O jovem e dinâmi
co Presidente, de nossa melhor sociedade, Edir Ka
mmradt, informou ao colunista que excepionalmente
este ano, oBaile Branco será realizado no dia 12 de se

tembro. O próximo passo da-Diretoria, será a contrata
ção de um bom apresentador para a importante noita
da.

Saliba e Sandra
De casamento marcado o prezado amigo Sa

liba Nader Netto com a jovem e bonita Sandra Koch,
'

,
'

da sociedade joinvillense. O .acontecimento será no

próximo dia 6 de fevereiro em Joiuville, com cerimô
nia religiosa às 19h30 na Igrej a da Paz e recepção na

sede da Associação Atlética Banco do Brasil. Saliba,
é filho do casal Tufi (Carmen Dannemann) Nader e

Sandra, filha do casal Adalberto (Wally) Koch.

Organizações Hecord
·Estumos em novo endereço

Rua Frei Menandro Kamps, 511

(Próximo ao SESI)
Fone 22-0266)

O carinho muito especial da coluna de hoje
á menina Ketleen Viviano Fallgatter, que dia 27 úl
timo comemorou 12 anos de vida. A aniversariante
é filha do prezado casal Gerhardt (Elisa Renate)
Fallgatter, a quem enviamos nosso abraço.

Parabéns
Ketleen Viviane/

Ausência de Esmeraldino
Sentimos com certo pezar a ausencia da tra

dicional coluna "NOTíCIAS DE PAPANDUVA" em

nosso semanário, cujo titular é o nosso querido ami

go Esmeraldino Maia de Almeida, um dos nossos

mais antigos e assíduos colaboradores. A sua ausên
cia em nossas páginas, justifica-se para nossa alegria,'

.

que ele apenas' está passando. por um tratamento. de
s-aúde. Dentro em breve Esmeraldino estará conosco

e com os leitores de Papanduva. Estimamos uma bre
ve e feliz recuperação ao conhecido colunista.

Seis artistas de Joinville
O título acima é o nome da exposição que

pode ser visitada até o dia 9 de março no Museu de
Joinville. Montada nas dependências do Museu de
Arte de Joinville, esta mesma exposição já percorreu
as cidades de Curitiba, Pelotas, Salvador e Brasilia.
Entre Os seis artistas, encontra-se Moacir José Morei
ra (Moa) , com quem entramos em contato na semana

passada naquela cidade. Moacir Moreira, um dos
mais famosos artistas plásticos de Santa Catarina,
deverá estar em Canoinhas dentro em breve expon
do suas obras em exposição que estamos organizando.
Aguardem.

Vestibular
/ De parabéns a jovem Rosa Maria Ferreira, qUe

foi aprovada em Economia pela Universidade Federal
do Paraná. Quem está muito feliz é sua mãe, a Vva.
Catarina Ferreira, que recebe os nossos cumprimentos.

Óculos. de Soll
MODELOS EXCLUSIVOS

úLTIMA MODA

Na compra de 1 óculos na óTICA CONFIANÇA,
você ganha 1· camisa de algodão como presente.

.

ÓTICA COHFIANCA-

�

7 anos -de bons serviços.

Aniversários
HOJE: Luciane Maria Pires; André, filho do ca

sal Alaor (Norma) de Campos; Orlei
Orsson Jardel Moreira.

AMANHÃ: Sra. Janete, esposa d-e Raphael
Boeing; Nivaldo Roeder Filho, In
dialci de Fátima Pires, Daniel Suk.
manoski e Helen Ruppel, filha do,
casal Wilson (Vilma Dias) Ruppel.

'

DIA 2: Milton Humenhuk: Sra. Hetwig, esposa
de Antonio Kohler; Inocente' Toikarslki,
Glaucio Lohse, Adelmo Bollauf e An�
dreas Carlos Costenaro; Kai-ine Zippe
jrer Novo, filha do casal Eliane e Luiz
Miguel Novo, residente em São Paulo;
Sra. Dolores, esposa de 'Alfredo Ivo
Paul; Sra. Marilda Cecilia, esposa do
Sr. Valfrido R. Simm.

DIA 3: Sra. Rosi, esposa de Luiz Fernando
Freitas; Sra. Zagala, esposa de Silvio
Siqueira; Severo Senczucik,' Sra. Vera,
esposa de Haroldo Mohr e Sra. Jandira,
esposa de Romeu Wagner.

,

DIA 4: Nivaldo Roesler, Eisa Maria Soares e

Gilmar Dambroslki.

DIA 5: Sras. Esmeralda Maria, esposa de' Luiz
Buchmann e Maria Lucia, esposa de
Célio Kohler,

DIA 6: Sra. Eva, esposa de Severo Senczuclk;
Fábio Toubia SaJk.r e Alexandre' Luiz
Geiser.

I

. AOS ANIVERSARIANTES DA SEMA
NA OS PARABÉNS DESTE COLUNISTA, COM
VOTOS DE ETERNAS FELICIDADES.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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SERVICOS I
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,

'Rua Getulio Vargas, 527 -. Fone: 22-0971

FAR,MACIA DE PLANTA0: De sábado (31)' a sexta-feira
(06) ALLAGE -. Rua Vidal
Ramos, 694 - Fone 22-0416

,

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

:RADIO PATRULHA: Fom.e: 19C1

P,RONTO SOCORRO: Fone: 192

PLANTA0 CELESC: Fone: 196·

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-91 'f�
RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:01 às 12:eo

horas e das 14:(j0 às 18:00 ho ..

raso Aes sábados até às 16:00
·:kora.s .

e·

�R F

Empresa Industrial e COMere,ial ruel S. 4.
-:- MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO -:-

. FRANCISCO KRISAN

5.° RODEIO CRIOULO

FOI UM, SUCESSO

o 5:° rodeio crioulo realiza
do nos dias 24 e 25 de janeiro
em Major Vieira foi o que até a

presente data obteve maior nú
mero de. times participantes e

também em assistência. Sendo
dois dias de tempo bom, foisem
dúvida uma festa que marca na

história -do CTG LAGO AZUL.
O baile realizado na noite de 24
também foi um dos maiores até
agora realizado, sendo abrilhan,
tado pelo conjunto "OS REGIO�

,

NAIS" .da cidade da Lapa. A
diretoria do CTG Lago Azul
vem através da coluna prestar
seu profundo agradecimento a

todos os Limes participantes e à
assistência, bem como àqueles·
que de qualquer forma colabo
raram para o êxito alcançado

FIM

Cooperativa Agro - Pecuária
de Canoinhas· Ltda.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCA!ÇÃO
. De acordo com o Estatuto Social, ficam convocados os

Senhores Associados da Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas
Ltda. .ern pleno gozo de seus direitos Sociais, para a Assembléia
Geral Ordinária a ser realizada no dia 01 de Março de 1981 na
sede Social sita à rua João Allage s/n.o .; Canoinhas/SC., às '7,00
horas em primeira convocação com o mínimo de 2/3 de seus as

sociados, às 8,00 horas em segunda convocação, com o' mínimo
da metade e mais üm de seus associados, às 9,00 horas em, terceira
e última Convocação, com .a presença de no mínimo 10 de seus

Associados, na qual havendo número legal será discutida a se

guinte:
ORDEM DO DIA

1) - Apresentação, discussão e julgamento do Relatório de Ati
vidades, Balanço Geral, Demonstração de Sobras e Perdas
e demais documentos relativos ao exercício de 1980'·,

2) - Apresentação, discussão e julgamento do Parecer do Con
selho Fiscal, sobre os documentos relacionados no íte:rri. 1.0:

3) - Eleição e posse do Conselho de Administração para o pe�.

ríodo de 1981 a 1984;. '

J

4)' - Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o período de 1981/
. 1982; I .

5) - Autorização para o Conselho de Administração contrair
Empréstimos' e Financiamentos nos órgãos financeiros do
País, destinados à EGF, Pré Comercialização

.

de Cereais
para safras ?1/82 e 82/83, paraCapital de Giro, Construções
de unidades 'armazenadoras, silos, árculos, máquinas e Equi,

.

�amentos para escritório, oferecendo para tanto" as garan
tias que forem exigidas: inclusive dar bens em hipotecas
avalizar enfim o que necessário for para a liberação doS' fi-

'

. nanciamentos pretendidos;
-,

6) - Assuntos Gerais.
Nota: 1) As chapas que concorrerão as eleições de que

trata o parágrafo 1.0, artigo 30.-0 do Estatuto So
cial, deverão ser obrigatoriamente apresentadas
ao Conselho de Administruçâo. conforme regi
mento interno, dentro do prazo. mínimo de 10
(dez) dias da data da realização da Assembléia.

2) Para efeito de cálculo de quorum para instalação
da Assembléia, esta Cooperativa tem 877 Asso,
ciados.

..

3) O Balanço Patrimonial será publicado na próxi
ma edição.

Canoinhas, 27 de Janeiro. de 1981.

Cooperativa Agro,·Pecuária de Canoinhas Ltda.
, LUIZ FERNANDO FREITAS - Presidente

3 x

Viver assim
sem mais querer
- sorrir deste modo

tão de "tape"
- ser cópia desclassificada

inautêntica do rascunho mal
traçado.

Viver assim
sem mais sentir

na loucura platônica
da bolha azul que cai no

espinho
da onda que se esgota nos

seus passos
e nem lambe a praia.

Olhar assim
sem que algo diga
- menos que mentiras

verdades alteradas
- menos que verdades

mentiras ensaiadas .

Olhar assim
sem qu� algo mostre
- nuvens sem cores

. entre nós perdidas
- silêncio gastos

entre nós formados.

Querem assim
sem que algo faça

pedregulhos hostis
acomodados no calçado
amor baixinho
que a terra esconde'

Querer assim
sem que algo viva?
Viver assim
sem. que mais se queira?

Morrer!

Maria Aparecida de Freitas .

Romais
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FUCK'

FUCK MATERIAIS PARA CONS,TRU'ÇAO TEM A SOLUÇA0 PARA SUA POU�

PANÇA EM 81, GANHE OS MELHORES JUROS E A MAIOR CORREIÇAO MONE.

TARIA, CONSTRUINDO OU REFORMANDO COM M�TERIAIS DE FUCK MA

TERIAIS PARA CONSTRUÇÃO. í

1

RUA CAETANO CÚSTA, 860
,

FONE (0477) 22-0281
.
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.-

a .Dr
1','

nas festividades. No próximo
número informarei o resultado
líquido do lucro do referido tes
tival e cumpre informar que
50% do lucro será destinado a,

construção de nossa igreja ma

triz que já está em fase de aca

bamento. A todos os agradeci
mentos do CTG LAGO AZUL.

CONJUNTO APOLO 6

Quem abrilhantou o 5.'0 ro

deio crioulo de Major Vieira foi
o conjunto APOLO 6 da cidade
de Monte Castelo. O famoso

conjunto tem como principal fi
gura o Sr. Rafael Oracz, o po
pular TIO RAFA é um conjun
to que executa todos O'S rítmos
de músicas e está alcançando a

preferência da região. No dia
31 o conjunto Apolo 6 estará

.
abrilhantando um grande baile
no salão do TIO RAFA em Mon- .

te Castelo .

. CENSO AGROPECUARIO
Desde a semana passada es

tá sendo realizado em todo o

terr-itório do município de Ma
jor Vieira que tem como agente
de coleta municipal. . Estando
o município dividido em 7 seto
res e os recenceadores são os.

seguintes: Elíseu do Prado, Vi-,
Iamar José Muck, Vilmar Ro- ..

decz, Melquíades Alves Martins,
Geronimo Latochevski,· Moacir
Mario Ribeiro Martins e Manoel
Vieira.

--------=,,----------------------------------------------

CONSE,LHO COMUNITARIO

BENEDITO THERÉZIO DÊ ,CARVALHO JÚNIOR

'Edital de Convocação
o Conselho Comunitário, Benedito T. C. Júnior, convo,

ca seus associados para a Assembléia Geral Ordinária à realizaT-·
se no próximo dia 08 de fevereiro de 1981, domingo, -às O�,OO horas
no Centro Comunitário, sito à Avenida Ivo D'Aquino s/n - Canoí
nhas - SC, para tratar dos seguintes assuntos:

, .

1) - Avaliação das atividades de 80;
2) - Apresentação e Apreciação do livro Caixa, de 80

3) - Programação para 81

4) - Discuçâo do direito a voto do casal; e

5) - Assuntos Gerais.

Não havendo número suficiente na 1. a Convocação, se':'

rá realizada a Assembléia em 2. a Convocação, 30 (trinta) minutos,'
após, com qualquer número.

·MIGUEL VONK - Presidente do. Conselho ,
'

Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda. n,

,

I-Re�ndedor FORD ··1
�'&.��-------..

1948 33 ANOS 1981
Fazemos sempre � melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.'

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
1 Volkswagen 1300 .. .. ., .. .. .. .. .. .. 19q9
'1 Belina LDO .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1979

Adquira seu veículo. com a mínima e:p.trada.,
Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

melhores preços da região.
Visite·'no.s sem compromisso, emlno.ssa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268; 22-0468 e 22-0024

8W

.......& �...._ M�JhliDiWiMnafimliifiliWil!. FeM'i9W!!lJ.tW&1IDJ 112 ASi&lA &LiIW

NO DEPARTAMENTO' D� VEíCULOS USADOS DE,;
l\'IIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA."

VOCÊ ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca Ano

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

' .

1 Kombi '.' .

1 Chevette.. .. .. .. .. .. ..- ..

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

1 Opala Luxo .. .. .. .. .. ., '.-. ..

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

1 Corcel Luxo .. .. .. .. ..

1974
1976
19076
1977
1977
1976
1975
19'80

, ,

I
MIGUEL PROCOPIAK (OM, DE VEi(ULOS LTDA.

Concessionáric General Moto.rs
.

do Brasil ,S" ,A.
Rua 'Major VieIra, ?89'- CANOINHAS _'"Sta. Gatarfna .. .•

. � .
,

'.

_____.C.,__Ii!I1·i&&iW_Iii·!Illll_-_'IlI1II.IllJiIIM*'.·e�,'lIl!IIl!UIlI'_'!!II!EIM1!!!!1!!J.·_P_•••t.�_F7FIIIIlI"'�IIIII.,.,Ii!II.�_.IliII··tili?tJ!I7..
'
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Cooperativa de Eletrificação Rural De Fe n 5 i vos
do Planalto Norte - CERPLANA .. ,. I ·

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA CU tivo

•

EDITAL DE CONVOCAIÇAO
, .

o Presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural do
Planalto Norte Ltda. - CERPLANA -, usando das atribuições
que lhe confere o artigo 32 letra "E" dos' Estatutos Sociais, resolve:

CONVOCAR

A Assembléia Geral Ordinária dos associados a rea-
, ,

Iizar-ss na. Sede Social da Cooperativa .de Produtores de Mate de
,

Canoínhas, à Rua Caetano Costa, 225, no dia 29 (vinte e nove) de
março, do corrente ano, às 12 (doze) horas, em primeira convo

cação,' a fim de tratar da matéria constante da seguinte:
O R D E M D O. D I A

,
.

Deliberar sobre Balanço Geral, encerrado em' 31.12.80,
Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Con
selho Fiscal e Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas;

2. o _ Destinação das Sobras;
...

.

3. o _. 'Eleição de novos membros do Conselho de Administração;
. Efetivos e Suplerites respectivamente, para o Exercício de

"

:
. 81/83;

4. o _'.
. Eleição de novos membros do Conselho Fiscal, Efetivos e

i " Suplentes respectivamente, para o Exercício 81/82 e;

5.'O/_ Outros assuntos de interesse da Cooperativa.� . I
.

.

.

Não havendo número legal .., 2/3 � dos. associados pre-
sentes em Primeira Convocação, para a instalação da Assembléia, .

�ica desde já feita a Segunda Convocação, para às 13 (treze) horas
:tlo mesmo dia e local. Se desta vez ainda não houver número legal
í--' 50% mais 1 _. dos associados presentes em Segunda Convoca
ção, fica desde já feita a Terceira e Última Convocação, para às 14
(quatorze) horas do dia 29 de março de 1981 com a presença de,
no mínimo, 10 (dez) associados.

f

Para efeito de cálculo do "quorum" para' a instalação
da Assembléia a Cooperativa possue 1646 associados.

NOTA: As chapas que concorrerão, à eleição, constan
tes nos ítens 3.0 e 4.0 deste Edital, deverão ser entregues ao Pre
sidente do Conselho de Administração da Cooperativa até dia 28
(vinte e oito) de fevereiro de 1981.

E para que chegue ao conhecimento de todos os asso
. dados, o presente EDITAL será publicado na imprensa local e,
afixado na Sede em pontos estratégicos, bem como remetidos aos

associados, na medida do possível
Canoinhas, 28 de janeiro de 1981.

DUíLIO CORNELSEN - PRESIDENTE

1.0 OFíCIO DE NOTAS
TABELIONATO P.f1.ULA S. CARVALHO

Edital de 'Notificacão de . Protesto
Por não ter sido encontrado pes

soalmente nó endereço a mim for

necido, ou por se recusar a tomar

ciência, .: faço saber aos que o pre
sente Edital virem ou dele tiverem

conheeimento; que .deu entrada

neste; Ofício para ser protestado
contra o responsável dentro do pra
zo legal, o título com as seguintes
caracteristicas .

NOTA PROMISSORIA n. 'o cO'ntra-'
to: 03.24.119.580539'-0 - Valor Cr$
7.770;00 - Vencimento: 25,12.80 -

I DEVEDO;R: JAIME MUEHLBAU
ER - Credora: Sharp Financeira
SIA

.

- Crédito, Financiamento e

Investimentos.
.

Canoinhas SC., 29 de Janeiro de
1981.

IVANITA SCHIVINSKI
Escrevente juramentada

em exercício

A' • '-,�""./�-"", �

..<.', ,.',\�J�

"Persistência e lixívíaçâo
do diuron no solo e eficiência
de suá mistura com glifosate, no
controle de plantas daninhas
em pomar de pessegueiro" é 0'

título da dissertação apresenta
da ao curso de Fruticultura de
Clima Temperado, da Universi
dade Federal de Pelotas, para
obtenção do Grau de Mestre,
pelo eng.? agrônomo MUto Los
so da E,MPASC Empresa
Catarinense .

de Pesquisa Agro
pecuária S.A .

.

O pessegueiro (Prunus per
sica) é uma das, frutíferas mais
cultivadas nos Estados do sul do
Brasil. Em Santa Catarina,
ape.sar dos reveses que tem so

frido em função do clima ad
verso (geadas, principalmente) ,

.

é uma cultura ainda presente
em muitas propriedades: 'agríco
las e de grande apreciação po
pular ...

Conforme esclarece 0' Eng.o
Agrônomo da EMPASC, empre-

Negócio de
._

OCaS1aO
VENDE,-SE UM BARRACÃO

. DE MADEIRA ,MEDINDO
20XI0, COB�RTO DE TELHAS.

TRATAR PELO FONE:
. 22-0209

DOCUMENT@S

EXTRAVIADOS

INDúSTRIA E COMÉRCIO IR,
MÃOS ZUGMAN S.A., declara pa
ra os devidos fins que foi extravia
do o Certificado da Propriedade do
veículo Ford F-600, .

ano 1974." cor

verde, placa DA-1279', chassis, LA7
DPM38471.

.

o mesmo fica sem efeito por ter
requerido segunda via.

.

,

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

TRANSPORTADORA CRIST'IA
NI LTDA., declara para os devidos
fins que foram extraviados todos os

documentos do veículo. Ford 6001,
1974, placa GR-021Ü', cor azul, chas
sis LA7CPP415-5.4.

Os mesmos ficam, sem efeito por
ter requerido segundas vias ..

"INDÚSTRIA' - COMÉRCIO -

Distribuidores Exclusivos

,Completa dos Motores

';'E-s'quadrias
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de
de ferro

vidros,' com equipe
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tentes para

EXPORTAÇAO
"

da ' Linha

�<WEG»-
e uma variadíssima secção

de profissionais cornpe
sua' colocação.
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Waldemar Knüppel·
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Agrícolas
do

uxiliam
•

pessegueiro
sa vinculada à SAA, essa espé
cie vegetal mostra-se muito sen

sível à concorrência das ervas

daninhas, apresentando, em de
corrência, baixa produção. Por
outro lado, o controle químico
através do emprego de herbící-.
das seguros e eficientes tem-se
mostrado com uma alternativa
viável para a eliminação das

plantas daninhas; . a grande ex

tensão dos pomares e a crescen

te escassez de mão-de-obra têm
levado o produtor a buscar ou
tros meios em substituição às
capinas mecânicas.

Basicamente, continua Mil
to Losso, o presente trabalho
teve como objetivo estudar a

eficiência
.

do herbicida diuron
em mistura com glifosate no

controle de plantas. daninhas

em pomar de pessegueiro, e de
terminar a persistência e a Iixi
viação (perda por infiltração)
do diuron no solo.

Como conclusão de seus. es

tudos,' o pesquisador da' EM
PASC relatou que o tratamento
com a mistura dos herbicidas
diuron + glifosate nas dosagens
de 0,8 ·e 0,82 .. quilos por hectare:
de ingrediente ativo, respectiva
mente, foi suficiente para o

controle das plantas daninhas
por 'um período de 65 dias. Por
outro lado, em estudo biológico
sobre acúmulo dos produtos no

solo,' não foram encontrados re

síduos de diuron após' os 90 dias
da aplicação, enquanto que sua'

infiltração .no solo ficou limita..

da nos primeiros centímetros de' ..
profundidade.

'r2.° OFíCIO DE NOTAS

Edital de Notificação de Protestos
POr não terem 'sido, encontrados.

nos endereços fornecidos ou por
recusarem a tomar ciência, faço
saber a que o presente "EDITAL",
virem ou dele tiverem conheci
mento que deram, entrada neste
"OFÍCIO", para serem protestados
contra os responsáveis dentro' .do
prazo legal os títulos com as se

guintes características:

DP n.1O 968/SQi-C'; vencimento
1:8.10.8Q� valor c-s 9'.0,00,00, Cre
dor Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos Ltda., Contra: JOÃO
BATISTA GUZINS.KI - C'PF n.?
249.1'01 . 129-87.

DP n.1O PA/3.114, vencimento I

10.11.80, valor, Cr$ 1. 70Ü),IOO, Cre
dor Malon .& Cia _, Contra: LEOmS
J. F. DOS StANTOS _. cn n.? "

995.714.498-07.
DP n.1O 1 .269/80, .

vencimento
01.11. 8Q� valor Cr$. 5....680,.00, Cre

. dor Basilio Humenhtik.& Cia. Ltda.,
Contra: ALAOR TADEU' RODRI
D-UES - CPF n.lO 216 ...44'4.9'7,9�72, .

Cheque n.? 083 6:6,2, vencimento
à vista, valor Cr$ 2 _ 270,0'(\, Emitido
por "ALZIRA MARTrrNS D.E LI
lVf.A" _' CPF n.? 247.809.979.,9'2, a

.

favor de Leopoldo Voíkmann .

Canoinhas, 29 de janeiro de 198.1.

ALCIDES 8CHUMAC'HE,R
OFICIAL MAIOR

Forneceremos recibo em

papel timbrado para efeito de
.

despesas..
Deus há de' recompensar os

corações generosos quo 'se inte

grarem a esta campanha .

A Comissão
TELEF�NES: Escritório 23-1770 -. Leja 23-2014

Apelo ecscereçôesbcndescs
o Conselho Comunitário quer bitola;' ", ';

Benedito Therézio de Carvalho Madeira em pé de qualquer
Junior com a finalidade de dar espécie; .

andamento ao projeto "Desfa-' Telhas, tijolos, areia e de-
velamento do Morro da Fuma- mais materiais de construção.'
ça", vem apelar a todos .os ami- Quétnto ao transport'e e be-'
gos de Canoínhas, Três Barras, neficiamento da madeira em pé, .

Major Vieira, Papanduva, Mon- este Conselho se encarregaráte Castelo e demais municípios em caso de necessidade.
vizinhos, que desejam dar a sua

d ib
- Todo e qualquer contato

parcela' e contri uíção a esta
com a Comissão do Projetoobra humanitária e social, para "Desfavelamento do Morro da

se integrarem nesta campanha Fumaça"
.

poderá' ser feito atra
de· solidariedade humana, para
dotar o "Morro da Fumaça" dos vés dos senhores: Niceto Fuck,
mínimos requisitos a sobrevi- Ivanir Burigo (Lageano), Nel�

vência desta comunidade. so 'Argenton (Cohab), Antonio
Este apelo se estends .a to- Oliscovicz, 'Renê MUto Bauer

dos os corações generosos que (Banco do Brasil) e Jair, Côrte,.

desejarem prestar 'a sua ajuda' que sé encarregarão das provi
à solução dests- problema social. dências e estão autorizados por

. este Conselho.'
Estamos na fase da cons-

I

trução das 55 (cincoenta e, cin

co) casas, conforme. projeto
elaborado,' dotadas de relativo
conforto é higiene, e as nossas

necessidades se prendem a todo
o material de construção, como:

Madeira serrada' de qual-

Recolhimento antecipado
do Imposto ·de enda �:'

direito à dedução do p que. ',fo��:
devido quando do preenchímen,
to das declarações- do exercíoio
de 1981. Alerta, contudo, .para
evitar futuras frustrações, que
o imposto de renda .que tiver
que ser restituído em função do

que resultar dessa dedução, so
mente será acrescido' de corre

ção monetária em relação', às
antecipações feitas ainda. no
corrente alio. Em outras pala
vras, apenas as antecipações
efetivamente recolhidas até 31.
de dezembro 'corrente é que se-,

rão corrigidas' monetariamente.'

A Delegacia da Receita Fê'
deral em Joinville vem a públí-

.

co lembrar que as pesoas físí
cas que obtiveram rendimentos
de. outras pessoas físicas; iguais
ou superiores a Cr$ 4.5.000,00
em cada

t trimestre, provenien
tes do exercício de profissão re

gulamentada sem vínculo em

pregatício (profissionais libe
rais), assim corno, da atividade
de locação de bens imóveis, fi
caram obrigadas ao recolhimen
to antecipado do imposto de
renda, à razão de 10% do ren

dimento total do trimestre, _com

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

I
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Juízo de

·Edit I
Direito da
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o DOUTOR WILSON AUGUSTO DO NAS-
,

CIMENTO, Juiz Substituto em exercício da Comarca
de Canoínhas, Estado de' Santa Catarina, na forma
da Lei, faz saber aos que o presente edital virem ou

de.le conhecimento tiverem que, pelo. presente ficam
citados, além dos confinantes JOÃO BUENO, FRAN
CISCO RIBEIRO, MANOEL THOMAZ VIEIRA,
AMADOR DE DEUS BUENO, JAC0 CORREIA
MARC1LIO LEITE, JOÃO FERRAZ e suas respectí
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 quo 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-âo como verdadeiros os

fatos nela narrados, correndo os prazos em cartório,
tudo nos termos � 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
LHERWALLY DINNER MALLON, JORGE RICAR
DOMALLON E SUA MULHER VIRGINIAMALLON
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 \0 devido res

peito e acatamento vem perante esse nn. Juizo para
e��o;r e requerer o seguinte: 1. Por arrematação ju
dicíal 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 (car.t� de
arrematação), revestida de todas as formalidades le
gais, inclusive a de inscrição no Registro de Imóveis
sob TI.o R.2-5.198,em 30.11.1979 (documentos 2 e 3).
2. Mencionada gleba; segundo os termos da primiti
va concessão feita pelo Estado de Santa Catarína"es
tava assim delimitada: Norte, com terras ocupadas
por F. Ribeiro e terras legitimadas por Manoel To
maz Vieira; Sul, com terras ocupadas pela Família
Correa; Este, com terras ocupadas pela Família Cor
rea, Marcilio 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 pelo Governo do Estado de
Santa Catarina em �8 .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 Canoinhas, onde' tomou o n.°

4.853, em 27.08.1929 (doc. 4); 4 .. Sem alteracões 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, Jnão 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,
12.316.638,23 m2 (doc. 8); - herdeira Amélia Sguá-
.río da Silva, 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
Sguárío Moreshi, Edmar Eduardo Sguário e Edison
Eduardo Sguário, passaram a ser propriet�rios de
410.554,6076, cada um, totalizando uma área de ....

-1.231.663,823 m2, conforme registro n.o 40.786 (doc.
1-0:); -- herdeiros Marco Antonio de Sguário e Silva, {Edgar Sguário e Silva, Joana D'Are Sguário e Silva,
Maria Cristina Sguário e Silva, João Augusto Sguá-
rio da Silva, Gilberto Sguário da Silva, Luiz Móisés
:Sguárfo 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 proprietário.s de 61.583,19115 m2 ca.;

,da um, ou seja a área maio.r de 492.665,52920 m2 (doc.
11); = herdeiro Luiz Sguário, em data de 15.06.1972,
conto,rme registro de n.o 40.788, passou a ser o pro-

,

Canoinhas - Santa
r

tri t
Comarca de

( o
prietário q.e uma área de 1. 231. 663,823 m2 (doc. 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. 79�, 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 Sguário 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 (doe. 18)1; =
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. 7�7,86725 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 So�a 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 Ribeir0' de Souza (263.927,9619 m2),
conforme registro n.? 40.800, de 15.06.1972 (doc. 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 ABRAHÃO MUSSI S.A. _ Indústria e '

Comércio, corno 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 ns. 40.785 (doc. 9),
40.786 (doc. 10),40.787 (doc. 11),40.788 (d0'c. 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 (do-c. 20), 40.797 (doc. 21), 40.799 (doc. 23)
e 40.801 (doc. 25), haviam vendido à firma ABRA
HÃO MUSSI S.A. - Indústria e Comercio as glebas
que lhes foram partilhadas, totalizando uma gleba de

'

11. 841. 573,8981 m2, como faz certo 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, incluídas quo estavam no registro
de n.? 40.787 (doe. 11), ALFREDO RIBEIRO DE
SOUZA F1LHO, GUMERCINDO SGUARIO RIBEI-'
RO DE SOUZA e JOÃO AFONSO RIBEIRO DE
SOUZA, representados por sua mãe dona Elvira

Sguário Ribeiro de Souza, incluidas que estavam no

registro n.? 40.800 (doc. 24), venderam à firma
ABRAHÃO 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 (doc. 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 187.975,9873 m,2 (doc. ,29). 5. Do histórico ofere
cido observa-se que ojus in re data de 1928 e, como

visto, os limites da área global ,(24.633.276,46 m2)
,não sofreram, oficialmente, qualquer .alteraçâo. 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), ocasião em que o fa-
.

Iecido adquirente Jo.ão Sguário transferiu a proprie
dade para si, hão mais oco.rrendo qualquer informa
ção sobre lindeiros, divisas e marcos, o que constitui
sérios problemas para o exercício da defesa do.S: direi,..
tos originários da propriedade que lhes pertence. 7.
A' firma proprietária anterior - ABRAHÃO MUSSI
S . A. Indústria e Comércio, abusivam,.ente e sem

aualquer respaldo jurídico; promoveu uma descrição
do imóvel e a lev0'u ao Registro de Imóveis no dia
30.11.1979 (doc. 3), oportunidade em que não mais
recolhia a condição de proprietária. já qUe no dia ...
20.09.1979, 40 dias antes, havia sido expedida a car

ta de arrematação do imóvel em favor dO's Dra peti
cionários (doc. 2). 8. O decurso do tempo te,:m. peF-'

Catarina

(30l dias i.
mitido uma serre de atos Iésívõs, seja pela remo�
dos marcos originalmente fincados permtindo UID.Q

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 -exístem, notadamente a ma
deira. 9. A confusão dos limites com os dos proprís
tários vizinhos estão a determinar uma medida oficial
que dirima as dúvidas existentes, perrntindo 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 I'I8 dos peticionários e de conformida
de com a posse por eles exercida, os limites deverão
ser traçados da seguinte maneíra: = Do mar-co ini

cial, que .deverá ser cravado no alto da Serra do Lu
cindo, na divisa das terras ocupadas por JoãoBueno e

F. Ribeiro, por uma linha que a partir daí, passando
pelo espigão da serra, tenha 570,0 metros com o rumo

N66.0-0. =Tangengiando o Rio Barra Mansa até O

Arroio Feio, segue o rumo �7.o-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.'Ü-0, com uma deflexão de 22.o-D. = Tangen
ciando referida sanga, ainda com terras do mesmo

confrontante, segue-se uma linha de 170,0 metros no

rumo N-74.'Ü-O, com uma deflexão de 77.<>-D. = Por
,

uma linha 'seca de 300,0 metros, no rumo N-80.030'-0,
com uma deflexão de 6.,030'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

8-38.'°,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 66.06'-E, termina
o Iimite 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.o30'-E, com uma de...

flexão de 45.'030' e por uma ext�nsã0' de 585,0 metros.
= Nos mesmos limites naturais, segue o rumo .

26.o30'-E, com Uma deflexão de 80.o-E e por uma dis
tância de 710,0 metros = Percorrendo um terreno aci
dentado, por uma linha seca de 4.030,00 metros, segue
o rumo S-21.°-E, com uma deflexão de 132.o-E, termí
nando aí as divisas com Amador de Deus Bueno. ::::::

Nas divisas com terras ocupadas pela Família Correm,
são encontrados os seguintes rumos e acídentes. '==

Tangenciando um córrego, águas abaixo, pelo rumo

S-74:0-E, com uma deflexão de 53.?-E, percorre uma Ii-.
nha de 80,0 metros. = Nos mesmos limites, alterá o

rUlTIO para S-84.'Ü-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, CDm 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.Q-E, com uma deflexão de 11.°-D, sendo o

rum.o cortado na altura dos 320,0 metros por um

córrego que desagua para a direita. = Daí, por uma
linha seca, rumo N-18.o30'-E, com uma deflexão de
46.030'-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 um córrego que desaguá para a direita, ru
mo N-29.0-0, com uma deflexão de 47.o30'-E. = Se.
glJ.indo-se o rumo N-38.°30', com uma deflexão de
67.'°30'-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 Bónito, -águas
abaixo" numa extensão de 380,0 metros, com o rumo

indicado N-24.'Ü30'-E, com uma deflexão de 14.o_E. �

Ainda pelo Arroio Bonito, no mesmo sentido" rumo
I N-6.'Ü-O, com uma deflexão de 30.o30'-E, segue-se um

pereurso de 450,0 metros lineares. .:_:_ Nas mesmas

circunstâncias, seguindo-se o rumo N-71.<>-E, com

uma deflexão de 77.o-D e por .uma <linha de 220,0 me

tros, chega-se ao final dos limites com a Família Cor...
reia. ::::: Segue-se o limite com terras ocupadaS' por
IV[arcilio Leite. que começa ainda no Arroio BDnito,
na seqüência dos limites com a Família Correia,
cons,tituindo-se de uma única linha, com 720,0 metros,
rumo N-4.'0-E defletindo 67}>-E, terminando na Bar
ra do Arro.io Bonito no Rio da Areia. :::::' Pas!s:a-sé aos

limites com João Ferraz, comecando, pelo leVMta:..
mento do Rio da Areia, águas abaixo, numa exténsão
de 610,0 metros, rumo N.67�'Ü30'-O, com umà de:t1�ao

"

;

)

(CONTINUA NA PÁGINA SE6-lJINft)
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de 71.030'-E. = Pelo mesmo Rio da Areia, rumo ...

N....a�.o3�'-O, com uma deflexão de 29.0-D, por uma

dístâncía de 410,0 metros. = Idem, pelo rumo .....

N-12.o30'-0, com uma deflexão de 51.°-D mais 250 O
, ,

metros. = Idem, pelo rumo N-83.0..0 com uma de
flexão de 95.o30'-E, mais 550,0 metros' = Idem, pelo
rumo S ..58.o-0, com uma deflexão de 39.0-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 �inhalzinho, rumo N-51.°30'-0, defletindo .....

70.o3o.':'D. = Os limites com João Bueno
'

começam
eom o levantamento do Rio Pinhalzinho, águas aci
ma, rumo N-:2.0-0, com uma deflexão de 49.0-30'-D
por uma linha de 70,0 metros. = Ainda Pinhalzinh�
acima,. rumo N-40.o30'-E, defletindo 42.030'-D, por
uma linha de 860,0 metros. = Idem pelo limite na

tur�, rumo N-10.o-E, com uma deflexão de 30.030'-E,
mais 650,0 metros = Idem, rumo N-31.°-E, defletín
do ·21.°-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 .

N�41.o30'-.0, com uma deflexão de 72.030\...E percorre
s€ uma Iínha de 550,0 metros. = Arroio da Cadela
acima, por uma distância de 395,0 metros e pelo rumo

N-41.°-E, com uma deflexão de 82.030'-D = Idem
pelo rum.o 58.0-E, com uma deflexão de 17.0-D, percor
ne-se mais 645,0 metros. = -Percorrendo-se mais 170,0
metros pelo rumo N-25.°30', com uma deflexão de

32:o30-E, chegá-se à barra de um córrego junto ao Ar
roio da Cadela. . Pelo Arroio da Cadela, águas aci
ma, mais uma distância de 590,0 metros, rumo .....

�-6:.o3�', def1etindo 42.0-D. = Idem por mais uma

distância de 160,0 e rumo S-59.030'-E, com uma defle
xão de 53.o-D. = Daí, por uma linha seca medindo
150,0 metros, percorre-se o rumo N-36.0-E com uma

deflexão de. 84.o30'-E. = Após, seguindo-'se por um

córrego abaixo, num percurso de 420.,0. e no rumo

.,

FOTOCOPIAS�

N-36.0-E, com uma deflexão. 0.°0. = Por uma linha

secá medindo 725,0 metros e no rumo N-5.0-0, 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.'030'-E, com uma deflexão de 20.°30', che
ga-se ao ponto de partida (doc. 30). 11. Peticioná,

.ríos desejam, por isso tudo tornar certos os limites

de sua propriedade le, assim, usam do veículo judicial
que é a ação. demarcatória. 12. Permitem nossas 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

ção verificada (Código. de Processo Civil,' artigo 951).
13. À vista do exposto, os peticionários vêm à pre

sença de V. Exa., com o devido. respeito o acatamen

to para proporem contra. JOÃO BUENO, FRANCIS
CO RIBEIRO, MANOEL THOMAZ VIEIRA, AMA
DOR DE DEUS BUENO, JACÓ CORREIA, MARCI
LIO LEITE, JOÃO FERRAZ e suas respectivas mu

lheres, se casados forem, todos lavr-adores, residentes
e domiciliados no Município de Major Vieira, con

frontantes 'que são do. terreno demarcado, a presente
ação de demarcação, cumulada com ação de reinte

gração de posse e ação de indenização por perdas e

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

artigo 950" e seguintes do Código de Processo Civi],
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-

------

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.

FRETES URBANOS
l '

.

Rua Benjamin Constant N.? 490 - Canoinhas _ SC
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novos,

o U,Decarro que

COLUN

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 dOIS, suplicados e por parle 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 pessoal 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 na 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, vai

esta acompanhada dos documentos que mencionada,
em número de 30 -trínta-, além das cópias necessá
rias às citações. Pedem deferimento. De Jaraguá do

Sul, para Canoinhas, em 27.11.1930 (as.) pp. Qsmar
Dutra _ Advogado. E, para que chegue ao conheci

mento dos mesmos e dos eventuais interessados e in

certos 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

c/c 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.
.

Wilson Augusto do Nascimento
Juiz Substituto em Exercício

TRIDIMENSIONAL
ser colocado em funoionamento em

, todas as repartições públicas e par

ticulares.
, O estacionamento seria !egula-,
mentado, com um guarda ali para

corrigir abusos e auxiliar os para

plégicos; caso sej a necessário.

O lema do ano internacional dos

paraplégicos é este:

m E VIR.

Um direito de todos.

Detalhes na próxima coluna ...

Sugestões e eorrespondência .pa
ra a coluna poderão ser enviadas

para:

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

MaUtl'o Luiz lOchéleski.

Como dissertei anteriormente,
nesta vou detalhar a problemática
das "]liortinhola�", que constitui

uma das mais vêementes reivindica- ,

ções. Além desta, vou detalhar o

problema do estacionamento espe

cial para atender aos anseios da

classe.

Em documento enviado à hierar

quia governamental, estão inseridos

todas as reivindicações, as quais de

talhei em colunas anteriores. Esse

documento foi entregue por um

grupo de paraplégicos, e detalha to

das as supra, tais como:

-Supressão das escadarias nas

fachadas dos edifícios e interiores,
coluna do dia 17/01/81;
-Abaixamento do meio-fio das

calçadas para permitir que os per
cursos sejam diminuídos, coluna

23/12/80.

Estie documento está sendo anali

sado pelo presidente e seus acesso

res diretos.

Hoje detalharei a problemática
das pequenas portas, que não permi,
tem a passagem de cadeiras de ro

das, e quase .não permitem a passa

gem de indivíduos portadores de

deficiência física ,e que necessitam

de muletas _ Estas portinholas, o

problema que elas causam são inú-

pequenas portas são. colocadas em

lugares tidos como públicos desde

que o homem existe. Estes lugares
existem para todos e não para mino

rias, grupos privifigiados usufrui
rem deles como bem entendem. '

Agora, vou detalhar os problemas
enfrentados pelos paraplégicos
quando entram numa universidade
de carro, pois inexiste lugar apro

priado para estacionar.
Estes lugares apropriados deve

riam existir para facilitar a entrada

dos paraplégicos em todos os luga
res.

O órgão competente, ou' seja, o
DETRAN) deveria elaborar em con

vênio com as polícias militares; uma
sinalização especial ou melhor ex

plicando, um estacionamento espe
cial, Este estacionamento deveria

,
,

JornaI Correio do Norte

Coluna Tridimensional

Caixa Postal, 2,-D

8.9460 - Canoinhas - SC

DraQ Zoé Walkyria Natividade Seleme
CIRURGIA DENTISTA -

.

crc 005589159jDEP
Clínica dentária de senhoras e, crianças.
- Especialização em Odontopediatria -

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

meros.

Entrementes se não bastasse, estas

carro dos

•

Ia

o

tempos,
e emoção!

Compre um barbeador
Philishave e. ganhe um Fiat

,
'

DR.. ZENO ,AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0960 .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DIO NOltTE 31 DE JANEJBO DE 1981

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Aviso
..

O
1

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Toma
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 Tornada de Potência e Pneu Tipo Industrial", com

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

Canoinhas, 16 de janeiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO _ Presidente da Coraíssãe
. '

Aviso de Licitacão
�

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha

aberta à TOMADA DE PREÇO - Edital N.? 008/81, para "Aquisição de
01 (uma) Copiadora, Heliográfica amoniacal elétrica", com prazo de entre

ga das propostas até às 10 (dez) horas do dia 09 (nove) de Fevereiro do
corrente ano (09.02.81). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimen
tos serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 27 de janeiro de 1981.

, HUGO ANTONIO PEIXOTO _ Presidente da Comissão

·I!\viso de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cano i
nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha

aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 010/81, para "Confecção de Bal
cões, e Bancos de espera, de imbuia, para uso no Terminal Rodoviário, cujas
medidas serão fornecidas no local da Obra", com prazo de entrega das pro
postas até às 10 (dez) horas. do dia 10 (dez) de Fevereiro do corrente ano

(10.02.81). Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos, serão ob
tidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 28 de janeiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO _ Presidente da Comissão

I,
, '

Aviso
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi
nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha

aberta a Tomada de Preço -, Edital N.? 011/81, para "Aquisição de Pneus",
com prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horas! do dia 11 (onze)
de Fevereiro do corrente ano (11.02.81) . Cópia do. refer-ido Edital e maio
res esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 28 de janeiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

itaçãoi
A C�missão de Licitação da Prefeitura Municipal de Oanoi

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se' acha
aberta a' Tomada de Preço _ Edital n.? 012/81 para "Recuperação de todo
material Rodante ou sej a, Esteiras ,Roletes, Roda-Cuias, etc, com forne
cimento de material e mão de obra de 01 (um Trator de Esteira KOMA
TZU D-50 A, com prazo. de entrega das propostas até às. 10 (dez) horas do
dia 12 (doze) de Fevereiro do corrente ano' (12.02.81). Cópia do referido
Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 28 de daneiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO _ Presidente da Comissão

','

Prefeitura Municipal de Canoinhai

Decreto 001/81
(republicado por ter saído com incorreções)

Dr. 'Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atrí

buições e de acordo com o que dispõe o. artigo 44, da Lei 4320,
de 17-03-64.

DECRETA

Art. 1.0 _ Fica aberto o crédito extraordinárío, na impor,

tância de Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros) para fazer face' as
despesas com os flagelados das enchentes assim distribuídas:
SETOR DE SAÚDE E SANEAMENTO

3. ° . O . O _ DESPESAS CORRENTES
3.1. O . O _ Despesas de Custeio
3.1. 2. O - Material de, Consumo
3 . 1. 2.1 - Material de Consumo' ..
3 . 1. 3 . O _,' Serviços de Terceiros e Encargos '

3.1. 3.1 - Remuneração de Serv. Pessoais .. ..

3 . 1. 3 .2 _ Outros Serviços: e Encargos .. .. .. .. ..

Cr$ 600.000,00

Cr$ 100.000,00
Cr$ 400.0,oO,OD

,4.0.0.0 _ DESPESAS DE CAPITAL

4. 1. O . O - Investimentos
4.1.1. O - Obras e Instalações
4.1.1.1 - Obras e Instalações
4.1.2.0 - Equipamentos e ,Mat.
4.1. 2.1 _ Equipamentos e Mat.

Cr$ 800.000,00
Permanente
Permanente .. Cr$ 100.000,00

Cr$ 2.000'.000,00
Art. 2.° _ Os recursos para a abertura do crédito em pauta,

correrão a conta de anulação, na mesma importância da seguinte dotação
.orçamentária:

DEPARTAMENTO DA FAZENDA

9.0.0.0 - RESERVA

9 . 9 . O . O - Reserva de Contingência
9.9.9. O _ Fundo de Reserva Orçamentária Cr$ 2.000.000,00

Cr$ 2.000.000,00
Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, '

revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, 02 de janeiro de 1981.

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO Prefeito Municipal, "

Registrado e Public�do o presente Decreto, no Departamento ,',
Administrativo Municipal, em 02/1/1981;

,

JOSÉ BONIFACIO FURTADO _ Coordenador Administrativo
'

Prefeitura Municipal de Cenoínhas.

Aviso de -Li,citação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoí

nhas leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a Tomada
de Preço - Edital n.? 007/81, para "Serviços de Mão ...de-Obra e forneci
mento 'de Lajotas, para continuação do Calçamento na Rua Curitibanos;

\ entre as Ruas Barão do Rio Branco e Caetano Costa, numa extensão de
1.44500 (um mil quatrocentos e quarenta e cinco) 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 maio
res esclarecimentos, serão obtidos junto a citada Comissão,

Canoinhas, 22 de janeiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO _' Presidente da Comissão

f
,
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Colégio 'Comercial de
�. .

Canoinhas amplia instalações
/

O Diretor do Colégio Co-
mercial Dr. ZAIDEN E. SELE
lVIE, disse à reportagem que ini,
ciou os trabalhos de ampliação
das obras físicas daquele esta

belecimento, porque sua capaci-
.' dade está esgotada, face a de

. manda de alunos que procuram
'0 curso Técnico de Contabilida
de, como fonte de renda, para
sua vida de profissional autô
nomo.

Mais uma sala de aula está
. sendo construída e logo mais, o

Colégio Comercial, possuirá,
também, uma cancha de espor
tes. Para que este objetivo se

concretize) diz o Diretor que. já
'adquiriu o imóvel contíguo,

com, a área de 800 m'2, onde se

pretende construir uma cancha

polivalente que também será
utilizada para as aulas de Edu

cação Física, uma das matérias
•

do curso.

o Diretor lembra ainda que
no mês de fevereiro, a Secreta
ria estará atendendo pela ma

nhã e a noite, no horário do cos,

tume, para o seguinte: De 2 a 8,
inscrição para o exame de sele

ção; Dia 8, às 9,00 horas, reali
zação do exame de seleção;

Dia 9 e seguintes, exame de
2.a época e matrículas La série.

Dia 16 é seguintes, até 23,
matrículas para a 2.a e 3.a séries,

"O estudo é o melhor inves
timento que se conhece. Con
clua o curso Técnico de Conta
bilidade e saiba ganhar a vida,
com uma profissão adequada".
-- concluiu Dr. Zaiden.

Os serviços de ampliação,
estão em franca andamento e

espera-se a �onclusão parcial da
obra, para fins de fevereiro cor

rente.

Ressalte-se que o Colégio
Comercial, é uma entidade civil
de direito privado e que sua

manutenção, é obra exclusiva'
de seu trabalho e do esforço de
toda a equipe que. milita junto
à Direção. I

Acontecend
* "O mais infeliz de todos os ho

mens é aquele que assim se julga,
porque a desgraça depende menos

,qas coisas que sofremos do que da
.

'imaginação com que aumentamos, a

própria infelicidade".

* Milton Augusto e Maria Jurema

dizem o sim hoje às 18 horas na

Igreja Matriz Cristo Rei . A vocês
"dois que juntos começam uma' vida

nova felicidades mil.
* Andréa Weinfurter recebendo ho-

I

je os cumprimentos de seus mui-

tos amigos pela passagem de seu

aniversário. Tudo de bom.
'* Em março mais um canoinhense

irá rumar para Passo Fundo. É o

Alírio Dias Júnior que passou em

Engenharia Mecânica. Desde já
deixa saudades, principalmente pa
ra aquela menina de olhos verdes.

* Paulo Scheide é o nome do me-
. nino que chegou aqui e desper
tou muitos olhares. A Dinorá que
o diga.
* Silmara e Décio trocando Canoi

nhas por Camboriú a espera de

muito sol por lá.
* E a Modí muito afim de ficar

com um bronzeado lindo. Mati

nhos é a pedida.
*

.

Nívea e Jorge juntos fazendo in

vej à por ai. Sempre assim.

.:1' Cláudio e Régis entrando numa

de sombra e água fresca. O' sol

r.

Responsabilidade' 1. e C.

de uma praia é a melhor COIsa.

* Começa amanhã o vestibular da

Universidade Católica do Paraná.

Muitos canoinhenses tentando a

* O Ike chegou e deixou a Sônia
muito contente com isto.

* Patricia entre nós' depois de pas
sar alguns dias no Rio de Janei

ro. ótimo.
:): Biju e_ Soraia fazendo falta por

aqui.
:I< Moacir e Norma, um par insepa
rável que demonstra muito amor.

* Lorena Mikus demonstrando a

todos um bonito bronzeado.' É

sorte.
•

:I< Jair Lintzmeier aprovado no ves-

tibular de Engenharia em Caxias

do Sul. Parabéns.
* Olavo Pereira muito fofo, bada

lando corações.
* Vânia W. conosco mostrando a

todos a sua alegria de ser. Conti

nue assim,

* Semana passada marcou a pre
,

sença de muitos canoinhenses em

Major Vieira, Um rodeio aconteceu

lá.
* Udi Kohler circulando pelai con-'
quistando amigos, É isso.

* Carmem, Célia e Cirene aprovei
taram o final da semana passada

para acampar. Isto é bom .

* Inha e Hélio circulando por aqui
mostrando a todos a alegria de

estarem juntos.
:1< Zeca Pie mais fofo e amigo do

que nunca. Continue assim.

:i< O Clube Canoinhense movimen

tando-se para proporcionar um

'bom carnaval este ano' para os

adultos e também para as crianças.
Muito bom.

� '" Quem chega amanhã é a Leila e

o Luis. É bom tê-los por aqui.

ISSO.

* Neuza Pedrassani menina bonita

e, querida que conquista corações.
'I' Muita mina de fora chegando por

aqui nestas férias, e os meninos
só de olho.
* Taninha B. resolveu 'matar um

pouco as saudades, dos amigos e

apareceu por aqui.
* E o Norton sempre amigo, pre
sente nos acontecimentos daqui.

* Semana passada com pouca coisa

para se fazer o jeito era jogar. E

o Tonho reuniu muitos amigos em

sua casa para isto.
* A Diretoria do Clube Canoinhen- .

se, comandada pelo sr, Edir

Kammradt, tomando as primeiras .

providências no sentido de trazer a

Canoinhas a Orquestra Filarmônica
do Harmonia Llra. de Joinville .

Oxalá isto aconteça.
* "Pode acontecer a todos O' que
acontece a alguém".

, .

erCI
•

Ir rem

ELETRO CARDIOGRAFIA E TESTE ERGOMETRICO.

Comunica que estará, clinicando'

partir de 02·' de fevereiro

ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA E CLíNICA'M,ÉDICA NO HOSPITAL DO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAULO.

ESTÁGIO EM CARDIOLOGIA NO INSTITUTO DE DOENÇAS CARDIO PULMO

NARES E . .t. ZERBINI ·NO HOSPITAL BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA DE

SÃb PAULQ.

nesta cidade
de 19,81

a

Residência:
Consultório: Rua Vidal Ramos, 1107

,

'
, Rua Vidal Ramos, 1107 - 1.0 andar

....""' .. II!"UM!' !��:����:,��:��.3,� ,"! ...... "'!"���:::::�.: .::�:::�... �" .. " ... " ..... !II""" ...J

l'ihnnnn.'nnr1fllii'ifriliíiiii1-""Vln"Il"ii'íifij'tnrI II I III I I II b li I I I u I I d I
i I I i I I • I I II í ln í i II I i ií I i i I I , '

,

'Coluna Agrícola
Escritório Local da E,MATER-SCjACARESC

I MATÉRiA ORGANICA E ADUBOS QUÍMICOS

A matéria orgânica do solo provém da decomposi
ção de restos animais e vegetais tais como os resíduos da co-

lheita, a adubação verde e o esterco. A matéria orgânica de

sempenha \

um importante papel no melhoramento da terra:

1. Atua como "armazém", guardando os elemen
tos nutritivos e liberando-os lentamente para as culturas em

desenvolvimento.

2. Melhora a estrutura física do 'Solo, facilitando
a absorção da água da chuva; maior capacidade para reter as

águas; menor erosão do solo; menor formação de crostas e

, torrões; condições mais favoráveis para a germinação das se

mentes e melhores condições para o' desenvolvimento e cres

cimento das raízes.

Toda matéria orgânica, seja de origem vegetal ou
animal, contém quantidades variáveis de elementos nutriti

vos oriundos do solo. Sabe-se qUe dos dezesseis elementos

essenciais às plantas, treze provêem do solo e os outros três"
do ar. Portanto, com 'exceção do carbono, hidrogênio e oxigê
nio, quo provêem do ar, a matéria orgânica contém treze

elementos nutritivos oriundos do s610. A medida que a ma

téria orgânica vai se decompondo pela ação dos mícroorganís-
. mos do solo, o nitrogênio e os outros nutrientes minerais vão
se convertendo em formas inorgânicas aproveitáveis para os

cultivos seguintes. A rapidez da decomposição se acelera con

forme o cultivo, a boa drenagem do solo, as temperaturas
quentes e o pH se aproximando da neutralidade.

I

Apesar de todos os resíduos das colheitas e dós animais,
incorporados ao solo, ocorrerá uma perda considerável dos ele
mentes nutritivos .

Um método para corrigir estas perdas, é através da

aplicação de fertilizantes químicos.
�r.IIt' .."".

O fertilizante químico empregado. de forma apro
orlada, contribui para a formação da matéria orgânica do solo.
Isto ocorre da seguinte maneira:

a) Há maior desenvolvimento das plantas qus dei

xam, por sua vez, uma maior quantidade de resíduos que são
restituídos ao solo;

.

b) O fertilizante aiuda a alimentar os organismos
do 'solo que convertem os resíduos da colheita em matéria or

gânica para o solo;

c) Há um 'maior desenvolvimento do sistema ra

dicular com as raízes se aprofundando no solo e conseqüente
mente distribuindo matéria orgânica a maiores profundida
des no solo.

Em solos deficientes, de matéria orgânica, pode-se
"
aumentá-la plantando-se cultivos dp, cobertura, ou seja, adu-

, bacão verde. Mas se este cultivo for bem fertilzado. através de
• uma adubação química. nroduzirá maior quantidade de maté,

r+a orgânica. E este adubo químico não se nerderá, norque a

decomnosiçâo da matéria orgânica liberará nutrientes para
o cultivo seauinte . As leguminosas, são as melhores fontes
àp nitrogênio e de matéria orgânica quando incorporadas ao

solo.
I

Produção de massa verde por Ieguminosa na adu-
bação verde:

.

CULTURA QTDADE (T/Ha)

Tremoço
Vica (ervilhaca)
Crotoláría spectábilís

.

Caupi (feijão miúdo)
Mucuna preta'
Guandú

Crotoláría panlínea
Crotolária juncea

10
10

15

20

30
30
35

35

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

(Coluna Agrícola) Caixa Postal, 2-D
89460 - Canoinhas-SC.
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Oração ao Divino Espírito Santo

Espírito Santo, você que me es
clarece tudo, que ilumina todos os

meus caminhos para que, eu atinja
o meu ideal, você que me dá o dom

divino de perdoar e esquecer o mal

que me fazem e que todos os ins

tantes de minha vida está comigo,
eu quero neste curto diálogo agra
decer-lhe por tudo e confirmar mais

uma vez que eu nunca quero me

separar de você, por maior que s,e-

[a a ilusão material não será o mí-

nimo da vontade que sinto de um

dia estar com você e todos os meus

irmãos na glória perpétua. Obriga
da mais uma vez.

(A pessoa deverá fazer esta

oração 3 dias seguidos, sem mencio

nar O pedido, dentro de 3 dias se

, rá alcançada a graça POT' mais di

fícil que seja). Publicar assim que
receber a graça.

M.N.A.J.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Eis a lista dos aprovados:
"

, A,DMINISTR�ÇAO
Adilson Wendt
Alfeu José Witt
Alvaro Sérgio Rincoski Faria
Amilton Froehner
Benardino César Fedalto
Carmem Silveira
Carolina' da Silva Carvalho
Celso Mínru Satake
Cláudio José Barros
Denise Regina VachteI
Emiliano Uba Filho
Fátima R. Guimarães Ferreira
Gladis Lohse

,

Guilherme Jorge Scheide Filho
Hélio Roberto Ruschel
Hilson Ovande Steidel
Ildemar José Weinert

Ildomar Ribeiro
Irene 'Kogi
Ivete de Fátima Artner
Jesse Vieira
João Algacir Fontana Júnior
Joel Frederico
José Fernando Semmer
Jucela ,�Maria Szczygiel
Karla Monica Kawa
Lauro Langer . Júnior '

. Leila Dalla Barba Cador
Lourival Leonardo Sebastião
Luiz Tito Scopel
Manoel Salvador Filho
Marcos A.' Bartneck Fischer
Marcos Antônio Wendt
Marcos TremeI

Maria Clara Wendt

Maria Goreti Dambroski
Maria Ines Tadba
Maria Regina ,Kohler
Marilda . Neuburgér
Marilu dos Santos Lima
Meiry Midori Kussaba
Nazi Bahsa
Norberto Vieira da Silva
Orlando Muller
Raul Burgardt
Roberto Jaco Fuek
Roberto Sabatke
Rolf Prochnow
Sérgio Norberto Schroeder
Sidnei Grabawski
Silmara Maria Tabalipa
Silvia Margarida Plewka
Simone El Kouba

.

Solange Aparecida Hollen
Sônia Regina Pazda
Theophilo Zattar .Júnior
Valdir Novak
Vendolíno Stupp
Vera Lúcia Hreczuch

Waldemar Leandro. Gonçalves
.

...

'CANOINHAS - O Sindi

cato dos Trabalhadores Rurais
de Canoinhas através de. seu

presidente Edmar Gonçalves
Padilha, obedecendo ordens su

periores, realizou na semana
passada uma assembléia geral

, extraordinária com seus asso

ciados, para uma tornada de po
sição sobre as dificuldades que
a fumicultura enfrenta na re

gião do Planalto Norte Catari
nense.

A
. assembléia' qUe foi rea

lizada na Sociedade Beneficente
Operária, contou com a presen
ça de mais de 300 pessoas liga
das à agricultura, as quais .deci,
diram por unanimidade cance

lar pedidos para a próxima sa

fra' de fumo, devido a baixa por,

•

ara Isar
nao

centagem de aumento de preço
do produto, (125 por cento)
proposto pelo Sindicato das In
dústrias do Fumo .

O protesto é geral e os fu
.mícultores acham que o percen
tual justo é de 223

.

por cento.
Enquanto os órgãos superiores
não decidirem pela sua propos
ta, o plantio do fumo ficará pa
ralisado, e os que fizeram pedi
dos de insumos para a safra

81/82, estão providenciando o

respectivo cancelamento junto
aos fornecedores.

Os representantes dos Sin
dicatos de Major Vieira, Mafra,
Monte Castelo, Papanduva, Iri
neópolis e Porto União que
prestigiaram a Assembléia, de
cidiram que seus órgãos de elas,

•

a a aumen o
se tomarão as mesmas medidas,
promovendo assembléias com.

seus associados nos próximos
dias.

O presidente do sindicato.
de Canoinhas, Edmar Padilha,
falando a respeito do assunto,

. informou que o município de
Canoinhas é um das maiores

produtores de fumo do Planal
to Norte, possuindo aproxima
damente mil estufas, com uma

produção média anual de 300
mil quilos de fumo.

"Nós manteremos nossa po
sição e se não formos atendidos
o setor industrial sofrerá uma

quebra de produção em torno
de 70%, o que provavelmente
gerará uma crise interna com a

falta de matéria prima".

Banco o

o Conselho Diretor do Ban,
co do Brasil, reunido dia 28 em

Brasília, sob a presidência do
sr. Oswaldo Colin,' aprovou o

'início do programa de captação
de recursos em recibos de de
pósitos bancários (RDB), no

montante de Cr$ 80' bilhões, de
finidos no orçamento monetário
para este ano.

O Banco do Brasil praticará
.

taxas flexíveis, sempre com,

patíveis com as vigentes no

mercado, mas adotando critérios
tais que sempre favoreçam sua

. indução para baixo, como for
ma de arrefecer a pressão infla,
cionária.

.

Os prazos foram fixados de
seis a dóze meses, estando pre
vistas as modalidades de depó
sitos com. correção monetária
livre e correção monetária pré-

va

,
fixada, e renda paga mensal
mente ou no final do período.

Os recursos captados: dessa
forma serão aplicados à menor

taxa possível, levando-se em

conta o custo da captação, mais
uma taxa de administração. O
valor rmmmo aplicável em

RDBS foi estabelecido em Cr$
9 mil, podendo, a critério dos

gerentes, em face de peculiari
dades regionais" admitir depósi
tos de até Cr,$ 1 mil.

O Banco está instruindo to
da sua rede de Agências para
engajarem-se no programa de

captação desses recursos, mas
dará ênfase especial à captação
em regiões menos. providas de

agências . bancárias, onde, acre

dita, haj a potencial ainda pouco
servido por entidades financei-

. raso

/

dicões
,

8S
A participação do Banco do

Brasil, nessa nova modalidade
de 'aplicação para seus clientes

visa, sobretudo; a estimular, o

maior número de pessoas a ade
rirem ao esforço governamen
tal de poupança, objeto de re

cente campanha, servindo-se o

Banco, principalmente, de sua

tradição de segurança e liqui
dez, como forte argumento para
atrair os investidores. '

Além disso, a entrada do
BB nesse merca.do não repre
senta competição aos tradicio
naís captadores de 'recursos,
uma vez que, pela localização
múltipla e diversificada de suas

agências, sobretudo no interior
do País, seu, objetívo é inserir
no programa de poupança aque
la faixa da população que ain
da não aderiu à prática, pelas
mais variadas razões.

Comentario

..

CANOINHAS (CN) - O Concurso Vestibularyâj da
Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense (FUNPLOC),
do Curso de Administração de Empresas, contou com a participa
ção 'de 230 candidatos que concorreram às 60 vagas oferecidas pe
la entidade.

O Ministro da Educação, Ge
neral Rubin Ludwick, descobriu
que o Ensino brasileiro vai mal,
declara que o pont crítico está
no ensino de 1. o grau; o Secre-'
tário da Educação sabe disso, o
Governador também, mas, infe-
.Iísmente nem todos pensam as

sim. Alguns tiranos pensam que
são a lei, não representam a lei
encarnam a lei e conseqüente
mente, passam por cima do Pre,

sidente, do Ministro, do Gover
nador e do Secretário.

Desconhecem a Abertura e in
sistem em manter Heroicamente
a situação anterior, abolida, de
clarada imprópria, retrógrada e

desinteligente. Por isso o ensino
. vai mal, o sistema foi interpre,
tado livremente, independente
da realidade e da responsabili
dade que compete. fez-se o ar

quipélago, criou-se apatia, desin
teresse e ódio até. O atual nada
tem. com o projeto original, es

creveu-se uma coisa e leu-se ou,

tra bem diversa. O futuro está
prejudicado .

A grande potência foi um so

nho como a copa mundial de 50,
fracassou por excesso de otimis,
mo. Precisamos melhor distri
buir as rendas, preparar os D,o
vens para que paguem nossa dí
vida externa e nada mais exis-

, '

te do qUe instruí-los. A parasi-
tolândia multinacional que suga,
o país, precisa de um tratamen
to mais franco, a multinacíona

Iizaçâo do ensino foi um erro,
que podemos recuperar.

O professor não pode envelhe
cer

.

mentalmente, deve estar

sempre atualizado. Não se tem

atualizado, não se tem esforçado
para isso. Os técnicos de ensino
nada fazem nesse sentido, os

pais estão demais preocupados
com os conceitos dos filhos, não
importando se correspondem à

aprendizagem referente. A eles
bastam as aparências.

Os cursos de atualização de

professores tem sido raros e des

providos da necessária qualida
de. O professor convocado para
atualizar-se, não encontra incen
tivos nas detenções em salas e

salões a ouvir monólogos e acu

sações proferidos eternamente

Ano XXXIV
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por pessoas que só não assistem
o curso porque não conseguem
vagas para lecionar e transmi
tem palavras de um técnico de
ensino que por sua ,vez' jamais
lecionou.

O professor dispensa as ame..

ças e demonstrações de "sabedo
ria", citações de Shakespeare;
Papy, Montessori ou outros obs
curos gênios jamais lidos, visões.
de como se faz no Canadá ou na

Guatemala. Precisamos ouvir

quem tem alguma coisa inteli

gente a -dizer e saiba ao menos

tanto quanto os professores ou

vintes.

Por que não se reunir os pro
fessores segundo a área ou a dis, .

ciplina, munidos das últimas
orientações, publicações e ten-

.' dências, donos de prático conhe-,
cimento do programa, das neces
sidades e da reação do aluno di
ante do conteúdo e das técnicas
didáticas. Por que o professor
deve ouvir e copiar o que pes
soas alheias ao problema ditam
e forjam ? Qual. o proyei,to dos
t,estes e recuperações no 1 .

o

grau? Quantos pontos caiu 0' en

sino com essa inovação genial?
Sim, o professor não está bem,

ele é fruto do próprio ensino

que não está bem; filho de mãe

.

muito doente, sadio não será.

Alguns professores .estão cons

cientes disso. Precisamos fazer
uma educação de base, .com par
ticipação direta de 'pais e pro
fessores. Os' projetos são criados
no alto da pirâmide e semeados
ao vento que os transforma, in
diferentes às condições do solo
e, às conseqüencias ,

I

O professor acostumou a rece

ber e cumprir ordens cegamen
te: "as aulas vão até dia 20", de,

,
pois "terminam dia 12", ou "se
estendem até dia 30", sem '3. mí
nima preocupação com o plane
jamento, desrespeitando quem
planejou, que é obrigado. a fazer
mesmo que não se cumpra "por
conveniência do ensino".

No dia em que o professor d�i
xar a condição de vídeo-tape e

passar a fazer um programa ao

vivo, renascerá o Ensino.

'Mario Tessari

Carnês do IPTU e Alvarás
distribuidos em

pela PMe

-

serao

março-
CANOINHAS (CN) - Co

mo acontece todos os anos, a

Prefeitura Municipal começará
nos primeiros dias do mês de

março, a distribuição dos car

nês do Imposto Predial e Terrt
torial Urbano" e a expedição de'
Alvarás de Licença referentes
ao ano de 1981.

Segundo fontes da Prefei

tura, serão distribuídos 8.200
carnês e o IPTU deve \Ser pago
em 4 parcelas, com o vencimen
ItO da primeira em 30 de março,
da segundá em· 30 de maio, da

terceira em ,30 de agosto e a úl
tima eII1 30 de novembro. Este

ano, .a previsão de arrecadação

do imposto é de 10 milhões e

271 mil cruzeiros, devendo as

parcelas serem pagas na
..
rede

bancária autorizada, .podendo
inclusive ser recolhida no caixa
da fazenda, na própria Prefei
tura Municipal.

No pagamento após o ven

cimento, além de poder ser efe
tuado na Prefeitura, haverá
acréscimo de multa.' O Diretor
da Fazenda solicita ainda aos

contribuintes para que no ato
do recebimento dos carnês do
IPTU no corrente ano" tragam
o do ano passado, para possibi
litar maior facilidade 'na entre

ga .
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