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LI, INFORMA AOS INTERESADOS
�

EM TIRAR A CARTEIRA D'E
.

MOTORISTA,
.

QUE A 18.a DELEGACIA REGIONAL, COM SEDE

NESTA CIDADE, INICIA HOJE AS _ 8 HORAS OS EXAMES E A

RESPECTIVA CONFECÇÃO DA MESMA.

. _

Grandemotivacão e gOleadas
_

. "

_

movimentam campeonato de
Futebol de Salão

o "I CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO DA INDÚSTRIA E co-

..Mt.RCIO" QUE COMEÇOU ESTA SEMANA, VEM DESPERTANDO A

ATENiÇAO DO PúBLICO E MIERECENDO ELOGIOS PELA BOA os-

GANIZA:Ç,AO E PERFORMANCE DOS EXCELENTES ESPETACULOS.
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A DECISÃO DAS TRÊS FEHERAIÇÕES UE TRABALHADORES DO SUL DE ACONSELHAR

o AGRICULTOR A CULTIVAR APENAS OS PRQDUTOS DE SUBSISTÊNCIA E EVITAR OS FINAN-
, ,

CIAMENTOS BANCÁRIOS E O USO DE DEFENSIVOS AGRíCOLAS, POR ENTENDER QUE O GO�

VERNO NÃO ESTA SABENDO SOLUCIONAR A CRISE NA AGRICULTURA, ESTA DEIXANDO A

CLASSÊ DIRIGENTE DO SETOR EM SANTA CATARINA, BASTANTE PREOCUPADA. SECH.ETA

RIOS, EMP_RESARIOS E ECONOMISTAS ENTENDEM QUE SE O COLONO DEIXAR DE PRODUZIR

COMO FORMA DO PROTESTO A POLíTICA AGRíCOLA, "HAVERA, SEM DÚVIDA, UM COLAPSO

TOTAL NA AGRICULTURA E CRISE NO ABASTECIMENTO DAS CIDAD'ES"..
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,JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS Colu'naSANTA CATARINA

Edital de Citação com o prazo Tridimensional
de trinta (30) dias Mauro Luiz Kichéleski

O Doutor Wilson Augusto
do Nascimento, JuÍz de: Di
reito Substituto em Exerci-

cio, da Comarca de Canoi
nhas Estado de Santa Ca

tarina, na forma da Lei etc, '

FAZ SABER aos que o pre-
sente edital virem, ou dele co

nhecimento tiverem, que por
parte de ARTUR VOSSGRAU
e sua mulher, EULALIA RI
BAS VOSSGRAU, brasileiros,
casados entre si, ele lavrador,'
ela do lar, residente e domicilia
do em .Cachoeira, município e

comarca de Canoinhas, Santa
Catarina, .foi requerida uma

ação de USUCAPIÃO, do se

guinte imóvel a seguir trans
crito: "Uma área de terras com

112.802,25m2 (cento e doze mil,
oitocentos e dois metros, e vin
te e cinco centímetros), ou se,.;

jam 4,5 (quatro e meio) 'alquei
res, aproximadamente, situada
no lugar denominado Cachoei
ra, nesrte município. e comarca, a

qual' atualmente obedece as se

guintes confrontações: Por 3
( três) lados com o próprio re-

querente, e outro lado. com,
Ozório Ferreira Alves: tendo
pelo MM Juiz de Direito, sido
designado o Próximo dia 28 de
abril de 1981, às 14:QO horas,
para a audiência de Justifica
ção, quando, após ouvidas as

testemunhas arroladas, será
prolatada a sentença, decidindo
sobre a referida Justificação. E
para que chegue ao. conheci
mento de todos, mandou expe
dir o competente edital que se

rá afixado no lugar de costume,
e publicado na forma da lei. Fi
cando os citados advertidos de

que, não sendo contestada a

ação, presumir-se-âo aceitos co-

mo verdadeiros 081 fatos arti
culados pelo autor, (art. 223 §
1.'0 c,/c. o art. 285 2.a parte do
C . P . C . ), Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas Estado de

. ,

Santa Catarina, aos dezesseis
dias do mês de janeiro de 1981.
Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão
o subscreví .

Wilson Augusto do Nascimento
Juiz de Direito Substituto

Rua Benjamin .Constant N." 490 - Canoinhas _ SC
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CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL - ,EDIFíCIO DO FORUlVI

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.
-,-=-======-�=�-========================================--=�
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"O símbolo não será inserido e '

não poderei dar maiores informa

ções por motivos pessoais e finan
oeiros".

'

O tema central tem um conjun-
to de palavras bem significativas:

IR E VIR.

Um direito de todos.

Tratando-se do tema central:
IR E VIR. Um direito de todos. A

frase supra diz tudo; ou seja, que
todos têm o direito de "IR E VlR",
mesmo aqueles que a mãe natureza

privou-os da locomoção.

Tratando-se de leis, nós estamos

assegurados por esta lei, ou melhor

explanando, este artigo, da Constí

tuição Brasileira de 1967" que reza

a seguinte termo: Artigo 175 § 4.10 -

Lei especial disporá sobre a assis,
têneia à maternidade, à' infância). e

à adolescência e sobre a educação
dós excepcionais. ,

Prova-nos que a própria cons

tituicão brasileira não deixou nós
,�

ao relento, sem uma lei sequer.

Notas.

A campanha foi lançada ofi
cialmente no Brasil no dia 23/12/
1980, às 21 horas" por Roberto Car
los. O programa intitulou-se "RO
BERTO CARLOS ESPECIAL" e a

Rede Globo teve notória participa
ção.

No início do ano o Papa João
Paulo II� defendeu na Homilia a

tese de que neste ano todos deve
riam se voltar para a defesa dos
mais fracos" dos desfavorecidos pe
la sorte. Esta palavra. ou estie gru
po de palavras faz-nos reconhecer

/ que Sua Santidade está a par do

_
que acontece 'oom o mundo que o

cerca.

CAMPANHA TEM O PATRO
CíNIO DO LIONS INTERNACIO- ,

NAL.

Sugestões e correspondência
poderão ser enviadas para:

, Jornal Correio do Norte

Coluna Tridimensional
Caixa Postal, 2,-D
89460 - Carioinhas - SC

i ...Ii&\...... nn 'FWF""'!EI1
.

'II! I

1 (uma) Geladeira marca "Fri
gidaire", de 8,50 pés;

1 (um) quarto de casal, de im
buia maciça;

1 (um) armario de -fórrníca,
com 3 gavetas, próprio para
copa.

Tratar pelo fone: 22-0647
ou Barão do Rio,Branco, 820.

ESPECIALIZAÇÃO EM CARDIOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA. NO HOSPITAL DO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DE SÃO PAUL�O�

ESTAGIO EM CARDIOLOGIA NO INSTITUTO DE DOENÇAS CARDIO PULMO

NARES E. J. ZERBINI NO HOSPITAL BENE.FICI�NCIA PORTUGUESA DE

SÃO PAULO.

ELETRO CARDIOGRAFIA E TESTE ERGOMÉTRICO.

Oon.ultórIÍ0: Rua Vidal Ramos, 1107

Telefo.ne 22-0438

Residência:
Rua Vidal Ramos, 1107 - 1.0 andar
Telefone 22-0438

Esquadrias Santa Cruz S. A.
CGCMF, 83.188.789/0001-83'

ASSEMBBÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃ�
- .

São convidados os senhores acionistas desta sociedade,
para se reunirem em Assembléia geral ordinária e extraordinária, '

a realizar-se no dia 19 de março de 1981, às 15 horas, em sua se

de social, sita a Rua Expedicionários n.? 304 nesta cidade de Ca
noinhas-SC, afim de deliberarem sobre a' seguinte ordem do Dia:

1. o - Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar
as demonstrações financeiras, relativas ao exercício encer-

rado em 31 de Dezembro, de 1980.
'

2. o - Aprovar a Expressão da, Correção monetária _do capital 80-
. cial, no valor Cr$ 11.933.. 300,00 e' sua conseqüente capi
talização.

3. o - Deliberar sobre o' aumento do capital social de Cr$ .

23.500.000,00 para Cr$ 35.400.000,00, mediante a capíta
lização da correção monetária do capital realizado.

,
.

.
.

.

-

4. o - Alteração do artigo 7.0 dos estatutos 'sociái5.
\ \ "",

5. o - Outros assuntos de interesse da sociedade.

A V I S O

Avisamos aos senhores acionistas que se acham a sua

disposição ria sede desta sociedade, os documentos d� que trata
o artigo 133 da Lei n.? 6.404 de 15.12.76.

Canoinhas (SC), 03 dé Fevereiro de 1981.

ANTONIO TRELA - Diretor Comercial

I

Colheitadeira
New Helland . .404:0

"

I

A Colheitadeira NEW HOLLAND 4040 é forte; re-
, � .'

sistente, durável, versátil, moderna. Perfeita.
.Ela vai mudar o conceito de eficiência na solheita.

Uma: garantia da tradição da SPERRY NE'W HQLLAND em

produtos de alta qualidade.
'

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

Concebida em cada detalhe para- aumentar os. lu..

cros da colheita, reduzindo, ao mínimo;, as perdas de grão!,
eliminando' as quebras e enviarido mais grãos, e grãos limpos,
ao tanque graneleiro.

.

.

Mais ágil, mais bonita, mais confortável.

Um orgulho da tecnologia e simplicidade raeeãní
ca da SPERRY NE\iV HOLLAND.

'Conforto, segurança, visibilidade é controles à
mao.

- VOC,É'TAMBÉM VAI SEORGU:(.;HAR DELA.

Revendedora autorizada "New Holland" e "CBT': pro-a a região,
.' .: �... .'

,

MAVEQlJIP
,

Máquínas, Veículos e Equipamentos Ltda,
, Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Cemitérío Municipal)
'I'elefone (0477) 22-0261'

.

CEP 89460 � éANOINHAS-SC

.

.. . . . .. ..

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

. ...
.
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LUCIO COL01VIBO
, ,

CAIXA fOSTAL, 418 - 'FONES: (0477) 22-0379 L22-0971 - ,CANOINHAS - se.
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beússirr«: festa de
Garla CR.,oberta

•

oiunze anos

6acfiwefi.
de

I,

Uma festa belíssíma, C\5 quinze anos de Cada
Roberta Saehweh, filha de Maria' de Lurdes/Frede
rico Sach�h (in memorían) , reunindo muitíssimas
amizades no Clube Canoínhense na noite do último

, sábado. E aqui destaco entre as presenças; Alirio
Dias Junior e Thelma Brehmer, Vanderley José

\
,

Dambroslki e Leticia Mara Ferreira, Vanderley Gru-
ber e Lucimara Zimmer, Francisco Coelho e Maris
tela Machado, Edmundo Mota Sobrinho e Glair No':'
vak, Alvaro Sérgio Faria e Gilvana, Luiz Gaspar
"Bossi e Sandra .Machado, Delmo Brehmer e Déboea,
Jair Lintzmeier e Elaíne Wetzel, foram os pares.
muito alinhados da noitada "Soltinhos" numa "boa"

estavam, Jackson Schumaeher, Merhy e Lueíane Se

Ieme, Olavo e, Valéria Pereíra, Jacó e Daniela Cara..

00, Paulo'Markiv, Dinoh e José Renato Côrte, Jos'é
Ivan, Regina e Reni Pereira, Isaías Margareth e So

lange Dambroskí, nelson e Margareth Doín, Sérgio
e Silmar Gedofredo, Luiz César e Lorena Mikus, Ar
mando e Georgia TheodoI'lOvicz, Delby e Adilson Ma

chado, Marcio Burígo, Helena Kohler, João Algacir
.Fontana, César e Rita Davet, Astrogtldo Costa Fur

tado, Francisco Fuclk,'Martzela Saehweh, Sandro e

Sandra Gonçalves, Arlindo Cordeiro Filho, CarIo Ro

drigo Dias; Wilson, N.ey e Lueiane Wendt, Laércio

Pereira, Sérgio Trevisa.ni; Edson Geonece e P"ita'

Dambroski, Julíane Seléme, Antônio Carlos Cresta

ní, Jocélyn Wi�se, Cristiane Allage, Evana Bitten

eourt, Rossana Ribeiro da Silva, Mona Dequeeh, Gise
la Pedrassani, Patricia Saehweh, Sílvana Dambrosâí,

Elenice Boeder, Angie Carla e Rossana Fleith, Soo
raya Murara, Luiz Henrique Ferraresí, Fernando

Voigt, Isabel Cristina Bossi, E,dilene, Wetzel, R,ejane
e Janice W,erlka, Solange Ribas, Vassífías Pantagis,
Wilson Murara Junior.
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GARD_ENIA
, Recebemos os últimos lançamentos

em "JEANS' da "SHOPPER"

, Neste mês, promoção especial com
3()� de desconto nos artigos de verão.

TRABALHAMOS COM CARTÃO ELO E
.

CHEQUE OURO.
,

Obteve absoluto sucesso a tradicional festa

"Tiro Rei", promovida pela Sociedade Tiro ao Alvo

de Canoinhas dia 31 de janeiro. O .novo "Rei", eom

mandato até 1981 foi o jovem atirador; Adilson Voigt
e "Rainha" a Sra. Jucy Seleme, que tem corno La
e 2.a Princ�sas, as Senhoras Norma Wies� e Marli
Wiese. Destacaram-se como 1.0 e 2.° Cavalheiros, os

atiradores Mauro Artur Banowitz e Otmar Ríede , A

.respeíto do Baile do Tiro, posso afirmar que foi um
dos mais animados dos últimos anos,' e o que é muito

importante, com o prestígio total da área jovem de
d d nh"" t"

,

nossa socie a e que acompa ou os c?roas a e as

quatro da matin�.
,

Enlace na Agenda
,

Na minha agenda de fevereiro, mais um acon

tecimento .social de destaque, com ri casamento do

jovem Nivaldo Roeder Filho de nossa sociedade e a

jovem Maria Inês Rottílí, da sociedade de Santo Au

gusto, Rio Grande do Sul. Ele, filho do casal Nivaldo
(Dirce de Paula) Roeder e ela, filha do casal Miguel
(Alzira) Rottili. O acontecimento terá por local a
Igreja Matriz Sto. Augusto às 19h30 do dia 27 próxi- .

mo e a recepção aos padrinhos, familiares e convida
dos no Clube 7 de Setembro naquela cidade. O· colu
nista agradece o convite.

Sindicato dos Contabilistas
Fiquei sabendo esta semana, qUe o proçesso

para & transformação da Associação Profissional dos'
Contabilistas de Canoinhas em Sindicato dos Conta
bilistas do Plà.nalto Norte Catarinensle, já foi proto
colado ná Delegacia Regional do Trabalho na Capi
tal do Estado sob o número DR-05367/80 em 15 de

, ,

dezembro de 1980. A informação é 'do. Presidente da

entidade, Sr. Afonso Schik, 'acT@eCentando que' a

mesnl;-a abrange 1� munieípios e já conta com 251 as-

soeiados mseri'OOlS.
J

,1.0 Aniversário
Quem recebeu homenagens dia 10 último, foi

o garoto Elpídío Borges' qus completou seu 1.0 ani
nho de vida. O menino, é' filho do casal Aritonio Sér
gio (Marilú) Borges, ele nosso companheiro de tra
balho no "Correio do Norte". Do colunista, os para
béns ao aniversariante e o �9raço aos papai�.

«Bill Haley»-
,

,

Conhecido no mundo inteiro como "Pai de
Rock And Roll", morreu esta semana o 'compositor fi

eantor Bill Haley, de 55 anos, lembrado até hoje pe-
10 seu clássico da década de 50 "Rock around the
Cloek", um dos discos mais vendidos na história. Da
escola de William Johon Clifton Haley J. (seu ver- .

dadeiro nome), saiu o não menos famoso "Rei do,
Rock", Mr. Elvis Presley ,

Cortando a Lycra
Um recado do confrade Dino Almeida, colu

nista do jornal Gazeta do Povo às panteras e pante
rinhas que ainda querem curtir suas férias no lito
ral: "leve biquinis de tecidos. naturais, estampados ou

em cores vivas. A lycra está sendo defínítivamente
abolida, das principais praias brasileiras".

Carnaval
quebrará

«quente»
o gelo

Iniciativa realmente arrojada a da nova diretoria do

Clube CanoinhenSe em proporcionar aos seus assoeíados
duas noites e dois matínés para as brincadeiras: de "momo".

Digo arrojada, pois esta promoção se propõe a quebrar o

gelo do carnaval canoínhense, mais conhecido como um

carnaval ,cque nunca deu nada". Para contradizer este

péssimo slogan, estou sabendo que diversos blocos de ea

sais já estão sendo formados e o assunto em pauta é a eon

feeção- da respectiva 'fantasia. Na área jovem há grande
motivação e a euforta está tomando conta de vários, gru
pos que preparam seus blocos. Na próxima edição estarei

publícando os nomes dos foliões que se inscreverão para o

"Concurso de Blocos" que, o Clube Oanoínhense está pro
movendo para esta temporada. Aguardem.

ÓTICA
TEM:

MODERNO LABORATÓRIO ÓTICO
SERVIÇO ESMERADO E GARANTIDO
GRANDE VARIEDADE DE ARMAÇÕES

CREDIARIO PRÓPRIO

Praça Lauro Müller, 522

(Filiada à Associação do Comércio �ptioo de Se) ,

Viagem pelo Norte
Retornando de recente viagem a Monte Dourado,'

onde está sendo executado o "Prodeto Jary", O. Cecy Ces

coneto, que ficou maravilhada, com a beleza natural da

Amazônia. Lá D. Cecy teve como anfitrtões o, easal : Mr.

Robin Collins (Elaíne) e sua filha' Kerry", a quem a visi

tante envia eternos agradecimentos piela fidalguia da re

cepção.

Aniversários
HOJE: Sra. M�li Fuc!k, esposa de Fábio Nabor Fuc\k, ele

Vice-Prefeito de Canoínhas,

AMANHA: ,Adriano Boclkor, Alfredo Dreher e Ester Ra

quel, filha do casal Edison (Clotilde)' Símm,
DIA 16: Armando MüIbauer, Celso Rosa e Sandra Mara,

filha do casal João (Ladi) Tareheski.

OlA 17:, Glaucio Allage, Dolores Millbauer, Mauricio Finlk,
residente. em Monte Castelo; Roberto Vitor, filho
do casal João (Mariana) Slabadack e Romeo, Vier.

DIA 18: Simão' Seleme e Emerson Dímas Artner.

DIA 19: Diva Maria de Carvalho, Sra. Maria da Luz, espe-
,

SIa de Renato Silveira e Marcos Antonio SCOnbetE

kí, residente
I

em Florai-PR.

DIA 20: Sra. Yone, esposa de Fernando Luiz Freitas, Ar
gos José Burgardt, Daníele Teresínha Burrardt e

Wilson da Silva.

Ac� aniversariantes da semana, seguem as f.licita
eões com votos de muitas felícídades..

Organizações R ecord
de LUIZ MILTON SUCHEK

Estamos em novo endere08'
Rua Frei Menandro Kamps, 31�

(Próximo ao SESI)
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EM DESTAQUE ,NA CO

LUNA DE, HOJE, Ó NOVO

PRESIDENTE DA CÂMARA

DE VEREADORES DE CANO I

NHAS ,EDMUNDO BITTEN

COURT, ELEITO E, EMPOS

SADO DIA 2, DE FE,VEREIRO.
,

O VEREADOR PERMANECE
RA A FRENTE DO LEGISLA

TIVO CANOINHENSE AT� 15
"

'DE NOVEMBRO DE 1982,
'QUANDO TERMIN A, SEU

MANDATO.
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CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMóVEIS DA COMAR"

CA DE CANOINHAS - ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Loteamento
EULALIA GLABA KOHLBEC'K, Oficial do Registr., de
Imóveis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa

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

'

mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 191.12/1979, que
por ANTONIO MARON BECIL e sua mulher MARIA DE JESUS
FERNANDES BECIL, foram depositados em seu Cartório, memo
rial descritivo, planta e demais papéis e documentos relativos ao

Loteamento "VITOR FERNANDES DE SOUZA" situado na ci
dade de Major Vieira, desta comarca, conforme planta abaixo.

As impugnações daqueles ·que se julgarem prejudicados
quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresentadas
dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da datal da terceira
e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não ha
vendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido o

registro,
O processo encontra-se a disposição dos interessados,

neste Cartório, durante as horas regulamentares.. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, .Estado de Santa Catarina, aos vinte e

oíto (28) dias do mês de janeiro de 1981.

EULALIA GLABA KOHLBECK

Oficial do Registro de Imóveis - CPF n.? 249 111 199/34
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- C'I M E N T E L A
TELAS DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
ALAMBRADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.

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

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL·

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

. Escritório:
.

Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa
Postal, 241 - Anexo Escritório Cide Contabilidade
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�ORTARIA N.o 01, DE 02 DE

JANEIRO DE'1981

CLAUDIO GADOTTI, Pre
feito Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Ca

tarina, no uso de suas atri

buições legais,
RESOLVE:

Colocar a Funcionária CA
CILDA NOVAK à disposição do
Setor de Contabilidade, para
responder pelos serviços ineren
tes a Tributação e Fiscalização,
com atribuições entre outras, as

especiais para fornecer e assinar

certidões, dar parecer em reque
rimentos, projetos e plantas.

. Prefeitura Municipal de
Major Vieira, 02 de Janeiro de
1981.

Claudio Gadotti
Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a

presente Portaria na Secretaria

Municipal, na data supra.

Analdo Pereira dos Santos

Secretário Municipal

PORTARIA N.o 02 DE 29 DE

JANEIRO DE 1981

CLAUDIO GADOTTI, Pre
feito ,Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Ca

tarina, no uso de suas atri

buições legais, resolve:

NOMEAR COMISSÃO

Composta pelos Senhores
Analdo Pereira dos Santos, Pe
dro Tyska e Francisco A.
Schiessl, para sob a presidência
do primeiro, às 14:00 horas. do
dia 30 do corrente mês, na Se
cretaria Municipal, procederem
a abertura e julgamento das

, propostas objeto da Concorrên
cia Pública - Edital n.? 001/81
do Setor do D.M.E.R ..

Prefeitura Municipal de

Major Vieira, 29 de Janeiro de
1981.

Claudio Gadotti

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada a

presente Portaria na Secretaria

Municipal, na data supra.

Analdo Pereira dos Santos

Secretário Municipal

PORTARIA N.o 03 DE 03 DE

FEVEREfRO DE 1981

CLAUDIO GADOTTI, Pre
feito Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Ca

tarina, no uso de suas atri

buições le·gais,
RESOLVE:

Elevar em' 50%' (Cincoenta
por cento) os valores das Gra-

Empresa Industrial 8 Comercial rUCK S. A.
FUCI<

-:- MATERIAIS PARA CONST�UÇÃO -:-

FUCK MATERIAis PARA CONSTRU'ÇAO TEM A SOLUÇA0 PARA SUA POU

PAN'ÇA EM 81, GANHE OS MELHORES JUROS E A MAIOR CORREIÇAO MONE.

TARIA, CONSTRUINDO OU REFORMANDO COM MATERIAIS DE FUCK MA

TERIAIS PARA CONSTRUÇÃO.

RUA CAETANO COSTA, 860 -- FONE (0477) 22-0281
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elor Vieira
tificações conc�Si'rdàs' pelas Por-

. tarias n.Ps 08, 18 e 47, de 21/01,
08/02 e 08/09/80 respectivamen
te, à contar do dia 1.0 de Janeiro
de 1981.

Claudio Gadotti
\

'Prefeitura Municipal de

Maj.or Vieira, 03 de Fevereiro
de 1981.

Prefeito Municipal
Registrada e Publicada a

presente Portaria na Secretaria

Municipal, na data supra.

Analdo Pereira dos Santos

Secretário Municipal
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Co una Agrícola
Escritório Local da. E,MATER-SC/ACARESC
REFLORESTAMENTO

A Secretaria da Agricultura e o IBDF acertaram

um programa para reflorestamento nos pequenos e médios
imóveis rurais. O objetivo é implantar, em 1981, 4.000 hecta
res de essências florestais, atingindo 8.000 produtores em

todo o Estado.

Em Canoinhas, os interessados podem procurar o

escritório da ACARESC até o final deste mês'. As mudas 'se
rão distribuidas gratuitamente a partir do mês de julho, per
mitindo. o plantio na saída do inverno.

Além do levantamento de interessados, a AÇA
RESC oferecera toda a cobertura técnica aos reflorestadores
incluídos' neste programa.

PERDAS NA COLHEITA DE SOJA·

Grande parte. dos produtores de soja utiliza-sei da
moderna .tecnologia para obter os melhores resultados possí
veis. E a lavoura de soja tem respondido com bons rendimen-
tos por hectare ou por alqueire .' "

.

J
I .Ir

Entretanto, o produtor, de uma maneira geral, .não
percebe as elevadas perdas que acontecem por 'ocasião da co

lheita. A regulagem periódica e adequada d�s máquinas co

lhedeiras, levando ao. seu bom funcionamento, contribuem
em muito para diminuir eSsas. perdas.

'.

Em Santa Catarina, a ACARESC executará a cam

panha desencadeada pelo .Minístério da Agricultura no senti-
do de reduzir as perdas na colheita de soja: .;

Aproveitando conhecimentos . adquiridos nos tra
balhos pioneiros realizados em anos. anteriores no Paraná e

Rio Grande do Sul, pretende-se diminuir de 15 para 8 por cen
to as perdas na operação de colheita. Somente em soja, isto
representa um acréscimo de mais ou menos. 19 � 000 toneladas,
no valor de Cr$ 285.0000.000,00 (duzentos e oitenta e cinco mi-
lhões de cruzeiros) .

'

Supondo uma lavoura de soja que produza 30: sa
cos por hectare (ou 72 por alqueire), perde ,15% na colheita

representa 4,5 sacos por hectare (ou 10,8 sacos por alqueire),
ou sej a, o equivalente a Cr$ 9. 720,00 (nove mil setecentos e

vinte cruzeiros) .

.

Em Canoinhas, serão realizados dois treinamentos

para operadores de automotrizes em março/abril e' serão de
terminadas as:' perdas de colheita em 14 diferentes lavouras
de soj a do município.

COOPERATIVA DÁ SOBRAS

Observando-se o balanço da Cooperativa Agrope
cuária de Canoinhas Ltda., encerrado em 31 de dezembro de

1980, vemos que houve um resultado positivo (SOBRA BRU

TA) acima de nove -milhôes de cruzeiros .. Descontados os

Fundos Estatutários, serão distribuídos mais de Cr$ .

4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil cruzeiros) aos

associados, durante a realização da' Assembléia do próximo
dia 8 de março.

A administração Luiz Fernando Freitas está de

parabéns, assim como todos os funcionários e sócios desta

Cooperativa.
NOTA: correspondêneia contendo perguntas ou sugestões .de

verão ser enviadas. para: Jornal "Correio do Norte"

(Coluna Agrícola) Caixa Postal, 2-D
89460 _ Canoinhas-Sfl ..

Y. IRANGA
r:.,'

·Plástica - Õleo - Vernizes
.'
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PDS vem ouvir bases e inhas
FLORIANÓPOLIS' - A. Co

missão Executiva Regional do
Partido Democrático Social
(PDS), definiu o roteiro de visi.,
tas que será efetuado em todas

'as regiões do Estado, com a fina
lidade de, através de contato
com as forças políticas de cada
município, efetuar um balanço
real da situação do partido, apa-

rar as arestas existentes, colher
sugestões sobre as' propostas de
reforma na legislação eleitoral

e propor medidas que dinami
zem o partido em cada região.
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Prefeit ra Municipal
Decreto N.o 614 de 05/01/1981

.

.

ODILON, PAZDA, Prefeito Municipal
de.Três Barras, Estado de Santa Catarina no

.

,

uso de suas atribuições legais e de conformidade
com o item IV do artigo 70 da lei Complementar
n.005/75 e artigo 6.'0 do Decreto-Lei n ." 3365/41
modificado pela lei n. o 2786/56.

.

DECRETA

Art. 1. o - Fica declarado de "Utilida
de Pública" para fins de desapropriação, confor
me a letra "E" do artigo 5.° do Decreto-Lei n. o

3365/41,' o imóvel rural, de propriedade do Se-
nhor Vilson Abner Bishop, com área de 48.400
m2 (Quarenta e oito mil e .quàtrocentos metros

quadrados),' situado' no bairro São Cristóvão,
neste município, fazendo frente para a estrada
Canoinhas-Três Barras, dividindo de um lado
com terras de propriedade da família Aquiles
Ferrari, de outro com herdeiros de Otávio Paz

da, e fundos com terras de propriedade do Fri

gorífico Canoinhas S/A.
Art. 2. o - O imóvel constante do ar

. tigo .1.'0 será destinado como segue:
- Parte para obras governamentais ou

de infra-estrutura.
- Parte para abertura de ruas.

- Parte para permuta com proprietá-
rios de um único terreno e residente nas áreas
alagadiças condenadas pelo Decreto n.

o 613 de

05.01.81, desta Municipalidade.
.

- Parte para doação ao BNH para im-

plantação do PROMORAR.
,

Art.3 .

Q
- O;, uSO e a regulamentação

da! áreas resultantes da permuta acima men

cionada (Prefeitura-Flagelados) serão objeto de
Decreto do Poder Executivo Municipal.'

, Art. 4.° .,: Para atender às despesas
decorrentes do artigo 1. o fica aberto um Crédito
Especial, por conta da anulação da seguinte Do
tação Orçamentária, no valor de Cr$ 2.000.000,00
(Dois milhões de cruzeiros).
CRÉDITO ESPECIAL Cr$ 2.000.000,00
ANUL�ÇAO
Departamento de Serviços Urbanos
Proj/Ativ. - Manut. do Dept .? Serv. Urbanos
Elemento: 4.2.1. O -

Aquisição de imóveis Cr$ 2.000; 000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO Cr$ -2.000.000,00

. .

Art. 5. o - Este Decreto entrara em

vigor na data de, sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barres,
se, em 05.01.81.

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e publicado
nó Departamento Administrativo desta Prefeí

tura, na data supra.
.

TADEU :KURPIEL
Diretor Administrativo

de Três
Decreto N.o ·617 22de

,

Janeiro de 1980
da

ODILON PAZDA, Prefeito Municipal
de Três Barras, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais e de conformida

de com o parágrafo único do artigo 137 da Lei

Municipal n. o 26/62 e parágrafo segundo do ar

tigo 13.'0 da LeiMunicipal n .? 384 de 27/08/76;

DECR'E'TA:

Art. 1. o - Fica aprovada a planta do

Loteamento de propriedade do Senhor Ireno de

Freitas Neves, localizado no perímetro urbano,
bairro Vila Nova, nesta cidade, distribuído em

06 (Seis) .Iotes de .01 a 0.6, totalizando 4.445,17
m/2 (Quatro mil, quatrocentos e quarenta e cin

co metros e dezessete centímetros quadrados),
sendo que fica doada à Prefeitura Municipal de
Três Barras - SC a área de.779,83m/2 (Setecen-
tos e setenta e nove metros e oitenta e três cen

tímetros quadrados) para a abertura de ruas, to

talizando a área loteada 5.225 m/2 (Cinco mil,
duzentos e vinte e cinco metros quadrados),
confrontando ao Norte com terras de Lauro

Karpen, com a Rua Júlio Porfírio e com terras

de Diva Costa, numa extensão de 118,98 ln li

neares; ao Sul com terras de Antonio de Souza,
Germano Karoleski ,e com a Rua Júlio Porfírio,
numa extensão de 132,60 m. lineares, ao Oeste,
com o Arroio Barra Grande, numa extensão de

40,40m. lineares; ao Leste com a Avenida Rige
sa, numa extensão de 58,20 m . lineares.

Art. 2. o - Em virtude da doação da
área de 779,83 m/2 (Setecentos � setenta e nove

metros e oitenta e três centímetros quadrados)
destinada ao arruamento necessário, ficam' con-
cedidas ao proprietário, Sr. Ireno de Freitas

Neves os benefícios constantes no parágrafo 2. o,
artigo 142 da Lei Municipal n. o 26/62.

Art. 3. o - Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Três Barras

(SC), 22.01. 81.

ODILON PAZDA

��feito Municipal
Este Decreto foi registrado e publicado

no Departamento Administrativo desta Prefei

tura na data supra.

TADEU KURPIEL
Diretor Administrativo'

. .
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MÉDICO - CRM 2686

CLíNICA GERAL

Residência Médica com duração de 2 anos em Clínica Médica

no Hospital Evangélico de Curitiba.

Doenças do aparelho digestivo fi! artículações .

CONSULTóRIO: Hospital Santa Cruz - Fone 22-0033 - de �e

gunda a sexta-feira, das 15 às 19 horas.

RESIDÊNCIA : Rua Felipe Schmidt, 83 - Fone 22-0326.

Oração ao Divino Espírito Santo

Para o roteiro de visitas às
bases do partido, o Estado está
dividido em 14 regiões. Para a

realização do trabalho foi desi

gnado como coordenador, em

cada uma delas, um membro, da
executiva do partido (titulares
e .suplentes), fora de sua área de
influência eleitoral.

O trabalho não tem data

para o início, porque, segundo
informou o .Presidente do parti
do, Senador Leonir Vargas Fer- I

reira, cada roteiro depende de
um acerto entre os parlamenta
res da área com os coordenado

res, de forma a se evitar desen-
/tendimentos . Mas tem data
marcada para sua conclusão, no
máximo dia 15 de março proxi
mo.

1 - Grande Florianópolis,
envolvendo 20 municípios, sen

do coordenadores o Senador Le
noir Vargas Ferreira e o Secre
tário do Oestes, João Valvite

Paganela; 2 e 3 - Vale do Itajaí
e Blumenau, total de 23 municí

pios, coordenada por Adhemar
Ghisi e Enio Branco; 4 - Alto
Vale do Itajaí, com 21 municí

pios, coordenada pelos Deputa
dos Epitácío Bittencourt ,e Cí-
lião Araújo; 5 e 6 - Norte' do
Estado e Joinville, com 22 muni

cípios (e�tre os quais estão
CANOINHAS, Três Barras, Ma
jor Vieira, Irineópolís e Pôrto

União), coodenada pelo Deputa
do Sebastião Neto Campos e pe
lo Suplente de Senador, Arno

Damíani; 7 e 14 - região de Ca

çador e Concórdia, com 22 mu

nicípios, coordenada pelo Depu
tado Moacir Bértoli e pelo pro
curador-geral do Estado, Laer
te Ramos Vieira; 8 e 11 - Vale
do Rio do Peixe e Planalto, com
23 municípios, coordenada pelo
Vice-Presidente da Cedes, Sa
lomão Ribas Júnior e por Rosita

Miguioranza, do MTC; 9 e 10 -

. Oeste e Extremo-Oeste, com 34

municípios, coordenada pelo Se
cretário Geral do Partido, Cel
so Costa e pelo Presidente da

Codes, Marcos Buechler; 12-

região de Tubarão, com 16 mu

nicípios, coordenada pelo Depu
tado Federal Evaldo Amaral e
Onacli Fabrim; e região número

13. com polo em Criciúma, en

volvendo 16 municípios', cujas
reuniões serão coordenadas' pe
los Deputados Victor Fontana e

Nagib Zattar ,

BALANÇO
Esta visita às bases, segun

do Lenoír Vargas Ferreira.. ser
virá para "um balanço da situa

ção do partido, aparar arestas

que possam estar ocorrendo, ve
rificar os diretórios que ainda
não foram registrados para se

fazer novas convenções, discutir
a questão eleitoral explicando o

que é voto distritão, etc., saber
se a sublegenda interessa. ou '

não, e, certamente, verificar

quais os nomes. do partido que
têm maior penetração eleitoral,
tendo em vista 'as eleições dire-,
tas para governador.

Para possibilitar a realiza

ção do trabalho, o Estadofoi di
vidido em 14 regiões, que são
as seguintes, com seus respecti
vos coodenadores:

Dr. Charles

Co issa
Os familiares da sempre lembrada

convidam parentes é amigos para assistirem a Santa Missa

que farão celebrar em sufrágio de sua alma, dia 17 do cor

rente (terça-feira), às 19,30 horas, na Igreja Matriz Cristo

Rei, por ocasião do 1.10 ano de seu falecimento,

Por eSlte ato de fé e caridade cristã, antecipada ..

mente agradecem.

Canoinhas, fevereiro de 1981.

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 se-
,

ja a ilusão material não será o mí-

.. 0.. •

t

Ricardo Voigt

Maria . ilda

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 s,e

rá alcançada a graça por mais' di
rícil que seja). Publicar assim que
receber a graça.

N. T. E .

• Olsan
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Prefeitura Municipal de Canoinhas

De conformidade com o Artigo n. o 276, do Códi
go Tributário' Municipal, o Departamento de Viação e Obras
Públicas, mediante o presente Edital, os elementos referen
tes a Taxa de melhoria, sobre o calçamento a Lajota na Rua
Curitibanos entre as Ruas Caetano Costa e Barão do Rio

.

Branco.

a) ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA POR METRO

QUADRADO:
a) Preparo de base , Cr$ 89,55
b) Acerto do Leito .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 94,56
c) Calçamento a Lajota Cr$ 354,83
d) Mão de Obra .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 123,06

-----

662,00Total . Cr$

b) CUSTO DA OBRA:

. a) Preparo de base .. . . . . . . . . .. . . Cr$ 229.418,15
b) Acerto do leito .. . . . . . . . . .. Cr$ 242.253,26
c) Calçamento a Lajota .. . . . . .. Cr$ 909.038,98
d) Mão de Obra .. . . . . . . .. . . . . .. Cr$ 315.267,41
Total .. .. .. ..... .. .. .. Cr$ 1.695.977,80.........

c) Area total da Obra 2. 561,90 metros quadrados, a ser fi
nanciado pela Prefeitura Municipal 512,38 metros quadrados, .

em moeda representa Cr$ 339.195,56, correspondente a 1/5
da Obra.

d) A ser financiada peloscontribuintes '2.049,52 metros qua
drados, correspondente a 4/5 em moeda representa Cr$ ....
1.356. 782,24.

01) Willi BallOk
frente 38,60 metros cota 5,48
211,528 m2. a Cr$-662,00 .. .. .. . ... Cr$ 140.031,54

02) Maria D. Ballo!k de Oliveira
frente 20,00 metros cota 5,48
109,600 m2. a Cr$ 662,00 ..

. 03) Wilson Pere-ira
.• frente 24,70 metros cota 5,48
135,356 m2,.· a Cr$ 662,00 �. ..

. .Cr$ 72.555,20

.. Cr$ 89.605,67
04) Vitório Damaso da Silveira e Maria Peters Silveira

frente 19,70 metros cota 5,48
107,956 m2. a Cr$ 662,00 .. .. .. Cr$ 71.466,87f).

05) Lincon Simas
frente 20,00 metros cota 5,48
109,600 mã. a Cr$ 662,00 .. .. Cr$ 72.555,20

06) Adib Sacik
frente 40,00 metros cota 5,48 Esquina
235,640 m2 a Cr$ 662,,00 .. .. .. .. .. Cr$ 155.993,68

07) Rossel Faria de Lima
.

frente 40,00 metros cota '5,48 Esquina
235,640 m2 a Cr$ 662,00 .. .. .. Cr$ 155.993,68

08) Antônio Dalcomune
frente 40,00 metros cota 5,48
219,200 m2 a Cr$ 662,00 .. .. Cr$ 145.110,40

09) Sergio Thomaz Langer .

frente 24,00 metros cota 5,48
131,520 m2 a Cr$ 662,00 .... .. Cr$ 87.066,24

10) Galdino Fuc!k.
,

frente 21,00 metros cota 5,48 .

115,080 m2 a ·Cr$ 662,00 .. .. '.. .. .. Cr$ 76.182,96
11) Grupo Escolar Almirante Barroso

frente 80,00 metros cota 5,48
438,400 m2 a Cr$ 662,00 '. Cr$ 290.220,80

\SOMA DAS PARCELAS

A ser financiada pela Prefeitura Municipal Cr$ 339.195,56
A ser financiada pelos contribuintes .. .. Cr$ 1.356.782,24
(UM milhão, trezentos le cinquenta e seis: mil, setecentos e

oitenta e dois cruzeiros e vinte e quatro centavos) .

Canoinhas, 10 de Fevereiro de 1981.

BENEDITO THE,RÉZIO DE CARVALHO
Assessor Técnico do D.M . E. R .

JOAO SALVADOR DE ANDRADE
. � ,-

. Fiscal do D.V . O . p .

Prefeitura MuniCipal de Canoinhas

EDil AL
De conformidade com o Artigo

n. o 276, do Código Tributário Municipal,
o Departamento de Viação e Obras Públi
cas, mediante o presente Edital, os elemen
tos referentes a Taxa de Melhoria, sobre o

calçamento a Lajota da Rua Almeida Car-.
doso, entre as Ruas: Barão do Rio Branco e

Rua Lazaro Bastos.

a) ORlÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA
POR METRO QUADRADO
a) Preparo de base Cr$
b) Acerto do Leito Cr$

c) Calçamento a Lajota Cr$
d) Mão de Obra.. .. Cr$
Total Cr$

b) CUSTO DA OBRA:
a) Preparo de base .. Cr$ 140.235,30
b) Acerto do leito .. Cr$ 148.080,96

c) Calçamento a Lajota Cr$ 555.663,78
d) Mão de Obra.. .. Cr$ 192.. 711,96
Total . . '.. .. .. .. .. Cr$ 1. 036.692,00

c) Area total da Obra 1.566,00 metros. qua
drados, a ser financiado pela Prefeitura
Municipal 313,20 m2.,· correspondente a

1/5 da Obra em moeda representa Cr$ ..

207.338,40.
d) A ser financiada pelos contribuintes
1.252,80 m2. correspondente a 4/5 da Obra
em moeda. representa Cr$ 829.353,60.
01) Wilson Seleme

frente 31,50 metros
cota 4,80
151,20m2 a Cr$ 662,00 Cr$ 100.094,40

02) Antonio Iague
frente 15,00 metros
cota .4,80
72,00 rrl2 a Cr$ 662,00 Cr$ 47 . 66�,00

03) Ana ToIkarsiki
, frente 15,00 metros
cota 4,80
72,00 m2 a Cr$ 662,00 Cr$ 47.664,00
meio-fio 15,00ml. a

.Cr$ 255,00 .. .

Total." .

Idelberto Gishlndi
fDente 15,00 cota 4,80
72,OO-m2 a Cr$ '662,00 Cr$
meio-fio 15,00m1. a

Cr$ 255,00 .

Nelson e Gladinha Manai
frente 15,00 metros
cota 4,80
72,00 m2 a Cr$ 662,00 Cr$ 47.664,00
meio-fio 15,00 ml, a
Cr$ 255,00 .. .. .. .. Cr$ .3.82,5,00
Total ... , ..... , .. Cr$ 51.489,00

Adauto Nunes Allage
frente 15,00 metros
cota 4,80
72,00 m2 a Cr$ 662,00 Cr$ 47.. 664,00
Ingetrauth Plothow

.

frente 15,00 metros cota 4,80
72,00 m2 a Cr$ 662,00 Cr$ 47.664,00
meio-fio 15,00 ml , a

"
.

Cr$ 255,00 L' •• •• •• Cr$ . 3,. 825,00
Total .. .. .. .. .. .. Cr$ 51.489,00
Antonio Cararo Neto
frente 15,00 metros
cota 4,80
72,00 m2 a Cr$ 662,00 Cr$ 47.664,0'0
meio-fio 15,00 rnl , a

Cr$ 255,00 .. .. .. .. Cr$ 3.825,00-
Total ,. .. .. .. .. Cr$ 51.489,00

Juízo de Direito da 2a. Vara Cível da Comarca de Canoinhas

Edital· de Citação com o prazo de trinta
Sta. Catarina

(30)· dias

IJ
-

07)

08)

89,55
94,56

354,83
123,06 09)

662,00

10)

11) Delbi Machado
frente 30',00 metros
cota .4,80
144,00 m2 a Cr$ 662,00 Cr$
meio-fio 30,00 ml. a .

Cr$ 255,00 .

Total .

95.328,00

Cr$ 7 .6pO,OO
Cr$ 102.978,00

12) Fernando de Lima
frente 32,50 metros
cota 4,80 Esquina
194,40 m2 a Cr$ 662,00 Cr$ 128. �92�80
meio-fio 38,5Q mla
Cr$ 255,00 ..

Total
.: ...Cr$ 9.817,50
.c •. Cr$ 138" 510,-30

Cr$ 3.825,00
Cr$. 51.489,00

SOMA DAS PARCELAS

A ser financiada pela
Prefeitura Municipal
A ser financiada'
pelos contribuintes:
Calçamento a Lajota ., Cr$ 829.353;60
Meio-fio .'. Cr$ 49.852,50

Cr$ 1. 086 . 544,50

04)
.. Cr$ 20-7. 338,40

47.664,00

.
. .

Total ..... , ....

Cr$ 3.825,00
Cr$ 51. 489,00

05) Jacson Costa
frente 15,00 metros
cota 4,80
72,00 m2 a Cr$ 662,00 Cr$
15,00ml. a Cr$ 255,00 Cr$
Total .; .. .. ." .. .. Cr$
Carlos Benkendorf Junior·
frente 31,00 metros
cota 4,80 Esquina
187,20 m2 a Cr$ 662,00 Cr$ 123.926,40
meio-fio 37,OOml. a

Cr$255,00 .

Total ;.

47.664,00
3.825,00

(Um milhão, oitenta e seis mil; quinhen
tos e quarenta e quatro cruzeiros e cin

qüenta centavos) .

51.489,00
Canoinhas, 11 de fevereiro de 1981.

06)
BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO

Assessor Técnico do D �M . E".R.
.

Total .....
Cr$ 9.435,00
Cr$ 133.361,40

JOAO SALVADOR DE ANDRADE
.' Fiscal D.V . O . P �"" ." ". ".

Tendo pelo MM. Juíz de Direi
to sido designado para o dia 14
de maio de·1981, às 10:00 horas,
para a audiência de Justifica
ção, quando após ouvidasas tes
temunhas arroladas, s:erá prola
tada a sentença decidindo sobre
a referida Justificação. E: para
quo chegue ao conhecimento de
todos mandou expedir o presen
te edital -que será afixado no

lugar de costume e publicado
na forma da lei, etc. Dado e

passado nesta cidade de Canoí
nhas, Estado de Santa Catarina,
aos seis dias do mês de' janeiro
.de 1981. Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão o subscrevi. ,

. .

CLAUDIO BARRETO DUTltA.
. .Juíz de Direito

2.a Vara .',

O Doutor Cláudio Barreto
Dutra, Juíz de Direito da
2.a Vara Cível da. Comar'ca
de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.

FAZ SABER:- aos que o presen
te edital virem ou dele conheci
mento tiverem, por parte de
PEDRO KORCHE e sua mu

lher MARIA VAZ DE FREI
TAS 'KORCHE, brasileiros, ca
sados entre si, ele lavrador, ela
do lar, residentes e domiciliados'
em Paciência dos' Neves, Muni
cípio e Comarca de Canoinhas,
Santa Catarina, portadores do
ele n.o2.47 004 799/49, foi reque
rida uma ação de USUCAPIAO,
autuada sob n.? 814, do seguin
Ite imóvel a seguir transcrito:

. Gleba n.? 01- com 73.500 m2,

e confronta-se .
ao Norte com

. Waldemiro Vieira do Nascimen
to, ao Sul com terras de Gabriel
Olescovicz, a leste' por um. ar

roio sem denominação e além
deste com Francisco Alves Ri-'
beiro, e finalmente- a Oeste com

Silvestre Antonovicz, Gleba n.?
02 - ao Norte com Gabriel
Oleskovicz, ao Sul com terras
de Waldemiro Vieira do Nasci
mento, e Antônio Samerdack, a

Leste com Antônio Samerdaçk,
e finalmente a Oeste por um ar- .

roio sem denominação e, além
deste com Paulo Gruchikoski.
Ficando o citando advertido de
que não sendo contestada a ação
presumir-se-ão aceitos como

verdadeiros os fatos articulados
pelo autor (art. 223� 1.° C/C
o art. 2852.8. parte do C.P.C.). 2 :r;
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CORREIO DO NORTE 14 DE FEVEREmO DE 1981

COOPERCANOINHAS
•

consequru
ciamento do BBsubstancial finan

para atender
Na ., .

.prcxrme edição publicaremos
ag ricu Itores.

complete sobre oreportagem assunto -

Prefeitura' Municipal de Canoinhas

Portaria N. 04-81
Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina no

uso de suas ,atribuições legais, resolve:
'

NOMEAR
De acordo com o item II do artigo 17 da Lei n,? 1.149 de 25/04/74.

.. O Sr. WIEGANDO METZGER, para o Cargo em Comissão
de Intendente Padrão C.C. -01, para o distrito de Marcílio Dias a partir
de lO de janeiro do corrente ano.

'

- Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 11 de fevereiro de 1981.

r», BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO'
Prefeito Municipal

.

.. Registrada e Publicada no Departamento Administrativo Mu-
.

nicipal, em 11 de fevereiro de 1981.
'.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

Portaria N. 05-81
r», BENEDITO TH;ERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoínhas, Estado de Santa Catarina no

uso de suas atribuições legais, resolve:
- ,

NOMEAR

Os Srs. Ronald Wladimer Güez Vargas, Arquiteto, Dr. Alfre
do Seultetus, engenheiro, Dr. Benedito Therézio de- Carvalho) engenheiro,

'

...para constituir o [urí para julgamento do Concurso Público de Arquite
tura, para seleção de ante-projeto para o Edifício Sede da Prefeitura Mu-

nícipal ,

'

'-
',.

- Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 11 de fevereiro de 1981.

Dr. BENEI)ITO THE.RÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito f\1unícipal

.

. Registrada e publicada a presente Portaria, no Departamento
Administrativo Municipal, em ,11 de fevereiro de 1981.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

Portaria �, N. 06-81
Dr: B�NEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO, Pre
feito Municipal de Canoinhas, Estado' de Santa Catarina no

,

,

uso de suas atribuições legais, resolve:
...

CONCEDER LICENÇA
De acordo com.os artigos 125, 131 e 134 da Lei N,? 1.149 de' 25/()4/�974.

.
a) A funcionária Ilda Banhara, noventa (90) dias de licença

em prorrogação, para tratamento de saúde, conforme laudo médico inclu
so no requerimento protocolado sob n.? 255 datado de 09/02/81, a partir
de 09/02/81;

b) A funcionária Ligia Schivinski, noventa (90) dias de li

cença em prorrogação, para tratamento de saúde, conforme laudo médico
incluso no requerimento protocolado sob n.? 253 datado de 09/02/81, a

contar de 09/02/81.
Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 11 de fevereiro de 1981.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal.

Registrada e publicada a presente Portaria; no Departamento
Administrativo'Municipal, em 11 de fevereiro de 1981.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

•

Prefeitura Municipal de Canoinhas

IteD�ao Vestibulandos!
.

vestibularI

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoí

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha aberta a TOMA-·

DA DE PREÇO N.o 013/81, para 'Aquisição de 200 (duzentos) Tubos de

1,50 metro de- concreto armado (armação dupla) ", com prazo de entrega.

das propostas até às 10 (dez) horas do dia 16 (dezesseis) de Fevereiro do
t

corrente ano (16.02.81).·

Cópia do referido Edital e maiores esclarecímentos lemo

obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, -04.de Fevere�o de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Com_i.

deAviso Licitacão
,

,

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.? 014/81; para "Aquisição de Óleos lubrificantes" a

serem aplicados em viaturas da Municipalidade", com prazo de entrega

das propostas até às 10 (dez) horas do dia 17 {dezessete} de fevereiro do

corrente ano. (17.02.81).

Cópia do referido Edital e maiores Q6cla:ri}cime:rutoc !irão

obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 05 de Fevereiro de 1981.

:QUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Aviso de Licitacão
. ,

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.? 016/81, para "Aquisição de 02 Relógios A Quartzo

02 (duas) faces em estrutura de alumínio, com iluminação interna, movido

a. pilha comum de lanterna medida de cada face 0,50 x 0,50 ctms., com

prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horas do dia 20 (vinte). de

Fevereiro do corrente ano (20.02.81) _ Cópia- do referido Edital e maiores

esclarecimentos serão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, lO .de Fevereiro de 1981.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

(anoinhas
curso

.,.

pre vasas,

de..,. ..

tera a partir
limitadàs.

março

Aguardeml
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CORREIO DO NORTE 14 DE! FEVEREmO DE 1981

Cooperativa de Eletrificação Rural Umado P;ailalto Norte - CERPLl\NA
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural do,

Planalto. Norte Ltda. - CEHPLANA -, usando das atribuições
que lhe confere O' artigo 32 letra "E" dos Estatutos Sociais, resolve:

CONVOCAR
A Assembléia Geral Ordinária, dos associados, a rea

lizar-se na Sede Social da, Cooperativa de Produtores de Mate de

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

eação, a fim de tratar da matéria constante da seguinte:
ORDEM DO DIA

1. e - 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. � - Destinação das Sobras; _

:3 .• - Eleição de novos membros do Conselho de Administração;
Efetivos e Suplentes respectivamente, para o Exercício. de
81/83;

,

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

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

5.· - Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
Não havendo número legal- 2/3 -' dos associados pre

sentes em Primeira Convocação, para a instalação da Assembléia,
fica desde já feita a Segunda Convocação, para às 13 (treze) horas
do mesmo �ia e local. Se ,desta vez ainda não houver número legal,
-- 50% mais 1 - dos associados presentes em Segunda Convoca
ção, fica desde já feita a Terceira e Última Convocação para às 14

(quat,o�ze) horas do dia 2� de março de 1981 com a presença de,
no mlnlmo, 10 (dez) associados. '

'

, ��rá efeito de .cálculo do "quorum" para a instalação
da Assembléia a Cooperativa possue 1646 associados.

NOTA: As chapas que concorrerão, à eleição, constan
t�s nos ítens 3.° 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

ciados, o presente EDITAL será, publicado na imprensa local e'
afixado na Sede em pontos estratégicos, bem como remetidos aos
assocíados, na medida do possível.

Canoinhas, 28 de. janeiro de 1981.

DUíLIO CORNELSEN - PRESIDENTE

_ em; f lfW3W!+ .AtA * Z!f Uie".:&&,UfSlt5iiiC"J1M,&S',�ri'-gfiiiij4
,

. Basilio Humenhuk Comércio
de Veículos L tda.

iS

I Revendedor FORD I
_... a:a:u... ,,_

1948 33 4NOS 981
Fazemos 'sempre � melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

,DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
1 Ford Landau - cinza executivo. metálico .. 1978
1 Belina LDO - azul alvorada metálico .. .. 19'79

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos

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

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

rua
Uma estação. rodoviária qual

quer. No. balcão pedimos a pessoa

encarregada uma passagem para.

um Iugarej o bem próximo. à nossa

cidade. De posse da pasagem fica-
, I

mos andando na calçada, de um la-
do, para outro a espera do ônibus

que nos levaria ao. lugar desejado.
.. O intuito. do nosso passeio era

bem diferente daquilo que se trans

, formou; pois em vez de um passeio
alegre e divertido, virou apenas
saudade.

Chegando no local desej ado,
caminhamos por diversas ruas, vi-

Secretaria
Estão abertas as inscrições pa

ra o cargo de SECRET'ARIA na

ACARESC de Canoinhas.

As interessadas devem se apre
sentar, no horário comercial, muni
das de documento pessoal e foto
grafia 3 por 41, na rua Paula Perei
ra n.? 1565.

As inscrições serão feitas dia 16,
das 8 às 17 hs.

Requisitos mínimos:
- prática em datilografia
- sexo feminino
- maior de 18 anos
- curso secundário

Terreno à vende
1.200 m2

Vende-se um terreno em

ótima localização, 5.9 m. de
comprimento, fazendo frente
com 11 m para a rua CeI. Albu
querque e com frente de 20 m.

para uma rua de servidão, po
dendo o mesmo ser subdividido
em 2 lotes.

Informações pelo fone ...

041-242-1937.
'

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

ANTONIO MIUrON SOARES
TORMENA, declara para os devi
dos fins que extraviou todos os do
cumentos do Chevette ano 19'80
cor beje, placa CA-3300, chassis
CH-5CllAKC-1566Ü'7.

I

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.

(Suchek - 2x)

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

RODOLFO LINZMEIER decla-
ra para os devidos fins que extra
viou todos os: documentos do cami
nhão Ford F�350, ano 19'72� cor ver-
de, placa DA-1512, chassis .

CH. F35DA-77254.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.

(Suchek - 2x)

r.

Diariamente, consultório

no 'Hospital Santa'
particular

Cruz.

chamada
rando esquina aqui e ali, sempre
olhando tudo com muito interesse

e vendo em cada coisa que se des

cortinava a nossa frente algo que
chamava a atenção. Depois de mui

to andar, entramos numa rua que
não era aquela que buscavamos

quando nos propuzemos a sair de

casa.

Uma rua muito longa, por sinal
sem nenhum atrativo, tanto da na

tureza, como feitos pela mão do
homem. Muitas casas, Igreja, ter
renos baldios. No entanto, para nós

outros, de repente tudo mudou e

aos poucos fomos ficando tristes e

em nossa cabeça uma frase tomou

forma e sussurramos baixinho, di-,
zendo: esta é Uma Rua Chamada

Saudado, apesar de há muito pouco

tempo ter sido uma rua tão alegre.

Sim, saudade de um tempo. fe
liz, onde seguidamente passávamos
em frente a um chalé ou bangalô,
muito bem cuidado, com suas pare
des caiadas com uma cor bem clara,
quase da cor do céu, seu jardim
florido. Raro se via um de seus mo

radores na janela ou no portão. E

quando acontecia era alguém ner

voso, cigarro entre os dedos, olhan
do o firmamento, pensando' distan
to, sonhando acordado. Tempo bom

aquele. Pois se não se via a pessoa
desejada ao menos tínhamos a cer

teza que ali dentro, alguém estava
e por certo mais cedo ou mais tar

de teríamos o prazer de revê-Lo
mesmo que fosse a distância. Hoje

saudade
os tempos mudaram. Aliás não foi

o tempo que mudou; foi o morador

que partiu para outras plagas, em

busca de melhores condições de vi

da, ou talvez, fugindo de alguma
coisa que lhe perturbava ou então, '

tentando dar novo sentido à sua

vida.

Mesmo esquecidos do mundo',
volta e meia eramos pertubados pe_

, los transeuntes que iam e vinham,
num caminhar incesante, ignoran
do a saudade que nos perseguia.

Dizem que saudade é própria
do momento. Em parte achamos

que o ditado popular encerra uma

grande verdade. Ainda mais quan

do a saudade é silenciosa, sem co

mentários, guardada somente no
� :.

fundo do coração.
E assim, as horas foram passan-

)
.

., ,�. '.'

do e nós sem realizar ,9 que de fa-

to havíamos planej ado, tendo que

partir de volta à cidade de origem,
trazendo saudades e mais saudades,
ao invés de alegrias, pois fizemos

um plano anteriormente e nó, en

tanto,' tudo mudou subitamente,
sem que planejássemos.

Fornos andando lentamente e

nossa rua chamada saudade" foi
aos poucos ficando para trás, no,

entanto conosco a saudade parecia
ter feito morada, pois quanto mais
nos distanciávamos mais aumenta

va a saudade, logicamente de um

dos .antigos moradores do chalé.

Canoinhas, Fevereiro de 1981.

IVANITA SCBIVINSKI

FIAT -- O CARRO MAIS ECONôMICO DO BRASIL

FUCK - MUDOU PARA FIAT - MUDE voct TAMB.ÉM.

PONHA UM FIAT NA SUA ECONOMIA.

A GASOLINA OU A ALCOOL; O 1.0 FABRICÀN'tt .1>.
MOTORES A ALCOOL NO MUNDO:

ruck Automóveis Ltda.

� D � ' -----T

Rua Caetano Costa, 2.211

'Fone (0477) 22-0007
CANOINHAS - SC FUCI<,

Dra.. Zoé Wa1kyria .Natividade Seleme
CIRURGIÃ DENTISTA -

- CfC 005589] 59jDEP . .s:
" ,� .

!

',-
,,'

Clínica "dentária de senhoras e crianças.
, ,,: f':.�t.'.il"'·" • �

.

.. ,

".� �
\

Especialização em Odontopediatria -

/.'4 •.
; l:" "

HORA�,MARCADA - Pça. Lauro Müller" 494 - Fone 22-0451

NO 'DEPARTAMENTO DE VEíCUIjOS USADOS DE,
MIGUEL PROCOPfAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA'9
.. , ,,·,VOC�. ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

; . ,

Ano

1 Opala Luxo 1975
1 Corcel Luxo . � .. .. .. ", 1980
1 Opala de luxe - 4 portas 1�74
1 Kombi.. .. .. .. ., .. .. .. 19176
1 Chevette.. .. .. 1977
i Opala Luxo.. .. .. .. .. .. .. 1976
1 Corcel LDO .. / '

..

'

'. 1979
.1 Chevette S,L,. . . .: .. ;,', '.'. _:. 19{W

.�.. ".,'...;_" 0" ... c..' ','

-MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi(ULOS,lTDA.'
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Viê1ra, 289 _ CANOlNHAS - Sta. Gatarina

ESPECIALISTA EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA PELO CENTRO ORTO

�DICO 81\0 ,LUCAS - RIO DE JANEIRO.

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Edital Loteamentode
FESTA DO .PADROEIRO
& RESULTADO

A tradicional. festa do Padroei
ro São Sebastião. este ano' foi su

cesso total, surpresas com sorteio
de prêmios, muito veio colaborar
com o bom resultado obtido. 0' sor
teio, tanto do Fuck OK como os de
mais foram realizados normalmente
e os felizardos foram os seguintes:
1.10 Prêmio Fuck TI.o 29&1 sr. Odair

, P. Oliveira residente em Campo
Alto-BC; 2.10 prêmio; uma Geladei
ra n.? 6191 - Sr. Sinesâo Magoges
ki Papanduva, 3.10 prêmio Um Te
levisor 17' N.IO 8651 Sr. Aurelio Se,
no de Matos, Papanduva-"Pinhal";
4.10 Prêmio n,? 8001 - Bicf
cleta Monark - sr , Izidoro Ma
Iinoski funcionário da Firma Seve
ro Ferentz, 5.10 prêmio n,? 0509· um

Fogão para Ivan José Costa. Lucro
líquido Cr$ 898.0'00,00, valor que

. será aplicado nas ampliações das
obras e reparos que estão sendo fei
tos na Igrej a. A Comissão e Fes
teiros penhoradamente agradecem a

colaboração de todos.
'

PASSARELA DA SOCmnADE

Dia 7 do corrente aniversariou
a Sra. Elza Greffin Mathioski es-
posa do sr. Miguel Mathioski: Dia
9 o jovem Acari, filho do casal Aní
bal (Lidia) Becker, nosso corres

pondente em Nova Cultura; Dia 10
o sr . Alois Adolfo Werka, Carto
rário em nosso município, Na mes

ma data o Sr. João Dionisio Mato
so residente em Curitiba; Pia 1S' o
Sr. Lenicio Malakoski do, alto co

mércio local. Dia 14 o garotão Ri

cardo, filho do casal Dr. Florisval
(EJiane) Bubniak. Dia 15 Sra.
Luiza Grainert Graboviski. Dia 17
o .garotão Orlando Marcelo, filho
do Sr. Orlando S. Vieira. Dia 19
a Sra. Maria Madalena Partala, €'SI

posa do Sr. Aloisio' .Partala, ex
Prefeito Municipal. Na mesma da
ta O Sr. Gilberto Sonaalio proprie
tário' do Restaurante "Farroupilha".
Dia 21 a Sra. Zenilda G. Vieira,
esposa do Sr. Orlando S. Vieira,
Gerente da CELE'SC. Dia 25 a srta.
Vera Lucia Trevisani, residente em

Barra -Velha, filha do casal Dioní
sio (Pasaualina) Trevisani, 'o [o
vem acadêmico de medicina Wal
mir Lucio Senna Junior e a srta.
Marianaela S. Senna, ambos filhos
do distinto casal Sr. Walmir (Ma
rilza) Senna. Dia 26 o jovem Ro
neiel, filho do casal Dr. Alinor
(Inez) Eufrásio; Dia 27 a Sra. AJi
ce F. Silveira. do alto comércio
citadino. Dia 28 a Sra. Alzira Si
dorak parte integrante do comér
oio e da comunidade papanduvense,

NOTA DA COLUNA, antecipa
mos a divulgação dos aniversários
para. evitar que as datas festivas
deixem de aparecer na coluna onde
a maioria são nossos presados. assi-

. nantes , -s- Deus quiser brevemen
te voltarei com a nossa coluna de
Papanduva" .

BÉL. HERCILIO NOLLI NOVO
DELEGADO REGIONAL
DA 18.a

EULALIA GLABA KOHLBE.CK, Oficial do Registro de
Imóveis da Comarca de Canoinhas,·· Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei,

,

Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri
mento.ao disp,9sto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por SEBASTIAÜ PRUDENTE VIEIRA e sua mulher LILIA MÜL.
LER VIEIRA, NADIR N. GRANZA e seu m:arido BERNARDO
GRANZA, ROBERTO MÜLLER e sua mulher NILDA S. MÜL-

.

LER , e VENCESLAU MÜLLER, foram depositados em seu ck
t6rio, memorial descritivo; planta e demais papéis e documentos
relativos ao Loteamento "GUSTAVO MÜLLER" situado na cida-
de de Major Vieira, desta comarca, conforme planta abaixo. .

,

Justa e merecida foi a escolha
do Diretório do PDS de Canoinhas,
indicando o Dr. Hercilio Nolli pa
ra Delegado Regional da 18.a Dele

gacia Regional da SSI de CanOL
nhas. s.s.a já exerceu idêntica
função na cidade de Mafra, onde
se destacou-se com correção e hon
radez. Sua maneira simples de tra
tar as pessoas contagiaram a todos
que dele se aproximam. Ao ilustre
representante 'da ordem e do bem
estar social o colunista se parabe
niza pela acertada escolha inclusi
ve do Diretório do PDS'. Almejan
do Lelicidades na alta investidura
assumida.

Esmeraldino i11. de Almeida

A NOTíCIA DAS NOTíCIAS
Naturalmente nossos prezados

leitores e amigos, estão notando a

ausência da coluna nas páginas do.
nosso simpático "Correio do Norte",
o motivo no entanto é minha saú
de, estando eu passando por um

tratamento, o qual já está no final.
Se Deus quiser em breve aqui es

tarei ao dispor de nossos assinantes
e amigos. Aqui vai o meu reconhe
cido agradecimento ao presado
amigo e ilustre colunista social, Lu
cio Colombo pela divulgação da au

sência da coluna.

As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados
quanto ao domínio. do referido imóvel, deverão ser apresentadas
dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da terceira
e. última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não ha
vendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido o

.registro.

,

O processo encontra-se a disposição dos interessados,
. neste Cartório, durante as horas regulamentareis; Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos 03 (três)
diasdo mês de 'fevereiro de 1981.

A FESTA FOI PARA TODOS

Na localidade de Ipoméia dis
trito do Vale do Rio do Peixe, se.
neste começo de ano teve um colo
rido diferente. Um dos' moradores
do pequeno distrito que

.

no ano

passado teve a ventura de ganhar
cerca de 40 milhões: na Loteria E:s

portiva, convidou todos os morado
res de Ipoméia, do mais velho ao

mais novo, para uma festa de ar

romba. Comprou cervejas \€ refri

gerantes, que ficaram estocados em

um caminhão frigorífico, matou al

guns bois e promoveu uma chur
rascada para todos. A bebida era

só pegar no caminhão e a carne foi
distribuida com fartura. E para o

ganhador da Loteca, a festa não
saiu cara. "'É melhor dar cervejas
e carne para' o pessoal do que ter

que dar dinheiro para todo o mun

do que vive pedindo em minha ca

sa. Assim eles não podem .. falar
mal" .

MENSAGENS N�TALINA.S
Aproveitando a oportunidade

quero externar os meus agradeci
mentos a todos. os amigos e colegas
que me. enviaram mensagens de
Natal' e Novo Ano, também aos que
responderam. as por mim enviadas.
Governador, do Estado Dr. Jorge
Konder Bornhausen, Senador Le:
noir -Vargas, Deputado Federal e

Secretário de Obras e Transportes
Esperidiâo Amin Helou Filho e es

posai, Deputado' Victor Fontana,
Deputado e Chefe Gabinete do
Governador, Nereu Guidi, Depu
tado .Artenir Werner e Família, Se
oretário Câmara Municipal de Três
Barras, Adhemar Schumacher Se
cretário Governo para Assuntos
Políticos, Fernando J . Caldeira
Bastos,. Diretor Geral do DAE,
Francisco de Assis Filhq, Deputado
Jorge Cury, Câmara de Vereadores
de Papanduva, Victor Kachoroskí
Vereador, Dr. Paulo Matioski, Ad
vogado, Prefeitura Municipal Pa
panduva, Fernando Viegas Presi
dente da "Refloresc", Colégio Co
mercial de Papanduva, Diretor Cia.
Souza Cruz, Jorge Weckerle e Fa

mília, Afonso Grosskopf e Família,
Jango e Neli Spitzner, Roberto
Rorliana e Família, Carlos Bronze
e Família, Francisco Krisan e Fa-'
mília; Jooeli de Souza e Famí'lia,
Gilberto Carvalho e Família, José
Sanches Jr. e Família, Dr. Fausto
de Melo e Família, Srta. Dalila Al
meida Muniz, Srta. Gleci Carneiro',
Srta. Lucy Reck, Sra. Roseli Grit-

, ten, Cood ..Area Mobrai Canoinhas,
Aristides Gruber e Famíãia; Erna
ni WoycÍJekovski e Família, Modes
to Hirth e Família, Aleis Adolfo
Werka e Família, Paulo, Díonisio
Augustim, E'valdo Grabovski e Fa·
mília, Aníbal Becker, Tuffv Kalil
Sphaer e Família, Jackson,Krieck,
Colégio Menino Jesus, Madeireira
Beira Rio Ltda.. Lavoura e Pe-
cuária Igaràshi Ltda ,

.

EULALIA GLABA KOHLBECK

Oficial do Registro de Imóveis - CPF n.? 249 111 199/34

,
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DIA 9 COMPLETOU 99 ANOS

Dia nove do corrente comple
tou seus 99 anos de vida a veneran

da senhora Angelina Schmidt,
tronco de uma das famílias mais
antigas de Papanduva . A quase
centenária matrona é sogra do sr.

Antonio da Cunha Ramos, funcio
nário federal aposentado Na inti
midade da numerosa família as me

recidas homenagens a D." Angelina
e familiares.

AR.(A. DO LOTES- 1.672.50"'2

ÁREA DE RUA S - L I!:S, .• 50 M�
ESCRITU RA- 3.025.001\112

sansc �& Ê.LE.TRIFICAlçAo
RURALHeloisa BertonciniOra.
Em franco desenvolvimento os

trabalhos da F..RUSC em todo o' in
terior do município. As localidades
de -Guatany, Pinhal, Rio' da Prati
nha; Gramados, Caraauatá, Lagea
dos dos Grein, NOva Cultura e São
João do Mirador serão contempla
dos com a medida que veio em boa
hora. O Técnico dos trabalhos Sr.
Edson Orli Moreira e seu auxiliar
sr. Airton Manoel Luis, estão ata
cando os trabalhos em ritmo acele
rada, para que no menor tempo 1)06,

sível todo o interior do município
esteja se beneficiando desta mara

vilha que é a luz em suas residên
cias, indústr-ias e finalmente .em tu-

( do o que diz respeito a energia elé
trica .

CIRURGIA-DENTISTA

CRO 1091

Consultério: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussi)
Fone 22-0439

UM PENSAMENTO
POR SE,MANA

Quando' se toma uma decisão é·
sempre necessário pensar no que
dela resulta para os outros.

(A. Acremant)

.. i • i. ti ii i'i'i'iiíi iiI'1fií ••• I • I fi'jfiiiíliTI ii ifIrrtrl • n. ii • ii'i"i'i"à ã ii i i .Ih 1 " •• III � ••• uTiIi rii'i1i •• " I a na 111 a i'iTi li ti. ih .... fi ir· a II ii'íiTi'iIT
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OFERTASSUPER
Toca-Discos Stereo «Philips»:por apenas CrS 5�600/00
Conjuntos Estofa�os • 2 Poltronas e Sofá.Cama por apenas Cr$ 6.500,00
Relógio (Orieot» em 5 pagamentos sem acresclmo, e a vista com,

aquele descontão.

-

-

-

COPAS, DORMITóRIOS PARA CASAL E INFANTIL, COZINHAS AMERICANAS TODES

CHINI, TV A CORES (SANYO, SHARP, PHII;.lIPS), TV PRETO Ê BRANCO (PHILIPS,
PHILCO), FOGõES A LENHA E A GAS, REFRIGERADORES, ARMÁRIOS COM PIAS

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

LAVAR, COLCHÕES, VIOLõES, CAERINHOS E BERÇOS, RELóGIOS DE PAREDE, RÁ

DIOS, TOCA-FITAS E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.

�ilíÜilü.il�.iíui.Üii'mi.í.íl�'�WI.$dD�imli,ai"&irrl •• Il?
, "

Venda.Lotes
VENDEM-SE DOIS LOTES, J\1:EDINDO 600 M2

C1\DA, SITUADOS NA EUA FREDERICO KOHLER, CAM
PO D'AGUA VERDE, DISTANTES 400 METROS DO AS
FALTO. LOCAL COM óTIMA VALORIZAÇÃO.

MELHORES INFORMAÇÕES NESTA REDA

çÃO OU NA_ RUA NAZIR CORDEIRO, 453. (FUNDOS
IGREJA SÃO FRANCISCO)

,
"

COMERCIAL
P R, Ó P K·I o . -:�CREDIAKIO_.,.o._

. '

Rua Caetano C05ta, 495 - Fone 22-0555 SANTA CATARINACANOINHAS

" • •
,l' �
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a unos
BRAS1fLIA - A direção da

Escola Superior de Administra

ção Postal - ESi\P _ info;ma,
que estarão abertas no período
de 25 de fevereiro a 27 de mar

ço, em todas as Diretoria Regio
nais da ECT, inscri�ões para a

seleção de cento e vinte candi
datos ao Curso de' Administra
ção Postal. O curso tem a du

ração de dois anos e seis meses

e é ministrado, todo ele, em
. Brasília pela ESAP. Avenida
W/3 Sul, Quadra 712/912, Bloco
2 e 3, Conjunto Pasteur.

"""""Após a 'conclusão, o aluno
tem a sua contratação assegu
Fada pela empresa, no cargo de
Administrador Postal, cujo' sa
lário atual é de até Cr$ 59.628,00.
As outras vantagens assegura-

.' das aos alunos na seleção são as

seguintes: residência funcional,
transporte diário, bolsa de estu
do, atualmente no valor de Cr$
7.000,00; e assistência médica e

odontológica, extensiva a todos
os seus dependentes.

O candidato deve ter a ida
de mínima. de 18 e a máxima de
25 anos,

.

concluído O o segundo '

grau e, no caso do sexo masculi,

no, apresentar o comprovante
de quitação com o serviço mili
tar. A taxa de inscrição é de

Cr$ 1.000,00 e pode ser feita nas

agências do Banco do Brasil,
exceto na cidade de Campanha

(MG), onde o candidato deve
efetuar o pagamento na agência
da Caixa Econômica Federal.
Maiores esclarecimentos podem
ser obtidos nas Diretorias Re

gionais.

\it ,�j�:'.:.. .. ..
""

Sindicato dos, Trabalhadores Rurais de Três Barras
,',

(onvocacáo·
,

Pelo presente Edital, ficam convocados os senhores as

sociados do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
TRÊS BARRAS, em pleno. gozo de seus direitos Sindicais, à se reu

nirem em Assembléia Geral Ordinária no próximo dia 14 de mar-
'

ço de 1981, às 8 horas em primeira convocação, e caso não houver

número legal de associados presentes, será convocada uma segun
da assembléia para uma hora após, isto é, para às 9 horas, no mes-

�

mo dia e local com qualquer número de associados presentes, a

qual será realizada no Campo de Instrução Marechal Hermes s/ri,
para deliberarem sobre o seguinte:

.

o
•

ORDEM DO DIA

1. 0) Prestação de contas 'referente o Exercício de 1980, bem como

parecer do Conselho F'iscal .

2.O) Assuntos diversos.

TRÊS BARRAS, 09 de fevereiro de 1981.

SEZEFREDO KURCHEWSKI _ Presidente

Prefel r·
Decr�to N.

ODILON PAZDA; Prefeito
Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa C a t a r i 'n a, no

uso de suas atribuições legais e

em consonância com o § 1. o do
Artigo 97 da Constituição Fede
ral, itens I e II do Art. 89 da Lei
\

Complementar n? 05/75 e arti-
,

lOs 10, § 1.'0, 68 § 1.'0, § único; 70
• 73, todos da Lei Municipal n.?
li7 de 06/12/71.

DECRE.TA

·Art. 1.'0 - Ficam abertas',
a partir de 16 (dezesseis) de
Fevereiro de 1.981, pelo , prazo
de .30 (trinta) dias, as Inscri
�ões ao Concurso Público Muni-

o cipal, destinado ao preenchi ..
mento de 15· (Quinze) vagas
existentes no -Quadro do Magis
tério Municipal.

Art. 2. 'O - Poderão inscre
ver-se somente os candidatos ti
tulares de Diplomas ou. Certifi
cados de Conclusão de nível su- I
perior em Pedagogia oU Letras I
ou 2. o Grau Pedagógico com [
idade limitada entre 18 (dezoi
to) e35 (trintae cinco) anos na
data .da realização das provas,
ressalvando-se os candidatos já
funcionários, públicos para o.s·

quais não prevalece o limite de
idade, ou outro. que a Lei indi
car.

Art. 3. o - O concurso. se
rá de provas e títulos, sendo
considerados aprovados os can

didatos que obtiverem no míni
mo nota 05 (cinco) enl cada
uma das disciplinas eliminató
rias (Língua Nacional e Mate
mática) e média geral inín:ima
de Oõ (cinco) nas demais díscí
plf............. .loQs ..

§ ÚNICO: São eliminatórias
as disciplinas de Língua Nacio
ntl (Português) e. matemática.

.

Art , 4: .

o
_ As provas serão

somente escritas e constarão das
�guintes disciplinas: Língua
Nacional (Português) e Mate
mâtíca (eliminatórias), História

. do Brasil e do Estado; Geografia
do Brasil, do Estado e da Re

.

gião; Educação Moral e Cívica;
Organização Social e Politica

618 de feve.reiro de 1981
do Brasil; Noções de Ciência e

Higiene. '.
Art. 5. ° - O Chefe do 'Po

der Executivo 'designará, atra-
,

vês de Portaria, as Comissões
que se .encarregarâo da Organí-:
zação do Concurso, da sua re-ali
zação, fiscalização e correção
das provas.

Art. 6. 'O - As inscrições
dos candidatos .serào feitas jun
to à Diretoria de Expediente da
Prefeitura Municipal de Três
Barras, mediante requerimento
dirigido aof Senhor Prefeito MuJ
nicipal e instruído com os docu
mentos abaixo, e respectivo. pa
gamento na Tesouraria da Pre
feitura, da Taxa de Expediente.

DOCUMENTOS

a) 'Certidão de Nascimento 0\1-
Casamento

b) Cédula' de Identidade
c) Título de eleitor
d) . Carteira de Reservista
e) Atestado de Saúde e Vacina
f) Atestado de Conduta
g) Diploma ou Certificado de

Conclusão de Curso Supe
rior de Pedagogia, Letras ou

2.'0 Grau Pedagógico
h) Atestado de tempo de Servi

ço no Magistério Municipal
i) Folha corrida do Cartório

Criminal da Comarca :
j) Comprovante de Especiali

zação Pedagógica ou Técnica
.de Ensino com duração mí
nima de 120 (cento e vinte)
horas.

, § ÚNICO: 1.0 - Os do
cumentos de identificação pes
soal serão devolvidos no ato da
inscrição (a, b, c, d)

2.° - Não será admitida ins
crição condicional ou .por cor
respondência, sendo admitida
todavia, por procuração pública
ou particular, com 'firma reco

nhecida.

Art. 7.'° - O calendário das.
inscrições e da aplicação dos,
testes, publicação dos. resulta
dos, forma de classificação será
determinado por Portaria' do
Chefe do Poder Executivo que

A

res ras

,

Art. 10.'0 _ O prazo de vali
dade do presente concurso será
de 2 (dois) anos.

Art. 11.° - O candidato elas- Isificado e qUe vier a ser nomea

do ficará sujeito ao Estágio Pro
batório conforme preceitua o

Artigo 100 da Constituição Fe
deral, e nas condições dos .arti
gos 18, 19 e 20 da Lei Municipal
n.? 197 de 06 de Dezembro de
1971 (Estatuto dos Funcionários
Públicos do Município de Três
Barras - SC) ..

Art. 12.'0 - O candidato que
se julgar prejudicado. terá o

prazo de) 48 . (quarenta e oito)
horas para impetrar recurso le
gal.

Art. 13.0 - O presente con

curso deverá ser homologado
pelo Senhor Prefeito ·Municipal,
no prazo de 90 (noventa) dias
da data do encerramento das
iriscrições (17.03.81).

Art. 14.0 _ Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as- dispo
sições em contrário.

\

Prefeitura Municipal de
Três Barras (SC), 11. 02 .1981.

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Administrativo desta Prefeitura
na data supra.

TADEU .KURPIEL
Diretor' Admínístratívo

Noticias de
1"8 j o r V i e i r a

, FRA.NCISCO KRISAN

GERENTE DO' BE�C
É TRANSFERIDO

Acaba de ser transferido

para a agência do BESC da ci
dade de Guaramirim o Senhor
Martinho Egidio Percy Engel,
que há três anos vinha traba
lhando na Agência local, sem

pre procurando trazer mais
clientes e também procurando
ser amigo de todos, deixando a

agência local em situação elo
giável. A população de Major
Vieira sentiu muito a ausência
do referido Gerente, mas espera
que seu substituto também seja
pessoa da têmpera de Percy.

'

Foi oferecido um jantar no Clu
be Canoinhense no qual estive- ,

ram presentes mais de 40 pes
soas, O colunista que sempre
teve no' Sr. Percy um amigo,
deseja ao mesmo muitas felici
dades em [sua nova Agência do

�ESC em Guaramirim.

REUNIAO DO

SINDICATO DO
. 'EMPREGADO RURAL

.

tório de água para nossa eidade,

Espera-se que bem, breve tere
mos a tão esperada agua da CA-
SAN.

'

- Segundo informações do
Gerente da agência da TELESC
de Canoinhas, 'no final do Inês
de fevereiro serão acionados os

, \

aparelhos telefônicos em li�SS(i
cidade, cujos aparelhos já estão
instalados,' somente esperando e

funcionamento.

._ Está em ritmo acelerado .

'Os trabalhos do asfalto da 'E&
trada Canoinhas-Major VIeira"
via BR--116 que irá tapar a bo
ca. de.muita gente qus ignorava
tal realização.

'

.

_ O 5.° Rodeio Crioulo'
realizado nos dias 24 e 25 de
janeiro último rendeu uma so

ma líquida de Cr$ 184.000,00
sendo que 50% ou seja Cr$
92.000,00 foi doado pelo CTG
Lago Azul a construção de nos

sa Igreja Matriz, a, qual está
corri suas obras quase qus con
cluídas .

Aconteceu no dia 11 de fe
vereiro uma reunião dos Sindi
catos Rurais da região norte, na
sala de sessões da Câmara de
Vereadores de Major Vieira. Na
referida reunião foi tratado de
vários ' assuntos' referentes a

será afixado no quadro de Edi- classe e contou com a presençatais da Prefeitura Municipal de de representantes da Secretaria
Três Barras � Avenida Santa da agricultura, Presidentes de
Catarina, ,19 e, em um dos Jor- Sindicatos, o Sr. Prefeito Muni-

. nais de Canoinhas, cipal de .Major Vieira, muitos
Art. 8.'° -' A escolha de va- associados e demais convidados.

ga será feita única e exclusiva- As 12 horas do mesmo dia foi
mente pelo candidato classifica- oferecido um suculento churras,
do, não sendo permitida a esco- co a todos os participantes no

lha por procuração ou' corres- Barracão do Presidente do Sin
pondência. ' dicato Local, Sr. Albaro Dias

Art. 9.'0, - Em caso de em- de Morais.

pate de nota na classificação fi
nal, o desempate far-se-á pela
contagem de tempo de serviço,
prestado ao magistério. estadual
ou municipal e, persistindo este,

.

gozará do privilégio o mais ido
so.

NOTAS DIVERSAS

- A CASAN iniciou as·

obras de construção do reserva-

- Major Vieira está sendo
um sucesso na colheita de fei

jão. Acredita-se que será o mu

nicípio de maior produção da
região norte .. Parabéns aos co
lonos.

CASAMENTO

Realiza-se' no próximo Sã_I
bado, dia 21, o .enlacs matrimo
nial dos ,jovens GERALDO JO-

, SE MALICHES:KI 'e VANI TE
REZINH,A SHIESSL. Sendo o

noivo filho do casal Gregório e

Edvirges Malicheskí e a noiva,
filhà do casal Afonso e' Rací
Schiessl. Sem dúvida a festa se

rá grande, pois foram convida
das mais de 120 famílias entre

parentes e amigos. . A coluna'
cumprimentaos jovens. nuben
tes desejando inúmeras felíeida,
des, . extensivas a s;eus família
res.

ra da C. T . P . S. n.? 1367.96 série
001, no prazo de três (3) dias; �

. contar . da publicação deste, a

fim de regularizar a situação
trabalhista.

'

SAFELCA CANOINHAS S/A
IND. DE PAPEL

·Aviso I

O não comparecimento im-
plicará na rescisão do contrato
de trabalho por abandono' de

serviço, nos termos do art , 482 '

da CLT.

-
. É .terminantémente proibido consentir

residências para a rua.

A Safelca Canoínhas S/A
_. Ind. de Papel, solicita o com

parecimento da· Srta. Iraci de
Jesus Castro de Souza; portado-

Ajude sua

escoamento de

Pref·eitura.

todos -

sao

Prefeitura

.\

,.

agua servida das

, comunidsde
, .

respensevers
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CORREIO DO NORTE
14 DE FEVEREIBO DE 1981

Acontecendo.CN SERViÇOS
Responsabilidade J. e C.

• •

* "Nem amar nem odiar", é meta-

de da sabedoria humaria; "nada

dizer e nada crer", a outra metade.

Mas com que prazer se voltam as

costas a um mundo que exige seme

lhante sabedoria!

'" Sábado passado Carla S. em

meio de muitos amigos festejou
seus 15 anos. Tudo de bom.

* Jair e Elaine parzinho novo que

desfila pelai.
=Isabel e Helton juntos irradiando

simpatia. Sempre assim.

'" Martha W. passou no Vestibular

de Direito da Universidade Ca

tólica do Paraná. Parabéns.

* Também o Eti foi aprovado em

Desenho Industrial na UCP. Tu

do de bom.
:I< Calica voltando para junto de

nós após passar alguns dias na

praia. Isto é bom.

;te E o Gaspar entrando na onda dos

carecas. Exército é a pedida.
'" Gê passando alguns dias aqui de

pois de muito tempo. E nós con

, tentes com ISSO.'
* Letícia e Patr íciã circularam por

aqui na semana passada. Sauda

des dos âiriig&s;
* Sábado passado rriüites se reuni-

ram no Sextâo onde acónteceu

uma pexada . Tudo para acabar um

pouco com a 'monotonia. Valeu.

* Dia 10 último quem recebeu os

cumprimentos pelo seu aniversá

rio foi o Jáco. Já no dia 11 muitos

amigos cumprimentaram o Ike que

completou idade nova. Tudo de

bom à vocês dois.

* Junior Freitas, Herbinho e Régis
aproveitando as delícias de uma

praia. É isso.

* E a Soli preparando-se para co-

meçar seus estudos, já que as au

las da Federal do Paraná iniciam

no dia 16 próximo. Ela que está

fazendo Nutrição.
* Fevereiro. .. mês, de festas e ale-

gria. .. É o carnaval que soe apr-o

xima, e -este ano prometendo estar

muito animado para nós. Blocos

carnavalescos estarão movimentan

do nossa cidade. Para quem quiser
participar as inscrições estão sendo

feitas no Clube Canoinhense. Co

laborem'.

* Sônia Pazda e Paulo Murara

sempre juntos demonstrando ale

gria. Continuem.

* Júlio Budant preparando-se para

seguir para Vassouras onde foi

aprovado no Vestibular de Medici

na. Parabéns.

'" Carlos Rosa passando alguns dias

aqui e revendo seus amigos.

* Kiti, menina querida é sempre

destaque onde se encontra.

* Cláudia Uba trazendo para nós

toda sua graça e simpatia: É isso.

* Júnior e Sílvinha passando este

final de semana em, Camboriú.

Aproveitem:
* Angi e Dadado, Chica e Paulinho

pontificando nos acontecimentos

daqui. Isto é bom.

:I< Na última quarta-feira Araci

França recebeu um grupo de

amigos em sua casa onde festejou
seu aniversário. Felicidades.

*
. As diretorias do Clube Canoi-

nhense e Clube Rio
'. Negrense

em contato para a realização de um

carnaval em conjunto das 'duas so

oiedades, com bailes em Canoínhas

e Rio Negro. O Clube Canoinhense

aguarda o retorno do seu presiden
te para a decisão final. Vamos es

perar que dê tudo certo.

* "A vida só é digna de ser vivida

quando se faz algo pela vida em

vida" .

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971

FARMÁCIA DE P�ANTAO: De sábado (14) a sexta-feira

(20) VITAL _ Rua Paula Pe

reira, 542 - Fone 22-0040

MÉDICOS DE,PLANTA0: Em easos de extrema urgência -
Fone 22-0033

RADIe PATRULHA: Fone: 198

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

PLANTA0 CELESC: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-0179'

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:()Q às 12:60
horas e das 14:60 às 18:00 ho-

Iraso Aos sábados até às 16:06
horas.

,
'

:
'JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS-SC

Edital de Citação com o prazo
de 30 (trinta) dias Tchau.

Ó Doutor Fernando Luiz Soa
res de Carvalho, JuÍz' de Di
reito da l.a Vara da Comarca

de' Canoinhas, Estado de San

ta Catarina, na forma da LeI,
. etc,
FAZ SABER: - aos que o pre,

sente edital virem, ou dele co

nhecimento tiverem, por parte
de JOSÉ DROSDECK FILHO,
brasileiro, casado; lavrador, re'
sidente é domiciliado em Rio

Novo, no município de Major
Vieira, nesta Comarca) ficando
citados os interessados incertos
e não sabidos, foi requerida a

ação de USUCAPIÃO, do se-

'guinte imóvel a seguir transcri
to: .. uma área de terras com,

.

170.500 m2 (cento e setenta mil' ,

� quinhentos metros quadra
dos), com as seguintes 'confron
tações: - de um lado confronta
se ,com Jorge Correia; .

de outro
lado com Vítor Pichibilki e Cie
mente Moreira; do outro lado
com Severo Strak, e de outro

-lado por _

uma estrada e com Es

tefano Iantikoski . Ficando o cí-

tando âdverãíde de que não sen

do contestada a ação presumir
se-ão aceitos como verdadeiros

os fatos articulados pelo autor

(art. 223 § 1.0 C/C o art. 285

2.a parte do C.P . C .) Tendo pe
lo MM Juiz de Direito designa
do para o dia 22 de abril de ...

1981, às 10:00 horas, para a au

diência de Justificação quando
após ouvidas as testemunhas ar-

-

roladas será prolatada a senten

ça decidindo sobre a referida

Justificação. E para que chegu.,
ao conhecimento de todos man

dou expedir o presente edital,
que será afixado no lugar de
costume e publicado na forma

da lei. Dado e passado nesta ci

dade de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, aos dois dias
do mês dê fevereiro de mil no..

vecentos 'ê oitenta e Um. Eu,
Zaiden E. Selerne, escrivão o

subscrevi.

o carnaval está aí !
NA IMPRESSORA OURO VERDE LTDA. VOCÊ ENCON

TRARA SERPE�TINA E CONFETE PARA BRINCAR E SE
DIVERTIR.

Verd�lmpressore Ouro Ltda.
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379 - Canoinhas-Sfl

�'"""",I"I'··'·I·a!·�'·I·II"I'I""a""";"'!"
•••• , ••••••••••••L

NOVENA DAS HORAS, PARA
SER REZADA CADA HORA',

DURANTE 9 HORAS
CONSECUTIVAS

"Dulcíssimo Mehino J€8U5

de Praga, .que prometestes à
Bem Aventurada Margarida do
Santíssimo Sacramento ouvir
favoravelmente tudo quanto
Vos for pedido em honra da

Vossa Infância, concedei-me a

graça que ardentemente desejo
alcançar durante esta novena".

Dizer doze vezes a seguinte
jaculatória: "Menino Jesus eu

confio em Vós." - Pai Nosso,
Ave Maria e Glória 'ao Pai.

, EMK, agradece a graça al

cançada.

Cooperativa Agro - Pecuária

de Canoinhas Ltda.
,EDITAL DE CONVOCAÇAO

De acordo com o Estatuto Social, ficam convocados os

Senhores Associados da Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas

Ltda. em pleno gozo de seus direitos Sociais, para a Assembléia

Geral Ordinária a ser realizada no dia 08 de Março de 1981, na

sede Sociai sita à rua João Allags 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 um '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 81e

guinte:

Fernando Luis Soares
de Carvalho

Juíz de Direito/I." Vara

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

Para um bom chimarrão
preFira

«COMPADRE.-

ORDEM DO DIA

Apresentação, discussão e julgamento do Relatório de Ati

vidades, Balanço Geral, Demonstração de Sobras e Perdas

e demais documentos relativos ao exercício de 1980;

Apresentação, discussão e julgamento do Parecer do Con

selho, Fiscal, sobre os documentos \elacionados no ítem 1.0;

Eleição e posse do Conselho de' Administração para o pe-

ríodo de 1981 a 1984;
.

Eleição e Posse do Conselho Fiscal para o período de 1981/

1982;
Autorização para o Conselho de Administração' contrair

Empréstimos e Financiamentos nos órgãos financeiros do

País, destinados \ à EGF, Pré Comercialização de Cereais

para safras 81/82 e 82/83, para Capital de, Giro, Construções
de unidades armazenadoras, silos, árculos, máquinas e Equi
pamentos para escritório, oferecendo' para tanto as garan

tias que forem exigidas inclusive dar bens em hipotecas'
avalizar enfim o que .necessárío for para a liberação dos fi

nancíamentos pretendidos;

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 Administração, 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.

1) -

vi

I.UNGER & �IA. LTDA.
2)

3)

,
1

INDÚSTRIA - COMÉRCIO EXPORTAÇAO 4)
-

5)
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMl�LETA DOS MOTORES.ELE

TRICOS "WEG".

PONTES ROLANTES - TALHAS E�TRICAS CARRINHOS INDUSTRIAIS

CAJJOS DE AÇO DE TODAS AS BITOLAS.

ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMtNI(} - PORTAS PANTOGRÁFICAS E FER

RAGENS PARA PORTAS DE ELEVAÇAO - GRADES 'PARA
6) -

MUROS, PORTÕES, ETC.

BOX PARA BANHEIROS.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldelDar Knüppel
----------------------.---

'

Canoinhas, 27 de .Janeiro de 1981. _

Cooperativa Agro-Pecuária de Canoinhas Ltda.

LUIZ FERNANDO FREITAS - PresidenteRua Major Vieira" 360 - Fone (0477) 22- 0336 -r- CANOINHAS - Santa Catarina

,-

"._.,
,-

.1J '
I

2 li:
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Carteira de
-

�'otorista' comeca. a ser
.. .

expedida hoje pela \18a� Delegacia..

CANOINHAS (CN) -. Pro
curando conscientizar os mora

dores dos municípios de Canoi
nhas, Três Barras, Majo� Vtei

na, Irínedpolís, Porto União e

Matos Costa: sobre as funções
da 18.a Delegacia Regional de
Polícia, o Dr. Hercílio Nolli,
Delegado empossado recente

mente, expediu nota à imprensa
.

informando que a partir das 8
horas de hoje, começarão a ser

expedidas as carteiras de habili

tação por aquele órgão:

Explica o Delegado, que
"para a população destes muni

cípios, que de agora em diante,
não mais será necessário pro
curar as Delegacias Regionais
de Mafra e Caçador", adiantan..

do inclusive que os exames e as

respectivas taxas para a Cartei
ra Nacional de Habilitação, po
derão ser feitos em Canoinhas
através dos despachantes auto

rizados pelo Conselho Nacional'
de Trânsito, no 'caso, SUCHE:K,
SIMÃO e DAVET, ínclusív., pa-

ra revalidação das mesmas. Aos
interesados em tirar "carteira
nova", poderão procurar as se

guintes auto-escolas autoriza
das: DAVET, S.B.P. e VERA,
todas localizadas no centro de
Canoinhas.

Dr. Nollí fez questão de
frizar, que a expedição destas
carteiras será somente aos sá
bados e que as taxas e guias de
verão ser providenciadas duran
te a semana O'U· na véspera
(sexta-feira) .

Campeon to de «Futsal)� da Ind. e

Com. ( m ,a com goleadas
CANOINHAS (CN)

Com presença de bom público
no Ginásio de Esportes Santa
Cruz, começou segunda-feira úL
tima, o "I Campeonato de Fute
bol de Salão da Indústria e Co

_mércio'� com o patrocínio da
firma Indústria de Madeira Za
niolo e apoio da Administração
do Ginásio de Esportes.

/

A Comi.ssão Organizadora.,
adotou o sistema de rodízio na

forma das disputas e dividiu os

participantes em dois Grupos,
com. a seguinte formação: GRU
PO "A": Casas Pernambucanas,
Hospital Santa. Cruz, . Empresas
Fuck,' Madeireira Ludovi.co
Dambroski, RIGESA B, Comer
cia�12eârassani, Abrão Mussi, e

Arislilles Mallon; GRUPO "B":
Irmãos Procopiak, BESC, CE
LESC, RIGESA A, AABB, Wie
gando Olsen e Indústria de Ma-
deiras Zaniolo SIA .

. .

As equipes deverão jogar
entre si no seu Grupo, classífí
.•ando o 1.0 e 2.° colocados,' fi.
eando somente quatro agremia
ç,õ,es para a: final 'em confronto
direto.

Nesta edição estamos divul
gando os resultados de três. ro
dadas, realizadas dias 9, 10 e 11,
que são os seguintes: Hospital
7 x 1 Pernambucanas - Fuck
8 x 4 Mallon' - Dambroski 6 x

2,Mussi - Rigesa B 8 x 1 Pe
drassaní - O lsen 6 x O Proco-:
píak - Besc 6 x O AABB - Ri
gesa A "8 x 2 Celesc - AABB 1
x 2 Zaniolo e Pernambucanas 2
x 2 M�l1on.

Esta promoção, que conta
com o prestígio de bom número
de espectadores, promete gran-

des emoções, ja que o número
de jogos até o final do campeo-'
nato é bastante intenso e a- ca

da confronto as equipes melho
ram seu nível técnico.

'CAMPEONATO INTER�
CLUBES SAI EM ABRIL

Em contato com a Admi-
nistração do Ginásio de Espor
tes" a reportagem foi informada
que no, mês de março vindouro,
estarão abertas as inscrições pa
ra o Ca.mpeonato de Futebol de
Salão -La Categoria e Categoria
de Veteranos, que terão início

. no mês de abril. As equipes in
teressadas em participar de am

bas as modalidades, poderão ob
ter informações detalhadas e

insérever-se junto à Adminis
tração do GESC.

Eis a tabela de confrontos
entre os participantes à partir
de segunda-feira próxima, dia
16:

Pedrassani
Rigesa 'B
Dambroski

16/02
x Maüon

i

x Hospital
x. Fuck

17/02

Dambroski x Pedrassani

23/02

Rigesa Pi;.
Celesc
Bésc

x Olsen
x Zaniolo
X' Procopiak

18/02
Pernambucanas x Pedrassani
Rigesa B, x Mussi
Dambroskí x Mallon

Fuck
Celesc
Besc

19/02
,

x Hospital
I

'

x B. Brasil
x Olsen

Fuck
Hospital
Besc

x.Mussi
.x Mallon
x Rigesa A

2V02
Procopiak x B. Brasil
Zaniolo x Olsen
Pernambucanas x Dambroski

25/0.2
.

x Rigesa B
x Pedrassani
x lVIussi

26/0.2
x Celesc
x Rigesa A .'

x B. Brasil'

27/02
Pernambucanas x Fuck
Hospital x .Dambroski
�'aIlon ' x Rigesa B

04/03 '.

Fuck
Hospital
Mallon

Procopiak
Zaniolo
Olsen

-

Mussi x Pedrassani
Zaniolo x Besc
Olsen x Celesc
B. Brasil x Rigesa

'

A

Semi -:Finais - Dia 05/03
1.0 Lugar Grupo A

x

2.'0 Lugar Grupo B

1.o Lugar Grupo B
x

2. o Lugar Grupo A

Final - Día 06/03
Decisão do 3.10 e 4.10 Lugares

Perdedor Jogo 1.0 (Semi-Finais)
x

Perdedor Jogo 2.0'

Decisão do 1.'0 e 2.10 Lugares
Vencedor Jogo LO (Semi-Finais)

x

Vencedor Jogo 2.°

20/02
Procopiak x Zaniolo
Pernambucanas x Rigesa B

Com w
Câmar

TRtS BARRAS (CN) - O
, Vereador Ernani 'Wogeinaki, do
Partido Trabalhista' Brasileiro
(PTB), é o novo presidente da
Câmara Municipal de Vereado
res, de Três Barras, vencendo'
pela contagem de quatro 'votos,
conta um em branco, em eleição
realizada no recinto da Câmara
dia 2 último.

A reunião do Legislativo
Tresbarrense, na oportunidade,
contou com a presença de ape
'nas cinco dos sete edis, com. a

ausência dos vereadores Adhe-'
'mar Schumacher (PDS) e José
Bittencourt de Miranda (PDS),

i· *EP ''SU lmf'lS' 4HU'.* mm") - :""::t cnn

k· ,PTBI
A

rese
este último, o até então Presi
dente da Câmara.

A Mesa Diretora do Legis
lativo de Três Barras, ficou as

sim 'constituído: Presidente: Er,
naníWogeinaki (PTB); Vice
Presidente, Felix Damaso da
Silveira (PDS); LO Secretário,

.

Angelo Luiz Rampanelli (PTB)
e 2.° Secretário, Sérgio Jarschel
(PDS) .

, COMISSOES

As Comissões de Trabalho
ficaram assim constituídas: Jus
tiça e Redação, Sérgio Jarchel,
Edson Correa e Felix DamasO' da
Silv,e,ira; FÍlrc:lnças e Orçamen-

preside
Barras

tos, Angelo Luiz Rampanelli,
Félix Damaso da Silveira e Sér
gio Jarschel;· Obras e Serviços
'Públicos, Félix Damaso da Sil-:
veira, Adhemar Schumacher e

Sérgio Jarschel; Educação e

Cultura, José Bíttencourt de
Miranda Adhemar Schumacher

,

e Sérgio Jarchel ,

Por ocasião de sua eleição e

posse, Ernani Wogeínakí afir-
mou: "procurarei promover \

maior unidade entre todos as'
membros do Legislativo em tor,

,

no de 'um trabalho harmonioso
e coeso, visando o melhor para
Três Barras 'e seus munícipes" .

m

'''',

______ ..... 'MI *AM4@W1'É" •....50 'Mi

Koaski preside
de Vereadores

Major Vieira
MAJOR VIEIRA (CN) -

o vereador Cezário Koaski do .

Partido Democrático" Social
(PDS), é o novo Presidente da
Câmara de Vereadores do Muni
cípio de Major Vieira, eleito e

empossado .na primeira reuni
ão de 1981 daquele Legislativo.

Os demais cargos da Mesa
Diretora f'icaram.assim consti
tuídos: Vice Presidente, Augus
to Papes; 1. o Secretário, Luiz

, Ferreira Terres e 2 ..o Secretário,
Nereu José Henning. ,

COMISSÕES DE TRABALHOS
O Presidente que transmi

tiu o cargo na' ocasião, vereador
Adir Francisco Veiga, apresen
tou' a Chapa das Comissões Per
manentes da Casa, merecendo. a

Ano XXXIV

N.o 1607

14;'02/81

aprovação unânime de seus

companheiros. Comissão de
LEGISLAÇÃO e JUSTIÇA Ne..

reu José'Henníng, Augusto 'Pa
pes e Miguel Schumacher; FI
NANÇAS E ORÇAMENTO:
Augusto Papes, Luiz Ferreira
Terres e Adir Francisco Veiga;
Redação e Leis: Adir Francisco
Veiga, Zezefredo Paulitzkí e
Nereu.José Henníng;.

O vereadorAugusto' Papes
-

foi escolhido para líder do PDS,
tendo 'como vice-lider o verea...

dor Nereu José Henning , O lí
der da bancada oposicionista
(PMDB), ficou sendo o vereá .. ,

dor Zezefredo Paulitski e Vice
líder, o vereador Luiz Ferreira
Terres,

tadas pelos produtores, tanto _

presidente da Acaresc, Genésio Ma
zon, como o Secretário da Agricul
tura, Hélio Andreazza, procuraram
não condenar as átitudes dos colo
nos "porque esta é uma forma de
sesperada de protesto, diante de
um quadro nebuloso que se atigu
ra .. Eles perderam a confiança ne
Governo" .

Cesário
Câmara

de

aconselham
Prod tor a evitar

Fin nciamentos
Vinte mil panfletos contendo as

três sugestões aos agricultores co

meçaram a ser distribuídos a sin
dicatos que reúnem 250 mil

. famí.
lias de colonos a partir do dia 15
passado através do correio pela Fe�.
deração dos Trabalhadores na Agri
'cultura de Santa Catarina Fe
taesc. Idêntica medida está sendo
adotada, também, pelas federações
dos estados do Paraná e Rio Gran
de do Sul, reunindo as três mais de
5 milhões de agricultores,

A maior preocupação do setor
oficial do Estado, através de eon

sultas f�itas ontem é evitar que
Santa Catarina deixe de ocupar· a

posição que hoje desfruta na área
agrícola: de ser o quinto produtor
nacional de alimentos.

Embora demonstrem serras

preocupações 'com as posições ado-

Porém, Andreazza e Mazon e.n

tendem que esta não é a melhor
forma de reivindicar. .10 melhor
,oaminho para se achar urna solueãe

.
é' produzir mais, melhorando a ,qua ..

.

.lidade do produto.
.

O importante hoje é ser o done
do produto, porque o produtor pas
sa a ter o poder de barganha, onde,
ele pode negociar impondo seu pr•.
ço" . (AN/IOv'02j81)

que vem sendo formada para dispu
tas do próximo campeonato da 1.+J.
Divisão.

'

O Operário realizou nesta quin
ta-feira seu coletivo apronto e já
tem sua equipe escalada pelo téc
nico Almir Santi: Palaoro; Eraldo"
Jadir (Irineu), Schavalla e Gue
bert; Orley, Gibi e Gerson ou, Ri-

.

cardo; Scopel, Mafra ou Danilo e

Celinho ou Alemão.

c/Vá ao Ditão é prestigie nosso
esporte amador".

manhã: Operário X
C. A. Sãom'ateuense
o Estádio Municipal deverá

receber amanhã, a partir das 13,30
horas, bom público para assistir a

partida amistosa entre E. C . Ope
rário .e Clube Atlético Sãomateuen-
se.

Às 13�30 haverá ótima prelimi
nar entre os aspirantes. Às 15,30
horas haverá o jogo de mirins en

tre as duas agremiações ..
Como todos tem conhecimento,

o Operário é uma equipe jovem,
constituída pela "nata da . casa",

Agra_decimento
.e Convite-Missa

f.

Os familiares do sempre lembrado

consternados com seu prematuro desaparecimento, agrade ..

cem de público a todos que de uma ou de outra forma os au

xiliaram e confortaram durante o difícil momento por que
. .

passaram.

, Outrossim, convidam para a Missa de 7.° Dia que
farão celebrar dia 15 do corrente (domingo) , às 18,30 ho�
ras, na Igreja Matriz Cristo Rei.

'

.Canoínhas, fevereiro de 1981.
.

�

Luiz se Segundo

--
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