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, - 33 anos a serv.iço d,a' .c.olpJ�!lid!l,��e_ -

Centro ComunitárioInaugurou
Therezio

CAI'f0INHAS (CN) - Em

c�rimônia realizada' na 'manhã

de. domingo último no .Bairro/
cit\ COHAB; em .ato presidido
pelo Secretário do Bem Estar
Social Egidio Martorano Neto;
foi .ínaugurado o Centro Comu
nitário do Conjunto Habitacio
rial Benedito 'I'herézío de Car
valho Junior.

de
pela Coordenadoria Regional
Norte, Corm\ sede em Mafra, Dr.
Paulo Bernardi, que veio acom·

panhado de sua assessora Dra.
,

Matilde Lovatel;, do Presidente
do Departamento Autônomo de

Edificações - DAE, Dr. Fran
cisco de Assis Filho; do Prefei
to Municipal, Benedito Theré
zio de Carvalho Netto e assesso
J es, Hugo Peixoto e Erasto de

A �essão solene de inaugu- 'Ivraio e mais o Presidente do

ração do Centro Comunitário, 'Centro Comunitário, Sr. Dori

'além do 'Secretário Egidio Mar- v aI Gonçalves Padilha :

e de

torano, contou ainda com a pre-
mais membros da Diretoria.

sença do Superintendente da Os recursos para o Centro

Fundação Catarinense de De- ,Comunitário inaugurado do
senvolvimento de Comuní�ade I mingo, foram repassados pela
-: FUCADESC; do responsável COHAB de Santa Catarina à

)

FUCADESC, que por sua vez

fizeram a entrega de (quatro
cheques no valor global de Cr$
44.648,00, e correspondem ao

pagamento das 1.a e 2.a parce
las do Convênio de Manutenção
e 1.a e 2.a parcelas do Convênio
de Pessoal.

'

O Centro Comunitário,
desde a data de posse de sua

Diretoria no final do ano passa
do, já vinha desenvolvendo pro
grama de Cursos teóricos e prá
ticos de Arte Culinária e En
fermagem, e até o final deste
ano iniciará os Cursos de Corte
e Costura e Manicure. Para o

�'ctor masculino, segundo. o .Pre-

Carvalho
sidente, Dorival Gonçalves Pa_
dilha - o Centro Comunitário
contará no início do próximo

,

ano, com os Cursos Práticos de
Barbeiro e Eletricista enrola
dor.

Junior"
O principal' objetivo," do

Governo do Estado, na política"
de incentivo à formação e 'ím-:
plantação de Centros 'Comunitá:'
rios, é aumentar a participação
dos habitantes dos 'municípios
no processo de desenvolvimen·.,
-to urbano através da melhoria"

, ,

das condições de prestação de'

serviços de natureza social.' As

s.im, procura satisfazer às neces
sídades de instalação de 'equi
pamentos de livre uso comuni

tário, destinados à educação
informal, à prática de desporto'
e à disseminação da cultura,
tanto para a infância e adoles-

'

cência, .como para a população
(

,
,

adulta.

Em convênio com a FUCA
BEM, \ o Centro Comunitário
atende diar-iamente em média
cerca de 70 crianças, proporcio
nando' educação, alimentação e

1 ecreação . Será iniciado de ime
diato o desenvolvimento do Pro

jeto Casulo para dar assistência
inicialmente a cerca de 30 crian

ças diariamente e até março de
1980 prevê aumentar o número
para 60 crianças.

,',

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

II Reunião do Cons
,

b()je em Canoinh
, CANOINHAS (CN) -

Neste dia, 17 de novembro de
1979, Canoinhas encontra-se em

festa. .Cerca de, 400 pessoas.
oriundas de todo o • Estado de
Santa' Catarina) 'invadiu as ruas

com seus uniformes multicolo
ridos. .Leôes e Domadoras de 65
Lions Clube participam hoje de
um evento que marcará época
em nossa região: a II Reunião
do Conselho Distrital L-lO e a

coinemonição do 20.0 aniversá
rio de fundação do Lions Clube
de Canoinhas .

,',

,
O Club� anfitrião, contan-

do com 54 membros entre Leões
(:. Dómadoras, comandado pelo
seu 'diI1�mico Presidente, Ilde ..

fonso Corrêa (Renilda), prep?
rou-se condignamente para re

ceber tão ilustres visitantes.

OS,CLUBES

Os Clubes que compõem' c
�istrito L-lO e que forarm con

vIdados a participarem do Con
�elho Distrital, são os seguintes:
Balneário Camboriú,' com 'dois
L.C.; Barra Velha Benedito
,Novo; Caçador, cÓm quatro

L . C .; Campo Alegre, Campo
Erê, ,Corupá, Curitibanos; com

dois L .. C.; Dionísio Cerqueira,
Florianópolis, Itaj aí, com qua
tro L. C .; Ituporanga, Jaraguá
do Sul com três L. C .; São Ben-
10 do Sul, Joinville com três,

. L.C.; Lebon Regís, Luiz Alves,
Papanduva, Piçarras, Pomero
de, Ponte Serrada, . Presidente

Getúlio, Rio das Antas, Rio de
Sul com dois L. C .; São Fran
cisco do Sul" São, João Batista:
São José do Cedro, Santa Ceci

Iia, Taió, Timbó, 'I'ijucas, Videi
ra, Rio Negrinho e Araquarí .

o PROGRAMA
IA II Reunião do Conselho

. -
'

Distrital L-lO; será presidida
pelo Governador Wilson E. Q.
dos Santos e DM. Lysette A

programação inicia, às 8 horas

com recepção' aos visitantes na

sede da Comissão Central Or-
1�anizadora loc'a�izada na Praça
Lauro Müller. As 9 horas, Reu
nião do Gabinete - I." parte no

Forum da Comarca de Canoi '

nhas; às 10 horas, Passeio Turís

tico, com saída da Praça Lauro

Müller, .inclu.indo visita 'à Rige-

r It a I d o L i o n s r e u n ,e
� ,

'

( I u b e s d o
'I.

E s tad o
sa. em Três Barras; às 12 horas "almoço livre; às 14 horas, Reu
nião do Gabinete - 2:a parte no

.Forum; às 15 horas acontecerá
o Chá das Domadoras no Clube
Canoinhense, durante o qual
haverá distribuição de brindes
c diversas atrações, inclusive
com a presença dos Grupos Fol.
'clóricos do Grupo Escolar Irmã
Maria Felicitas e Colégio Sagra
do Coração de Jesus, além do
desfile de trajes típicos apre
sentados por Iara,Bojarski
traje típico polonês; Soraya To-

,

gamí - traje típico do Japão ;
Luiza Lorena Mikus - traje tí

pico da Rússia; Roselia11e Fie
c ler - traje típico de Minas Ge
l ais, caracterizando "Sínhazi
Ilha"; Iderlane Simões de Oli
veira - traje típico dos Estados
'Unidos, caracterizando a "Está,"
tua da Liberdade; Andréa
Weinfurter -- traje" típico da
Itália; e Sandra Mara Allage -

traje típico do "DESBRAVA
DOR DE CANOINHAS". '

,
I

Fazendo parte da progra-I
mação previamente elaboradas"
os visitantes terão ainda corno

.,

O CASAL PRESIDENTE DO LIONS/CANOINHAS, CL'
ILDEFONSO CORRÊA E DM. RENILDA

GESTÃO 1979/80.

és. tração, a exposição de Fotogra
fias de "Canoinhas de Ontem e

Hoje", montada na sede da eco
pelo Conselho Municipal de

Cultura, que presta sua colabo-.
1 ação nesta magnífica festa leo-.
nina. (Detalhe�l, nas' páginas in
ternas)

-�
l �

S�'_r� ,-*w-,-__a�-.�----'------�----��_=_._L_�_' � _

,

CONSELHO
,CURSO

I' CANOINHAS (CN)
Através de Parecer n.? 174/79
c.e 6 de novembro, o Cdnselho
Estadual de Educação, autori�
�ou o funcionamento a partir
elo próxüno a110, 'do Curso de
Auxiliar de Enfermagem criado
l')ela 'F4ndaçãQ das" Escolas do
Planalto Norte Catarinense
FUNPLOC. ',,' : "

,
,

A criação deste curso, a ní
'V�l: de 2.� Gra:�lJ' atenderá ,p�r-

ESTADUAL DE
DE ENFERMAGEM

iÍeitamente as necessidades de

Canoinhas e Região, que ora es

tá em crise com a falta de en

rermeíros especializados.

O Presidente da F'UNPLOC.

Paulo Dequêch falando' ao C.N.

declarou que '''o processo qu� se

desenvolveu para a concretIza

çâo deste' Curso, não foi �os
) mais fáceisl e para tanto, �or�m
firmados diversos convenlOS,

•
• I,

EDUCAÇÃO, AUTORIZOU
PARA A FUNPLOC

com laboratórios e os hospitais
de Mafra e Canoinhas, que
cientes da grandeza e utilidade
CtO Curso, não tiveram dúvidas
E', prontamente f'irrriaràm aque
les convênios. O esforço foi ge-·
ral, o trabalho árduo, as exigên
'das inúmeras, porém, a força
da união, o espírito abnegado
de muitos,' fizeram com que se'
chegasse a bom termo e hoje,
não só a FUNPLOC mas Canoi-

Ilhas também se orgulham de

poder oferecer mais este Curso
aos interessados e proporcionar
melhor atendimento, mais efi
caz e condizente, a todos quan
tos buscam os serviços dos
1_1.0SS0S médicos e do nosso Hos- ,

pital" .

Ao final de suas palavras, o

Sr. Dequêch àtravés deste se-,'manário, agradeceu sensibiliza-

I

do a todos aqueles que colabo-.
I'

raram para o êxito daquele em-
'

preendimento tão importante,'
para sua FUNDAÇÃO, e comu

uidade .

Para o programa de ínscrí-.
çôes para os exames de seleção,
Paulo Dequêch informou que os

Interessados a ingressarem no

Curso, serão oportunamente ','

avisados através da Imprensa "

falada e escrita.
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trinta

- Santa' Catarina
. "

(30) dias
Juízo de ireito da Comarca de Canoinhas

Edital Citação prazo dede com o

() Deutor Loaeyr Muniz Ribas, Juiz de' Direito Imóveis desta comarcacsob n.? 41.438' no livr�' D.O

da 1.a Vara da Comarca de Canoinhas, Estado 3-AO, fls. '240 (doc. V),' declarando na ocasião haver

de Santa Catarina, na forma' da Lei, etc.; .: Tec'E�,�i.do o prelo ajqrs'�ado integralmente, e" não po-

.,,:.:.:l>l \ �l� I" d�ll'd_o no 'momento outorgar a competente escritura

FtiZ' 5:A:BER, a todos quantos este edital virem, ou
pública por motivo da falta de cadastramento do mes-.

dele conhecimento tiverem, quo por parte de KA- ::n.� terreno no IN<;:I;tA, outorgou Ulll instrumento pú- I

,ZUOMI INUSHI, por intermédio de seu procurador
OllCO de procuraçao (doc. I), concedendo poderes ao

,

Dr. Ri_va�ávi� Ribas Cor�êa, foi requerida uma ação
Sr. 'IValdemiro Buhniak, brasileiro casado agrôno-

de Adjudicação Compulsória, a qual'levou o n.? 7.887, rno, residente n�sta cidade, afim de' que o' mesmo,

e pela presente cita a sra. JURACI DA MAIA DA oportunamente, escriturasse à D." Juraci da Maia da

SILVA e seu marido MARINHO BAHBOSA DA SIL., Silva, ou quem esta expressamente indicasse, o ter-

VA, eos herdeiros de JOÃO DOS SANTOS CORRÊA
r eno supra descrito; 2.°) Em data de 04 de outubro

SOBRINHO, par,a comparecerem a audiência de
de 1974, D." Juraci da Maia da Silva e seu maridc

instru�ão e, julgamento designada pelo MM. Juiz .pa-
Sr • Martinho Barbosa da Silva, brasileiros, ele lavra-

ra o dia 18 de, dezembro de 1979, às 14 horas, e nela
dor ela do lar, 'residente nesta cidade, venderem ao

podendo oferecer defesa, tudo de acordo com a peti-
ora requerente o. terreno descrito no ítem 1.0, pelo

eâo e despacho a seguir transcrito: Kazuomi Inushí.
preço certo de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cruzeiros)

japonês com permanência legal no país, casado, Ia-
nas condições estabelecidas 110 recibo que então fir-

vrador, residente em Bela Vista do Toldo deste mu-
maram (o qual se encontra revestido de todas as foro.

nicípío e comarca, por seu procurador e advogado in- :;n��idades legais), não se lavrando a competente es-

fta assinado" vem perante V. Excia na conformida-
crrtura por persistirem os mesmos motivos acima

de com o art. 16, do Decreto .Lei n.? 58 de 17/12/1937, apontados, qual seja, O' não cadastramento no INCRA,

com a nova redação que lhe foi dada pelo art. 2.0 da
ele referido terreno, motivo pelo qual, foi então ou-

Iei n.? fi. 014 de 27/12/73, propor a presente ação Suo, 'i'nrgada a procuração pública concedendo poderes

maríssima para adjudicação de imóvel contra JOÃO
ao sr , ODILON P.A.ZDA, brasileiro, casado, bancário

DOS SANTOS CORRÊ.A SOBRINHO (espólio), tendo aposentado, residindo atualmente no vizinho municí-

em vista os seguintes fatos: HISTÓRIO: _ 1.0 Em data l!io de Três Barras" afim de que o mesmo, em nome

cle 12 de janeiro de 1973, o requerido, em vida, ven-
«os ?utorgante�, desse anuência e assistência, a, uma

deu a D." Juraci da, Maia da Silva, um terreno rural (�s<:.ntura de compra e venda que seria outorgada por

situado 'na localidade de Bela Vista do Toldo neste
João dos Santos Corrêa Sobrinho em favor do óra

município, com a área de 243.073,94 rn2, obtido pelo petícíonárto e relacionada COIl1 o terreno em questão,
título de concessão de terras do Governo do Estado, �udo conforme ficou devidamente esclarecido nos

( f) qual está devidamente transcrito no Reg. Geral 'de =v= da mesma procuração que aqui se junta como

'M' i'1i'iifií íí D III íi Ií II a aIllf�:! lfc 11 ii = D iii il1l1:;1l'T�':nni�J-rnr'!!llT�1'VTlr1T�-'nrlnrr.n"lirm'ifif"""If'if\'fi.�T�'fiMi"'dffi""�"lI''iff''lftFm!r'
I

AArist,ides l\lal�loll
ê como casadeparente.Vocêchegasemavisar

.

. e ê sempre In recebi3o.
Nós sempre temos tempo para você, funilaria e pintura E todos juntos formam

porque nós fazemos o tempo r�nder, uma equipe muito, mUito eficiente
E rfão podia ser de outro jeito: o témpo para Você 'pára. mas não pára em vão,

nós. como para você. é dinheiro. Você entra na nossa oficina e vê que só

Então nós procuramos ri3cionalizar o pode sair serviço bem-feito: o pessoal é
serviço das nossas oficinas, de mod,o que competente. e as instalações. o ferramental
v()cê não perca tempo, que a gente usa é tudo conforme a fábrica

Muito menos dinheiro. recomenda,
'

ü seu Merce'cJes-Benz entra e uma equipe Tanto assim que até frotistas com oficinas
inteira cai em cima dele. próprias usam nossa assistência técnica

Não dei�a parafuso frouxo, p�ra certos tipos de trabalho que exigiriam
Nãe deixa desregulado o que é para Il)vestlmentos em pessoal e equipamentos

regl,Jlar.,.. que. nas suas próprias oficinas, seriam ociosos
, Não deixa para depois o que pode fazer a maior parte do tempo,

no ato. Você tira o caminhão da oficina como

Não deixa passar nada. porque é uma sai da casa de um parente: achando que

questão de honra, valeu a pena,
Nosso pessoal foi treinado na fábrica e Da recepçáo à despedida você tem a

pe_riodicamente volta lá, para garantir que mesma sensação de qLle não perdeu tempo,
Rua����::ha���s�(,)3tl :

Ivai sempre fazer ur:n serviço bem-feito. Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz

I.

Um por um,todos são especialistas, Em pra onde a,estrada levar, aceite um conselho. .,freiOS. Em motor. Em transmissão. Em Conselho de parente; faça uma visita

"" I 'I!!' n "!I"I" m III!!! II P n I!!. R li "I !1I11lI1lJ! !I"�IL!ULU!Jl.1Il 12ml 1111 gIt�� 11'" aUlrY-JI..!l�MUJUU.I·ÇIli !l1'1I� I

/

às nossas oficinas de vez em quando,
Como parte da família Mercedes-Benz,

nós nos sentimos mUito honrados de reen

contrar você, Sempre, ,

E honrados de ver que, co'm oMercedes
Bem sempre em'form9, você estará

�spalhando por aí o bom nome da famfli�. •

Concessionário .i\iercedes-Beúz

I documento n.? III havendo tão somente que ser eg.
- .

clarecido :o fato de ali constar como sendo a trans{!ri·
'" ção Imobiliária, erroneamente a de n.? 39.044 do li.
,

'\''1'0 3-AM fls. 189, o que se faz com a juntada dos do,
cumentos n.Ps VI e VII, por onde se verifica que não

]Jertence á João dos Santos Corrêa Sobrinho aquela
transcrição, e que, atualmente em nome, do mesmo
somente existe o terreno aqui pleiteado; 3.°) A regu·
Iarizaçâo do imóvel perante o Inst. Nac. de CoI. e Ref.
Agrária (INCRA), somente se verificou em 27/07/76\
conforme-nos demonstra-o documento n.? IV, quan·
do .já então, fato novo havia ocorrido, isto é,.";êm data

" 'Ir. I'

de 28 de setembro de 1975 .faleceu o vendedor sr

João dos Santos Corrêa Sobrinho, como faz certo �
inclusa Certidão Ele óbito de n.? 292� sob documeptc
n.? VIII, o que, conseqüentemente ocasionou cadud,

dade da procuração outorgada ao Sr. Waldemís,
Rubniak no que diz respeito aos poderes conferido,

para escriturar o imóvel, permanecendo entretanto
, ,

como documento público de 'compra e venda" já que
ali o outorgante confessa haver recebido integral,
mente o valor do preço' ajustado; 4°) Já que' no se

refere a D." Juraci da Maia da Silva ,e seu maridos

Martinho Barbosa da Silva, esclarece que foram cum.

pridas as obrigações assumidas no documento de' n,�

11 nó que diz respeito a pagamentos, eis' que � Nota
Promissória ali' mencionada, foi resgatada conforme
faz prova a �esma devidamente quitada. O DIREI·
TO: - A Adjudicação Compulsória aqui pleiteada,
tem seu fundamento no art. 16 do Decreto Lei n.o58

de 10/12/37, com a nova redação que lhe foi dada pe
Ia lei n.? 6.014, de 27/12/73, que lhe imprime rito' '311-
maríssimo. O suplicante cumpriu integralmente �\laS
obri�ações contrahidas no contrato a que �e �eíe,re
o documento n. o II pois que pagou os Cr$ 40. OO;!.úO

(quarenta mil cruzeiros) ajustados. -O contrato mcn

cionado, está devidamente transcrito no Registro de

Títulos e Documentos e dele" não consta
: qualquer

cláusula de arr-ependimento, fatos estes que lhe dãp
C(ls direitos assegurados pelo art. 22 do' decreto lei':'i8
)á referido

'.
O REQUERIMENTO: _ Diante do que

1 alegou, e\ com base nos preceitos legais .apontadcs e

demais. que regem a matéria em apreço vem O' .supli
cante com o devido acatamento e respeito pedir na

forma estabelecida pelos arts.' 276, 277 e 278 do Cod.
de Processo Civil, a citação por Edital dos eventuais
herdeiros do vendedor e a pessoal dÓs -cessionàrios
D." Juraci da Maia da Silva e seu marido'Marrinhe
Barbosa da Silva, para responderem, se 6 quiserem,
aos termos da presente ação na qual se pede a' adiu
dicaçâo por sentença do imóvel des�dto 110,-; compro
missos, com as' cominações' legais. Protesta desde já,

� cas? se torne necessário, comprovar o 'alegado com

depoimentos de testemunhas, se não bastarem os do
cumentos ora juntos em número de nove (0'9)': Para
os efeitos do pagamento da Taxa JudicÚída 'dã�se à

presente o valor de Cr$ 40.000,00 (quarenta mil cru

z�iros) . Nestes termos com 'procuração. E, R.' Def�
nmento. Canoinhas, 26 de outubro de 197!). (as) Ri

v�dávia Ribas Corrêa. E' para que chegue ao eónhe

Cllnento, de. todos mandou expedir o 'presÉmtré edital)'
,

que sera publicado na forma da lei e afixado no lu-'·

ga� de costume. Dado e passado nesta cidad� de Ca

no!nhas, Estado de Santa Catar:'ina; aos sete dias do
mes de novembro de mil, novecentos e setenta e no

ve (197-9). Eu Zaiden E. Selem� Escrivão 'o s�bscte\'i,

2 � LOAC'Y� MUNIZ RIBAS _. Juiz de Dir:eito

_0_
.�
t%iUC----- ._.. _1U ..:-.......·....""",..-;lIGAI WMtat!f' .

.--

Para um
I

bom ch'im,arrjÓ
prefira'

�:���-DIÂ»--.F & W . .-�__-----.A.

\ «,...,.

Vende-se Terreno,
. � "

.

lvledindo 2.400 m2 localizado "na Ihlél
'. E'mUio

,

'
' ,I

Scholtz esquina COlml BernardÓ ()l�e'� .

. ... ' "I' \

1 x
. , ,

Ver � t!atàr com 'BRUDA pelo telefone 2'2�0936':
•

I
I :

", ,,:� •

•
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DESTAOUES
I �

..

Lúcio Colombo

Lions Clube de (anoinhas
. ...,.,. �f. t; 1 . IJ t. I

.sc
..

r '
.. � "'/\

,. ,
• 'O'

. , ,

• f.' .......",.,... ..--,.,10:'"

xx ANOS DE LEONISMO,
' ,

Comemoram�):J a 21 de novem

bro" vinte anos de leonismo em:

C::moinhas, - e multo nos honra nes

ta oportun :r12.rle repetir quais foram
o; Pre r: '(', .. t�:. do Clube até esta
c:.úa.

Começamos em 1959 com o CL.
SAULO CARVALHO, para em 1961
assumir o CL. ZAIDEN EMILIA
NO SELEME. Em 1962 esteve na

Presidência Ü' CL. ISAAC ZUG
MAN, e 'em 196,3 foi a vez do CL.
I.UrZ FERNANDO FREITAS. Em
�964 tomou 'pOSSé o CL. RUY SE-·
LEME e já no ano de 1965, foi ::.t

vez do CL. RIlVION SELEME. Nu
cno de 1966 .assumiu a Presidência
o CL. MILTON ZAGUINE e

.

em
1967 esteve na Presidência, o CL.
rOGERIO AJTONSO SCHMID'T'.
No ano -de 19'68' foi eleito o CL.
JOÃO ALBERTO NICOLAZZI, vol
tando em 19'69 à ·Pres. o CL. SAULO
CARVALHO, Um ano após, isto é,
e m 197'0 foi eleito para Presidência
o CL .. ANTONIO MERHY SELE
ME e no ano seguinte, ou seja; 1971'\
foi a vez do CL. AUJOR "BRAN
CO DE MORAIS ,e que não comple
tou seu tempo, assumindo o cargo
para completar o mandato o CL.
Zaiden Emiliano' Seleme . Em 1972
voltou à Presidência do clube �
CL. RIMO� SELEME, o qual en
tregou ao sucessor no ano de 197:3
ao CL. .JOSÉ ENÉAS CEZAH
l'l'l"HANAZIO, NJ ano de 1974 as

sumiu a Presidência o CL. GRI
MALDO COSTA FURTADO, o qual
entrqgou a Presidência em 1975 ai)

CL. MOACYR BUDANT. No ano

de ·1976 foi eleito o CL·, ANTONIO
__. -= --= ��_mk. ru�__,·

/
_

NOVO "POLARA" VEM Aí

A Concessionária Chrysler de Canoinhas, Mer
hy Seleme & Cia. Ltda., receberá ainda este mês, os
novos modelos "Dodge" da linha Pelara nara o ano de
,!980. Muitas novidades serão apresentadas no lu-

c xuosíssimo Polara GL 80, melhorando-ainda mais �1

;' 'qualídade já comprovada na linha de automóveis
'

.. , 'I�a.is "durável" do país. .

F-��==========================�--=========-

VENHA VER P,:.. COLEÇÃO PRIMAVERA

·VERÃO DA

PIN80 D� 81NTE BODTIQUE

CL. ZAIDEN E. SELEME, NUMA DE SUAS VIVÊNCIAS

NO LIONS CLUBE DE CANOINHAS.

SIMõES, que entregou a Presidên
'.'ia no ano de 1977 ao CL. ZAIDEN
:EMILIANO SELEME, Um ano

após em 1978 foi c. vez do CL, AN·
TONIO' MERHY SELEME o qua 1.
fé:z entrega solenemente à Presi
dência ao Cl.. ILDEFONSO COR
BÊA que está no cargo neste pr i
n.eiro per-íodo de sua gestão. Mui
to se tem feito para a coletividade,
rtravés dos CC. LL .. acima e se de
uma forma ou outra houve desta·
ques em algumas gestões, também é
certo que o clube periclitou. Po
rém, o que valeu, foi a garra com

(íUC o clube soube enfrentar as di

ficuldades, ,e
_ hoje está em as

canção cada vez mais crescente, o

Que nos leva a crer num leonismo
mais puro de sentimentos e mais
maduro -no seu entendimento,

A todos quantos participaram
das Diretorias do Clube, vai aqui o

11C'550 reconhecimento, por tão belo

�';e�to de despreendimento, eis que
além das atividades normais de ca

eh: qual, souberam dar um" pouco
de si a este Lions Clube de Canoi
nhas, Capital da Erva Mate.

r
... . .........

Luciane - 15 anos

/

E COMPRE EM ATÉ 5 PAGAMENTOS.

Rua Vidal Ramos,' 921 ,- Fone: 22--0134.

MAGNA CELI ANIVERSARIOU

.

Ainda circulando os parabéns à jovem Magna
Ceh Pangratz Gondim, pela passagem de sua data

natalícia transcorrtda ontem. Ela, é a simpática na

lrlOr�da do prezado amigo.. Jakson Padilha, e recebe

�3 .felicitações da coluna de hoje, desejando que a f'e-

lIcIdade deste momento perdure para sempre. .

BODAS 'DE PRATA
O casal, Galdino e Elona Balock Fuck com

pletam neste sábado os 25 anos de feliz matrimônio (;

receberá homenagens hoje à noite na, residência do

casal Carlos Heinz (Annemarie) Sachweh, ,quando
:,erá oferecido alinhado jantar por uHl,grupo de 31ni
gos para festejar. o acontecimento. Estarão presen
.l'es a.o elegante jantar Antonio (Cannem Lúcia'.

'�einfurter, Edyer (Cintya) Kammradt, Hélio (!_J�1-
eh) Bastos, Renê Milto (Bernadete) Bauer, \

Gllnc

(Rosane) Silva Emiliano (Juci) Seleme, e Antonio
'El "

.

\ ..oa) Vicente de Souza. Da coluna seguem os cum-

primentos ao casal homenageado c�m votos de mui-
las felicidades.

'

Antecipo hoje, os parabéns ao "broto" de

nossa sociedade, Luciane Dalla Barba, Cador.

que na próxima quarta-feira, dia 21, completa
os 15 anos de idade. Ela, foi uma das 15 gracio
sas e elegantes debutantes do Clube Canoinhen

se em 7 de setembro último.

\_

MARIA HELENA E MARIO C'ÉZAR

NO ALTAR

l\tIaria Helena Dambroski e IVlário Cézar de'

Oliveira, no dia 1.0 de dezembro sobem o altar da

Igreja Matriz Cristo Rei, onde' receberão a bênção
nupcial. Ela, filha de Vicente e Noldina DôJmbroski

_ c ele, filho de Erasto e ,Juracy de Oliveira. Persona

lidades de destaque de nossa sociedade marcarão prc.:> ..

fença na cerimônia religiosa e recepção no Clube

Canoinhense. Com. o melhor dos abrél,ços aos noivo'),
os parabéns e o agradecimento pelo belo convite .

,

Organizações Hecord
de, Luiz Milton' Süchek

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone: 22-0511

Seguros em· todos OIS ramos _ Fotocópias - Auto

ESfola _ Desp,achante Oficial de Detran - Empl�
r,amento5 � Tl'ansfe:rência de Veículos -;- Conf�cçao
�e Pi.acas e Plaquetas _ Carteira d� IdentIdade
",arteIra de, Motorista _ Taxas EstaduaIs - Preen
,

ehirn�ntos de Notas Promiss.órias e Contratos.

Departanlento de Serviços

. Basilio
'.

Hurnenhuk Com. de Veículos Ltda'

Presenças de 'Destaque
Presença de real ·DESTAQUE hoje em Canoí

nhas é sem dúvida a dos Presidentes e Domadoras
" ' .

dos Lions Clube das cidades que compõem o Distrito

L-lO à II Reunião do Coi s€lnõ Dl�ttit�L São eles'

Carlos Fulvio Luz (Nádia:)' do '�:�C... Balneário Cam

boriú t'Leão do Mar"; Lauro José Borges (Leonilda)
do 'L.C. Barra Velha; Ottomar Roedér . (Silesía] do
L.C. Benedito Novo; Mutilo Canziani (Nádhia) do

L. C. Blumenau "Centro"; Augusto J. S. Filho (Otí
lia) do L. C. Blumenau "Cidade Jardim"; Osni

Knop (Edelmira) do L. C. Blumenau "Garcia"; Car-
,!r)s Bernardo Bechauser (Bartyra) do L.C.' Blume
nau "Norte"; Ingo José Mueller (Ana Magrit) do
L. C. Blumenau "Sul"; Pedro A'. Campos .(Rosama
ria) do L.C. Blumenau "Dr. Blumcnau L-lO"; Ger

mano Hoffrnann (Lya) do L. C. Brusque "Centro";
José Zen (Maria Deolina) do L. C. Brusque "Berço
da Fiação"; Abisair Machado de Souza (Irene) do

L. C. Caçador "Centro"; Oswaldo Silva Husadel

(DrIza) do L. C. Balneário. Camboriú; Adelar Anto
nio Baú (Neda) do L. C. Caçador: Paulo Francisco

Ríppel (Tereza) do L. C. Caçador "Cidade., Indus
trial"; Tadeu P. Muncelli (Julieta) do L. C. Caça
dor "Universidade"; Arnoldo Alfredo Foitee (Tere
zinha) do L. C. Campo Alegre; Eugenio Bernart

(Adiles) do L.C. Campo Erê; ILDEFONSO CORRÊA

(Renilda) do L. C. CANOINHAS; Enos Klug (Hil,
degard) do LC. Corupá; Osny Bittencourt. Batista
(Ivani) do L. C � Curitibanos;·Edison Guerios (Líse
te) do L. C. Curitibanos "Centenário"; Oswaldo Laz
zarotti (Ivanilde) do L. C. Dionízio Cerqueira; Dir
ceu Jendiroba Filho (Rosana) do L. C. Florianópo
lis; Agenor Barreta (Eliane) do L.C. Florianópolis
"Jlha"; Okir de Sieno (Sandra) do L. C. F'lcrianópo
Iis "Norte"; Ruy Zimermann (Laura) do L.C. Gas

par; Acari Luiz Manestrina do L. C� Guarujá. do Sul:

Henrique Manoel Patrício (Dorothi) do L. C. de Ibi

rama; João Schroeder do L. C. de Indaial; Paulo Re-
<,

nato Rodi. (Sonia) do L. C. Itajai; Fridolino Probst

.DVIarly) do L. C. Itajaí "Sul"; Reinaldo F'rança-tHil
de) do L,.C. Itajaí "Praia"; Cirilo Germani (Nilde)
do L. C. Itajaí "Verde Vale"; ·Hélio Schller (Inês) do

.

L.C. de Ituporanga; Atilano Zindars (Vera) do L.C.

Jaraguá do Sul; Silvio E:wald (Marlene) do' L.C,

Jaraguá do, Sul "Cidade, Industrial"; _Roque· Tadeu
Alves (Arlete) do L. C. Jaraguá do Sul "Integraçâo";
'Wilson João Giraldi (Marisa) do L. C. de São, Bento
do Sul; Marcus Seyer : (Yester) I do L.C. Joinvílle;
Edison Kohler (Hilda) 'do L.C. Joinville "Norte";
Oswaldo Cidral (Maria Cacilda) do L. C ..

,
Joínville

"Sul"; Ivo Carlos Perondi (Ana) do L. C·. de .Lebon

Régis; Hatwich Roders (Rosa) do L.C. de Luiz Al

ves; José Alfredo da Fonseca (Edite) do L.C: de Pa

panduva; Paulo Arildo Schogll (Cleonice) do L.C. de
Piçarras; Egon Brandes (Estelita) do L.C, de Pomo-

rode; Deomar Pedro Poleto (Irma) do L.G. de Ponte

Serrada; Ney Scheeffer (Ivone) do L.C.' de ·Presi
dente Getúlio; Niveo Tadeu Slongo (Cleusa) do .L. C.
de Rio das' Antas; Napoleão Tschumi do L.C.' Rio

do Sul; Albino Montibeller (Neuza) do L. C. Rio do
"Sul "Bela Aliança"; Sérgio Lunardelli (Matirild�) do

L. C. de São Francisco do ·Sul; Célio Steil (Hélia) do
L. C. de São João Batista; Valdomiro José· de Ré

� -. ..

(Olinda) do L.C. de São José do Cedro; Ivo Dol-

berth Jr. (Stela) do L. CI. de Santa Cecília; Ernesto
Mario Windisch (Rita) do L. C. de Taió; 'E·li· José

Cesconetto (Divanita) do L. C. de Tijucas;' Osório
Volles (Suraia Ledir) do L:C. de Timbó; e Ironi
Soares (Leoni) ,do L.C. de Videira.

•

,

Loja Popular A,n:a
.

Maria'
,

,.

Chie-Chie ·Mo"da's
e Bruxinha Modas

ACABAM DE RECEBER AS ÚLTIMAS

CRIAÇÕES PARA PRIMAVERA-VERÃO. .'

Comprove você' mesmo, os preços, a qualidade
e o atendhuento.

,GARDENl·A •.
ÚLTIMOS LANÇAMEN1iOS

Mod'a Rio
'l"emos alinhador de direção que garapte a segnrança d!")"'

seu veículo, e a sua. Se o s'eu carro não for da linha

FORD, não importa, atenderemos da mesma forma. Ligue
Ilara 22-0024 �,fale com VALCYR, ou venha pessoalmente

comprovar nossa eficiência,
'Rua Pauia Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

Rua \Tjdal Ramos, 203 - Canoinh=a&-=S=C====c;:::::::::"I=,,,,.:,.I==============
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CORREIO DO NORTE
� ---------------1-7-d-.-n-.-v-M-m-h-r-e,-,'d_._1_._7t �--------------�----=----------------------

NEREfOA C. CORTE,' Oficial

.tio 1;(j Dlstri'to pe Canoinhos, Sento
ber que pret.6mCiem casar-se:

do Reg.istro Civil
Catarina foz se-

,
'

FRANCISCO DE DE.."US BUENO com IVANIL
DE LOPES DE! MEDE.IR.OS� barsileiros, domiciliados
E: residentes neste distrito; ele operário, nascido em

Tamanduá-Tirnbó Grande-SC. aos 15 de julho de
1953, filho de Pedro de Deus Bueno e de Durvalina
Costa Bueno>; .ela operária, nascida em Timbó, distri
to .de Timbó Grande nJ Estad-o aos 11 de setembro de
1962, filha de Joaquim Lopes de Medeiros e de El-
vira Lopes de Medeiros. _

\

\
\

UNTVALDO SCHIMINGOSKI com MARIA RO-
'

5A RODRIGUES, brasileiros, solteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade, e em Rio Bonito; ele escri
turárío, nascido em Major Vieira nl comarca aos 03
de outubro de 1954, filho de, Felicio Schimirigoski e

de Conegundes Schimingoski: ela do lar, nascida em

Curitibanos-SC. aos 31 de maio de 1957, filha de' Pe
dro Rodrigues e de Eva Bernasky .

. ,

E, --para Que eheque ao eoahecimente de tercei-

ros, mandei publicar o presente Edital. Apresentaram
os documentos exiqidos pelo Côdiqo Civil, art. 180., SQ

olgu�m tiver conhecimento de algum impedimento le-

gol, oponha-o na forma da lei.
.

"-

JOSÉ FRANCISCO STELZNER com ANNA
MARLI MIGUEL, brasileiros, solteiros, domiciliados '

e residentes nesta cidade; ele militar, nascido em

Major Vieira nl comarca aos 25 de junho de 1956,
filho de Teodoro Stelzner e de Laurentina de Souza
Stelzner-; ela do lar, nascida 'em Tira Fogo nl comar
ca aos 05 de dezembro de 1958, filha de Jorge Miguel
e de Maria Miguel.

I

HILARIO WARDENSKI com FLORA DRAN
CA, brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes
neste distrito; ele lavrador" nascido' em Salto da
Agua Verde nl distrito aos 13 de março de 1956, fi
.Iho de Alberto Wardenski e de Julia Wardenski; ela
do lar, nascida em Salto da Agua Verde nl distrito
aos 10 de outubro de 1960, filha de Eleutério Dranca
e de Araci Mülbauer Dranca.

ANTONIO DEJAIR PAZDA com RUTE DO
ROCrO SCHEUER, brasileiros, solteiros; domiciliados.
.e residentes neste distrito; ele funcionário público,
nascido em Paula Pereira nl comarca aos 11 de se

tembro de 1952, filho de José Sebastião Pazda e de
Elsa Wichicoski Pazda; ela do lar, nascida em CUr1--

,

tiba-Pr, aos 17 de novembro de í963, filha de Wal
demar Jorge Scheuer .e de Nazira Grein Scheuer ,

ARILDO EDUARDO VOSSGRAU com ZENI,
TA CORRmA MARTINS, brasileiros, solteiros, domi-

'

eilíados e residentes nesta cidade; ele operário, nas

cido em Santa Haidê 11.1 Município nos 6 de junho de
J959, filho' de Valdemiro Vossgrau e de Antonia
'Uluczkoski Vossgrau: ela operária, nascida em Dis
trito de .Timbó Grande-SC, aos 27 de julho de 1961,
filha de Silverio Martins e de Catarina Martins.

JOSE AGENOR RODRIGUES e MARIA, DO
RALICE VIEIRA DE LIMA. 'Ele, natural deste Es
tado nascido neste município" no dia 27 de abril de

1958' lavrador, solteiro, domiciliado e residente neste

mun'icípio, filho de João Rodrigues e Maria Rodri

gues. Ela, natural ;d.este Estado, nascida .neste �1U
nicípio no dia 1.0 �e outubro de 196�" d.o lar,. solteira,
domiciliada e residente neste murucipio, filha de
Francisco Vieira de Lima e Etelvina Vieira.

Canoínhas, 13 de novembro de 197!J.

NEREIDA C. CÔRTE - Ofleicl CJ!4} R�gistr� €j;,ivil

CPF, 222.315.879-04

SEBASTlAO GREIN COSTA, Escrivão de Pas
I'e Oficial do Registro Civil do Município de Major
Víeíra, Cemarea' de Canodnhas, Estado de Santa Ca

íhrina, faz saber que pretendem casar:

1 '

JOAo' MAIESKI e MARIA ALZIRA PAPES,
Ele natural deste Estado, nascido em Rio Novo, nes-

, .

te município, no dia 07 de agosto de 1952, comercian-
te solteiro, domiciliado neste município e residente
e� Curitiba-Paraná, filho de David Maiéski e Erna
de Oliveira Maieski , Ela, natural deste Estado, nas

cida em Rio Novo, neste município; no dia 0'4 de ja-
.neiro de 1960;, do lar, solteira, domiciliada neste mu

nícípio e residente nesta cidade, filha de Augusto
Papes e Maria Leoni de Oliveira Papes.

I

ANTONIO SEDEVARO DE LIMA com OLIN-·
• DA, MARLO, brasileiros, solteiros, domiciliados e re

.sidentes nesta' cidade; ele operário, nascido em Feli
pe Schmidt n/ Município aos 29' de março de 1959,
filho de Salvador Ferreira de Lima e de Orandina
dos Santos; ela operária, nascida em Ibirama-SC aos

6 de janeiro de 1960, filha de Teodoro Morlo e de
.Iolanda Morlo ,

DANIEL MARIO ALBERTO com MARilA ELI
sABETE PINTO, brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; 'ele operário, nascido em Ita
jai-SC aos 28 de abril de 1951, filho de Mario Fran
cisco Alberto e de Inez Gandim Alberto; ela do lar,

"

nascida em Canoinhas aos 11 de julho de 1953, filha
de Francisco Pinto e de Eulalia da Silva Pinto.

TVANILlJO DE PAULA PADILHA com VE-
'RA LÚCIA CORRÊA, brasileiros, eolteíros, domicilia
dos e residentes em Marcílio Dias n/ Município;
ele, ferroviárío. nascido em Estação Paciência n!
Município aos. io de dezembro de 1957, filho de Ju-

,

venal de Paula Padilha e de Rosa Gab,.ron Padilha;
- ela do lar, nascida em Porto Uniãc-SC, aos 30 de
!dezembro dê 196.J� filha de Adecír Corrêa e de Car
míta Corrêa.

I
.

80 alguém tiver eenheeímento de exístâr algum
,

�mp®d:imento Iegal, acuse-o para fins de direito.

Major Vieira, 12 de novembro de 1979.

�.-ebastião Orem Costa - Oficial do Registro Civil

JACIRA EMILIA PAUL CORR�A, Tabeliã e

Oficial do Registro Civil do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, faz
saber que' pretendem casar:

MANOEL PERE.IRA e MARIA DOS SANTOS
Ele, natural de Timbózinho, deste Distrito, nascido
em 18 de agosto de 19'32, agricultor, solteiro, domici
liado em Barra Mansa, deste Distrito, filho de Joa
na Pereira. Ela, natural de Barra Mansa, deste Dis
trito, nascida em 14 de-março de 1939, do lar, soltei
ra, domiciliada em Barra Mansa, deste Distrito, fi
lha de Belarmina dos Santos, falecida. '

LUIZ CÉLIO MARTINS com ANGELA MA
RIA FARIA, brasileiros, solteiros.' domiciliados e re

sidentes n.este município; ele operário, nascido em,

Pinheiros nJ Município aos 06 de agosto de 1956, fi
lho de .Darcilio Alves Martins e de Maria Fernandes

Martins; ela do lar, nascida em Rodeio Grande nl
Município, aos 29 de janeiro de 1961, filha de Anto
ni.o Faria e de Tereza Lidia Faria.

Se alguém souber de algum impedimento, opo- ,

nha-o na forma da leí;

Pinheiros, la de novembro de 1979.

Silvete Darci Paúl - Escrevente Juramentada

de Bolão Fantasma
E O I 'T A' L

ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA ., CONVÓCAÇ,A6,
, I I

. .

, ',Em cumpti���1t� ao artigo '22;0 �o ,C�pítulú UI d@ stu
Estatuto Social., ficam convocados todos os associados para Se. l'eu.
nirem em Assembléia ,Ge�al Ordinária, no próximo dia 23 de nG�

ve�bro, às 20',00 horas,. na s�de :a�pestte, �it�a�ano �airro Apa .

recida desta CIdade, afim de deliberarem sobre � seguinte Ordem
do Dia:

'

J.) Conhecimento' e" avaliação do relatôrio {:l� DirétQfra;
2) Eleição e posse do novo Cõ:õSelh0 C!lrQ-tl0�;

.

3) Eleição da nova Díretória;
'

4) _", Alteração Estatutária;
, I ,

5) Outros assuntos de intél'�gSe SQCÜü.

Canoinhas 03 de fiovem'bttl d.-197.1.
, - '\.

ANTONIO SIMõES
Pnesidente

,ZA.IDEN Il :SELIIô
:See:retâ-rió '

_Mm ,- �__�-----------------.-------------- __

Esportiva Palme'iris
" ,

Cc;>nvocação
Sociedade
Editàl de

A Sociedade Esportiva Palmeiras, com "sede em Álte
das Palmeiras, convoca todos os seus associados para a Assembléia
Geral Extraordinária a ser realizada dia '22 dê dezembro de .l97�1
as 16,30h. com a seguinte ordem do dia:

1) - Estudo e aprovação da venda de parte do imóvel locaIíz'ado
. \

nas proximidades do Grupo Escolar Irmã Felícítas,

AJP.r�cJação do projeto de construção da sede própria ':a �é!
edificada no terreno remanecente ,

.

2)

3) Assuntos gerais de interesse, da sociedade.

só terão direito a voto os sócios quites com a tesourerís, �j

quais deverão comprovar a quitação .das mensalidades d�)
93 (três) últimos 'meses.

\

Não havendo número suficiente fica desds já cónv�'aaa
a assembléia para as 17 horas com qualquer número de sócíos.

"

h

Nota:

'A DIRETQRIA
)

(om�re-os agora ,
até o

pague ,-suavemente

Hatal
)

-

.•4--
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.
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I ':'.

;.
\ \

�..,-H' �lrAN�AO: Sâbado' fi7) Dt. Dalmo. Batista 'SoMeS

F_e; .J0�

Da.Jnin�6
'

(1.8) Di> Li-neóln. �1ma&

F�e,: �i�a;

�. PAmBUlA: l"&l1ê,: 1"

,

, 1 .

"

; r A

IBO;NTe '8000BBO: FMe: 192'

a6Ail4G BODOVIARIA: Fene: �2J0!i7�

")FAI��9 6)EL:mS"= Fene:'2�04i}0 :'"
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e' das :j4:0� às 18:00 horas. Aos sába-

dos ai, às HI:OO horas,

Dentro de poucos dias no seu

Canoinhas e

revendedor

região:

lerbJ 8818118 & Cia� Ltda.

Conto -

- \

Lanca
. 'I

·0 conto continua vivo e ativo

pelo 'Brasil. Anda mai§/ agudo que

11,0lJ:ta d� ),a.nça ....'E;. l;1).a,l'.:.�� pr�se.nç�
mais que o leite em nossa vida. .

ALCIENE RIBEIRO LEITE,

«scritora mineira dona de uma téc'
nrca peculiar' na produção da nar

J ativa .curta, remeteu-nos - em

.

pouco tempo - dois livros de con

tos dos quais participa: PONTA

DE: LANÇA, Editora Juruna, que
vem das Minas Gerais e A PRE

SENÇA DO CONTO,. Editora do

Lscr-itor, que vem das
-

Agitações
Paulistanas.

Duas seleções de contistas ;

)'12. citar alguns nomes que o inte

gram para termos ,certeza disso: _.

E'N'ÉAS AfTIfANAZIO _ com novo

e belíssimo conto regionalista; PÉ

.fUCLES PRADE _ outro catar.i-

nense conhecido ror seus contos

fantásticos: JOSÉ AFRÂNIO MO-'

FEIRA _ mineiro de renome: o es

cr itor e editor LUZ E SILVA

r-orne feito nas letras pátrias; e a

amiga ALCIENE RIBEIRO' LEIT'E;
.

com sua técnica em que coloca a
/

objetiva (0\..1- a câmera) visão e

sentimental _. psíquica 'centrada

oxclusivamente sobre o personagem

e através dele tomamos; conheci-

.
mento

.

dos acontecimentos. Sem

fi; larmos na excelência dos demais

participantes.
'

,
j I' ; .�', t

' ', r,.,.

."Há um sigÍJ.i�iç<;\qo .no .titulo:
<':PONTA :pE LANÇA",' porque o

f'scritôi-' no 'BrlàsiI;�mesih6 tendo re

:. c·CJnh'ecim·e:fitó\((!píi!!l;;a'lor: ..atH-s cico de

sua obrà; seja
' através dfe 'I'oncurscs

.

ou por apreciação, da critica. eri

fI enta um te'rrívê1'" obstác. 110. em

ser editado e' quándo' consegue pu

blicar seus trabalnos passa a S8r

maticamente massacrado nela. con

corrência desleal dos . best-sellers
ostrangeiros e pela ineficiência de

distribuição e promoção do produ
to cultural nacional. Uma antolo

gia', env-olvendo artistas de direren-

1 es pontos do país, como essa pro

posta de agora, vem, justamente,
tentar furar esse .bloqueio . Ê. li

I

ponta de lança que vai romper a

máquina viciada ...
"

'Pedro A. Grisa

,

A PREBENÇA DO CONTO 'e
um trabalho realizado com o cuida

de e o gabarito .de uma EDITORA

DO ESCRITOR' - conhecida e

t onsagrada no Brasil e no exterior

r·ela . excelência de seus trabalhos.

:F:sse trabalho é mais uma demons

teaçâo de valor artístico 'em sua

par-te material - apresentação grá
fica, capa" etc. E é um- trabalho de

Indiscutível 'valor literário. Basta-

PONTA DE LANÇA, trabalho

01�anizado sob a coordenação de

,JOAQUIM BORGES, no qual AL- '

C1ENE RIf3EIRO LEITE apresenta
seu conto MENTIRA -DE JOÃO,
reúne 22 autores, cuj as qualidades
literárias são variadas: há traba

lhos bom e excelentes, _. & uma sa

Lorosa "salada de frutas literária:')".

Dois trabalhos de agradável

leitura e de' interesse geral .. ,

Pela variedade dos .autores e

c'os .estilos representam um ótimo

cardápio de entretenimento cultu

-ralou de "saborearlítero-artístíco''.

Além disso o trabalho vale pe

la iniciativa. Os autores autojusti
frcam 0- título do Iivro assim:

Obrigado, Alciene.

Curitiba/Araucária,
1979.

outubro-

'Iir;::;�;�'�;�:'=t:;;�'�;;�;;�::;"i;i�;���,,�rE ' Sob nova:direção: ARNO RECKZIEGEL JR� -:
"
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.
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II�
lr� Aceita-se encomendas de carnes; saladas e outros pelo Fone, 22-0::��6

I" Aberto Diariamente 'das 8,00 às 24,00 horas.
..

I�
. '. .

.' 'v

I" 6CO PONTO DE ENCONTRO OE NOSSA. CIDADE�' .:"'

,11 Rua Paula Pereira, '430 (Ao lado do Correio) " .

/1 C A N O I N HAS. _

;SANTA 'CATA�:�A' l
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Chrysler para

'Dodge
Dodgs
.Dodgs Magnum
Dodge Charger-R/r

Polaca
Le Baron

.. ,

,Os' novos $ luxuosos Dodge Dart - Modelos 1980

Agora oferece Restaurante La Carte, Espere Corrido, Espet'o '. ';

Individual, Sorvetes e Lanches.

CIRURGIÃO DENTISTA.
f

.

Sérgio Thomaz Lenger
Clfnica Geral. Raios X

M· h
CR01284

.'
er .y. Seleme F- Cia. Lida. � {R

P 1- P
, 799ua au a ererra,

Consultório:

Comercial
)

Hirt

, ".i""hi ...ihhhlinJiihhh"n ilU. Ii i., inU" ,*". Iii" II i I ifi'i'ii'i?fili. i
1ft. i i ii' i i i i i ihã í i i inli i i Ií'ffi�

Ltda'.

(Anexo à Casa Langer)

DR-A. HELOISA S. B,ERTONCIHI·
CIRU�GIÃ.-DENTISTA

CRO 1091 .

Consultório: Rua Major Vieira,' 505 - 1.0 andar

(ao lado do Edifício Mussi)
.

Fone 22-0439
L/C

,; 1

,

I •

FADQS, COPAS, tDZINHAS AMERICANAS, TV A CORES, E -PHE-
l'

.

.. .

/
,

,

'Tj) E BRANCO, FO�ES A LENHA �. A G.AS, REFRIGERADO

.RE�" ,.ARMáRIOS C'ilM: .PIAS, BICICLETAS, ENCERADEIRAS,' .MA·

QlJINAS "DE C05TtfRA, COLCHÕES, VIOLÕES, CARRIN!�rQS E

�

JUj;R:ço-s, :RELóGIOS DE PAREDE, RADIÓ6; TOCAFiTAS

''',I; UMA INFINlbADE DE· ARTIGOS.,

)

,

.

ANTECIPE O �SEU NATAL, ADQUIRIN'DO OS MÓVEIS DE SEUS S'O·,

NIIOS, :NA COMERCIAL 'HI!RT, QUE-TEM OS �ELIIORES MóVEIS -

OS MELHOR�S PREÇOS - E ÇONDI'çõE.s.DA REGIÃO.

,

"

:fi�a-nOS .·uma visita e Gompr.ve 005�OS prttos el�aciUdades de pisamento

Crediário próprio e entrega na hora

Ancora Tratores"

II

- .

. _-

j . .I'

. '.

,; ,ENDEREÇO.
. CElnO.. '

Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6800

assim como alinha completa de irnplernentos Blue Lin�
.

a cslheitadeira e o conjunto de fenação New H0111l.nd
•

e os silos rnetálieos Siloqranel, tem realmente um endereç� certo.
A Ancora Tratores.

Por isso, não se acanhe; fique à vontade e disponha sempre -.'
.

" '.
-

da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnioa.

.

. �J
"Ac,G,a g;;;(jl'� .2//_a._ '

�UIOOOlI!!XCLUSNO EJ,I coomSA.ll!S1l. 00 .'RAAi..� DE SAllTA c,oTAA1N4. !
Matrrz em Curitiba, BR 116. I\m 88 . Fone 5h4821

.

.

eal'lOinlla1r� 7de IQmbro. 248· "cme� .t.al'õ1,.5to8'BaréCldoRio �ranClO. 1800-1='&1'18 :n.l�· . ,

, ';'.
I.
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Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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VE'N O E-,DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

JAIR SABIl\TO declara para

'(;{; devidos fins que extraviou todos

t'U documentos 'rlo, veículo de sua
t' I I

p"opriedade, marca Bossetti, chas-

sis 29,5, plicá DA:0"269, ano 1969.
, ., ','

,_� __ ....
I j. 41 1'\i(�t

.,

'. """

i Os m�5mOg ficam sem efeito

V� ter requerido' segundas vias.
1 x

, " II ·:W\����.p.)"
Maiores detalhes na .Rua

Bernardo Olsen, 604 ou pelos fo
nes 22,..0652 e 22-0542.

(

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

DR. ZE,NO AMARAL FILH.O
- CIRURGIAO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro (próximo à Igreja
Matriz, ao lado da Associação Comercial).

Fone 22-0960

,Dra. ,Z,oé Walkyria Natividade. Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -

. , - CIC 005589159/DEP -

Clínica, dentária de senhoras e crianças.
I '

_. Especialização em Odontopediatria _

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

ESMERALDINO'

M. DE ALMEIDA

PRESIDENTE FIG,UEIREDO NÃO VIRA

A comissão que esteve em Brasília dia 05 de
outubro p.p., procedente de Papanduva, integrada
pelo Prefeito Municipal sr. Nataniel Resende Ribas,
.João Floriano Schadeck; presidente da Arena em

exercício, e Dr. José da Conceicão Florerica . Em
contatos com o Ministro Golberydo Couto e Silva ()

qual ponderou, que na viagem que- o Presidente João
Figueiredo fará dia 29 a Santa Catarina, poderá vi
sitar ligeiramente nosso municápio para assistir a

':'colheita de trigo" visto ter grande. interesse em co
nhecer o sistema adotado para essa

- modalidade de
trabalho, Infelizmente não será possível, devido a

viagem do Presidente ser somente !l Capital do .Esta-· .

do, não percorr.endo o interior. Damos a notícia com
.

certo con�trangimcnto pois serja um dia festivo pa ..

ta todos' a presença do nosso Presidente em Papan·
dwa, vontade não lhe falta, porém, o tempo é ES·

casso.

. SER 'PRIMITIVO OlJ SINAL DOS TEMPOS

Ser primitivo, de baixa estatura e de feiçõ8.s
",�Í1nias, que tem o estranho hábito de chorar profun"
damente nas. noites enluaradas, e de dormir entre os

Hnimais, de cócorRs, nas pastagens do Mato Grosso
do Sul, poderá se tornar em importante peça para o

estudo da origem do homem. Co�:n origem e árvore
genealógica totalmente desconhecidas e aperentando
uma idade superior a 100 anos, Tomai" com? lh�
chamam as pessoas que o ene,ontr";-:lram, há mais de
três anos, parece ser pertencente a uma espécie mui
to diferente da raça humana, pois além de sua apa·
fêricia, S€Us modos assemelham-se aos· de um macaco ..

Atualmente o HhOnlen1.-macaco" está vivendo numa'
Fazenda próximo a Dourados.. entretanto, seus:' "pais
adotivos". que o encmüraram na selva, há 100' quilô
metros de Cuiabá, e a quem chama de "pai". e "mãe",
não querem que sejam efetuadas pesquisas científicas
'com ele, '·pois mesmO' sendo um fenômeno da 'natu
reza., com origens inexplicáveis para nós,' não quere
mos que seja explorado como Ur.:l objeto", afirma··
ram .. (Entrelinhas)

GOVERNADOR DISTRITO L-lO

VISITA 'PA�ANDUVA

O Governapor do DIstrito 'L-la, Wilson E. Q.
dos Santos e sua Domadora, M, a Lysette, acompanha
do do seu Secretário. V·ertolin.o'Schütz e sua domado ..

ra (Rita) estiveram" dia oito do corrente em vi$ita
oficial ao Clube L.eonistico de Pap,màuva, oportuni
dade que proferiu uma palestra :.obre o movimento'
elo Lions Clube em seus pontos básiços de átividades.
RepresentaNtes de Clubes, dos municípios vizinhos :se

fizeram presentes, t?articip�ndo dos tra�alhos; termi
.nado os mesmos fOI ofer,ecldo pelo CL. P. DM, Val
:r-:ür e Maris'a um coquetel em sua re�idência qUE'::
transcorreu animadíssimo, em sel(!,uida foi realizado
um ;ani'élt' festivo no R,estaurante Farroupilha no tre
vo da BR-1161 participando todos oe: Linns, e' DnmPl
doras, Raie em .Cano;nhas será realiz<'1da a 2.a R� I"

nião do Conselho Distrital aU8 reunirá aproximada- .

mente 40.0' partiCipantes do �maior Clube de Serviço
do mundo.

VEM Aí Iii MILHõES DE LIVROS

I Mais de 17 milhões. de livros es,t.ão sendo clis-'
tribuidos em todo o pais de focma inteirament.e gra
t.uita através do "lPLIDEF" ,- Programa ,do livro· di
'dático para o ensino. fundamental. Esse programa é
executado pela FENAME', Fundação Naci0!lal de Ma ..

t�r.ial Escolar e:m conjunto. com a SecretarIa Estadual
\.

.,

'Iulta de'2,O·I.�parJ;a TBD
,

Unia casa de àlvenaria ou ].
'.,' l'

.i' '

/'

madeira, dentro do perimetro BRASíLIA O atr�so no íguaís ou' inferiores ao maior
urbano. pagamento q�\ qual<lu�r, ;��s,., :,:??lor" de referênci� -,. Cr$ '"

t'
,I'

da Taxa Rodoviária .l .962,2Q -,'� o� ve�culos cujosquo as . .

'1' intes:'
..

1)nica;,jm.pli.çal�4,1�m:"'i.)�ul�a_ ,:;.rq.e:,. .'::én;.P acame os --"vencem este

20% ,sq,bre ,o '�r,e�PcecVy.Q", ya1(�.r, Ines ou em dezembro.
, ';àcré'stido' de juros' é "correçao
monetária. -.-, '. segundo. decreto
lei assinado pelo presidente
João Fig-ueiredo autorizandi)! 6

h '

pagamento da TR1!em três-par-
celas. Estão excluídos dQ parce
Iamento .,��- va'iõ:re� que

.;

forem
. ._' -

, Vende ...se 11m' completo esto-'

que de ferramentas para carpin
taria e ferraria com. .algumas
ferragens.

Tratar em Paula Pereira
com Valdemiro Polomani.

'. , ',�. ,

/

de Educação. Atende cerca de 40 mil escolas da rede
<oficial de 1.0 grau. O livro didático chega as salas de
aula antes do ano letivo para favorecer o trabalho
de professores e alunos, Assim o Ministério de Edu
cação e Cultura cumpre por intermédio da FENA
ME .uma de suas principais metas, É isso ai, o Go
verno Federal abrindo novos horizontes.

•
'.0 II

". ,,'"-

",I
'

••

Negócio de
Ocasião

'J
,J X

-

���. '_'_."'.iW\_;t�

\

Dois lotes na .praia da Pe
nha (perto de Piçarras) - lu

gar excelente para repouso
ambos PO{ Çr$ 80.000,00 -. à
vista.

.

Tratar pele telefone 22-0449
Canoínhas.

, .�'

BACIIAR,ELANDÜ

MARIA ZENU.JDA HORACZ

Dia 18 de dezembro' p-. v;' rio. "Centro' Cívico",
Edifício Presidente Humberto de Alerrcar Castelo
Branco, em solenidade especial, estará colando grau
em Direito a senhorita, Maria Zenilda Horacz filha
do casal sr. Nicolau (Terezinha) Horacz . A coluna
cumprimenta a nova advogada almejando um bri
lhante futuro na sublime e grandicsa missão que
abraçou de defender a justiça. "Onde' impera a jus-
tiça as armas Sião inúteis" ,

,

SRTA.' MARIA MADALENA GR.EF'FIN

Procedente de Porto Alegre, .enconh:?-se entre
nó!] a s,enhorita Maria Madalena Greffin, alta :(U11-
cionária do "Hospital Divina Proy�dênçia'�, dq_ Capi- ... ; .,'

tal do Rio Grande 'do Sul, Aqüi' veio rever parentes
e conhecidos, seguindo para Curitiba onde também,
visitará parentes e pessoas de su3s relações sociais,

,
'

POSTO AVANCADO no :seo. DO. BRASIL

Estou sabendo �ue 'o; 'Posto. Avançap.o de, Cré...
dito Rural do Banco do Brasil, será instalado dia 15 \

_;__ "Dia da Proclamaç'ão da República" ._ isto. em

todo o Território NacionaI serão aproximadrunente
200 Postos a serem �naugurados. É a prova que nos
so Governo atendeu a reivindicacão feita por repre-
sentantes de nossa comunidade.

J, • \

PASSARELA DA SOCIElJADE
,

'

. KARl REUSING - Festejando niver dia 19, a

garota Kari, filha do casal Fernapdo (E'nnelinda)
Reusing. A inteligente anive'rsariante receberá a tur
minha para as comemorações de praxe.

'

,

Sra, A�A LUCIA _ Dia 20 completando mais
um aniversárió a prestativa Sra.' Ana Lucia, encar-'

regada do Posto do INAMPS. Cumprimentos ponti-
ficarão em alto estilo' para D.a Lucia.

. I

EDILSON L. FURTADO. - Dia 22 festejando
nive:r O' jovem estudante Edilson, filho do casal, :,>r.'

João (Izaira) FUrtado, a jovem guarda pronta para
o evento com comes e bebes.

.

Sra, ',sILVIA HIRTH _ Dia 23 f'estejando t-:ro·
ca de idade nova a Sr·a. Silvia }-Jjrth,' esposa do ;:;r;··

Modesto Hirth, Cumprjmentos estar i:lo circulanj�) em

alta rotação.

Sra. Q,DET'E FURTADO BUENO - Na mesma

.data festejando niver a sra. Odete, esposa: do .8r.

Raul Bueno, do comércio local, Muitos serão os cum

primentos que r,eceberá a distinta �'enhora.

Sra. MARISA WECKERLE _ Dja 24 comemo··.

1'anoo estréia de jdade nova' ti' Sra. Marise." 'espC'sa dQ';
sr, Jorge \Veckerle DiretO-f da S,?UZél. Cruz. Cl�m?ú.
mento,,:, circulando em alto estllo para a dls.t1nta
dama da sociedade Curitibana,

Sr, LUCINDO SONAGLIO _ Na m>.esma datá

aniversariando o sr. L.ucindo Sona,gllo, res. em São
Jogé dos Pinhais é nosso assinante. propriet3rio do
famoso Restau.rante GAúCHO. Cumpriment06 mil

,.
..

ao Lucindo.

UM POR SEMANA

.' Invejam-te? .. , Pois. bem, Se!' invejado é qua
se ser �eliz (Gonçalves DIas.)..

A primeira parcela deverá
. ser recolhida até,0.15.0/ dia do
.. :, "i-üê§' :'corrésporictêrite aOI algaris.

11.10 final da placa do veículo, e

a:::: demais até 0.15.° dia dos me

ses subseqüentes.

,I.

,AFONSO SCHIK, Síndico, ,,20 detrês (3) :diàS;'·á fim de re

na falência da firma Comercial 'gulartzar sua
.. situação trabs.

.

L da.iav:
, 'hl'stâ '. .. ,

.. ;',. '-'
.

'., : -.'

Miradouro, t, a., ,av�sa . 'ao, sr,.. ! .....'> •... ,

EJ).GAR ,CE,GBINAl'TO,,;pc:>.rta- Onão comparecimento, im-
dor d.ã' Catteita,"Prófissio'nal n.?

. plicará na rescisão do .contran,
04423, série 253', "a apresentar-se de trabalho por abandono de
em seu escritório, na Rua Pa';l�� ..serviço, nos...•termos. ... do artig,
Pereira n. o 12Ú3, dentro do pr(l"', ... �s.,�,. d.�,.:.C!7.T :

.. ": >' <'.': j :
.

,'.
-. ,'.,1 '_"" "r.":

, •.�.\ '.�", "_"",_�' , � ,�. "'"

,1;'
J
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L'

Di{;ida Ativa dg: Estado de
.
Sta. Catarma .

'."

, Os créditos tributários ip.s
.

' TIitOS ·emDívida Ativa, antes 'do
. p

,

, .

.

dia 30 de ágosto docorrente ano,
,poderão ser pagos até o dia 17
,de dezembro' deste-ano com as

seguintes, reduções:

.'

._ ;.' .

Notificação Fiscal que exi

� a exclusivamente multa por
descumprimento de obrigações
élcessória.- Redução de·'SO% .

Melhores informações� .

o advogado credenciado
Erasto de Maio.

com

Dr.

�"".i

.Basilio Humenhuk Comércio
.

,de Veículos Ltda.
_.���

"··;'I·�"--·-"--'-
,",
---

.... -.-'"i" ..-::i._-

--;;;;;;;-'õ=F1"'3Ci7&+Révandedor FORD
"

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD
e 'usados dê q'ualquer ln�lrCa.

DISPONIBILIDAD�S.DA SEMANA:, '. "".
'

, � l: " .. , .. . • "�' ,
" '..

..
\

r: Brasília·"�'.�e�melh�' .. .. .. .. 1976
. ! � •

1. 'Võlksvlagen 13DO�L"� bra-neo'·:'·. :' , 197'6
1 Rural 4x4 - azul e branco 197\)
1 Belina luxo 1.6 - azul ..

'

,,197ü
',o.

. Adqujra seu veículo com. a lilínima entrada.,'.

Véí�ü�os iriteiraJ;llente revisado�; d� boa p·r.ocedênda, aos
.'

-). melhores preços da região.'
,
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Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal Ra:qlOs, 203,- Fones, 2�-02�8, 22-Q468 e 22-0024,� .
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17 de novembro de 1979

'Asso,ciação "Profissional
Contabilistas

dos
de Canoinhas

,

,

"

Ficam convidados todos os, Contabilistas de Canoinhas
,TrêS Barras e Major Vieira pata '5e- reunirem -eni--A5seúlbléia Gc�

, ,t� Extr�rdinãri,�J .as ,15' hor�s dc.dia ,17 de ,\;}\ov�mbro ' próximo
, vindouro" no Colêgío Comercial de Canoinhas a Rua CeI Albu-

p
, 'I ' •

eJuerq1le" n. 560, para tratar da seguinte Ordem. do Dia:

t{» .:;;;.-. E1.àbora�ãé do Regimento Interno:
_' f'l

'

,'f�) :._' 'Estudo 'pata implantação de Departamentos;
{fé) ,""""" Outros assuntos de interesse da classe;

�atlQinhas, 03 de novembro de 1979.

AFONSt() SeDIeI\: _' Prêsidente'
1 x

.i:L!lAu.a.uU�do"'UU"U,iu a,u 1I-�1E
N T E L A' IE',-e IM

F�ÂBRICA DE TELAS DE ARAME GALVANIZADO E1\tr
TODOS'OS TIPOS E SQB MEDIDA - ALAMBRADOS PA�

\
'

RA CANCHAS DE ESPORTES _ CERCAS DE DIVERSOS
MODELOS, �M TELAS DE ,ARAME E PALANQUES, DE
��N@RETO PRÓPRIOS PARA:, CHACARAS - ARTEFA-

.

'I'OS DE CONCRETO EM GÉRAL.
,

Escritório: Rua Eugêníe de Souza, 188 _ Fone 22-0748 Caixa
r

'

'
,

Postal, 241 - anexe Escritóríe Cicie.
Bistrit0 de Mareilie Dias -' Caneínhas-Sõ .

"I
'

ft"i"H'i"iIft"l11 ii ri • i ltTIf'i"ftftil�ã j i ii iTrIT'fii"f"ff.a'.

FOTOCÓP] AS�

,,/

I
I
;

I
I

\
O Cartório do Registro Civil de Nereida, C. 'CÔrte, ins- ,

talado no' Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis� ,

�Qad� FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a\pECRE, ·1
TARY II. '

' J-
Fa2 cópias simples e �lupla face de' qualquer t�n1'anho

de\exeelente qualidade, totalm;�mté a seco, inclusive em p.apel
"

'
, ", \ "

. V€getal e papéis timbrados de firmas, criando um nov.o servi-

,'�o, em Ç�noinhas" a confecção· de circulares para empre33s,

\ '

m__,_

.
'

Colégio Comercial de Canoinha,s
RELAÇÃO 'DOS DIPLOMAS, REGISTRADOS

Comunicamos aos alunos
abaixo relacionados qus se

acham, na Secretaria do Cole
gio, seus dip'[omas devidamente
registrados no órgão",9;9- MEC.,
devendo 9�rem , retíràdós, . pele
interessado, no horário matuti-

, no ou noturno. O Colégio nào
se respoJ:).sabiliza, pela negligêri
da do aluno, em não retirando
seu diploma, porque, por dispo
sição legal, doravante, os diplo
.mas serão padronizados, em to

do o território Nacional,

1 '- Adir Groth
2 - Adolar Prust
3 _' Alairton Antonio Maron
4 -' Alceu Alves Elias
5 -' Alcides Dumke
6 '- Alfredo Alberto Marko
7 -, Altair José. Dominiak
8 - Alvino Ivo Vogt
9 - Amilton José de Britto

10 -' Ana MarIene Pereira
11 _' Ana Rita Zíemann
12 _ Anéte Jantsch
13 - Anéte 'I'omporoskí
14- Angela RaquelWendt
15 _ Antonia Josefa Schiessl
16 _ Antonio Carlos Bartnick
17 - Antonio .Iair Soares
18 - Antonio Ovande Davet
19 - Antonio R.oberto Dre-

weck
20 -, Antonio Wilson Wiese
21 -, Argos Luiz Steileín
22 - Artut 'Greschechen
23 -' Ataide Soa.res dos San

tos
24 _ Beatriz Izabel Maron
25 - Bernadete Aparecida da

Silveira
'

26 - Carlos Alberto Steilein
'27 - Carlos Krüger dos San

tos
28 - 'Carlos Roberto Koslov
29 - Carlos Rogério de An-

d 1
'

, .raCe

30 - Carmem Lucia Pazda
�n - Carmem Luiza Blosreld
32 -- Cecilia Jubanski
33 - Celso Clodoven Sco11el
:14 - Celso Luis Wachinski '

35 _' Cesar Duarte do Nasci-,
mento I

36 - Daniel Karvat
37 - Darli Aparecida Voigt
38 - Denis Ennes \

39 _ Dirce Herbst Fuck
40 - Doris das Dores lVlaron
41 - Edgar Luiz Wischneski
42 - Edison Leithold
43 ._ Edson Knüppel
44 _ Edson Reinoldo Prust
45 - Egon Emílio Dams

�6 .- Eg9n Luiz Frantz '

,

4:7 - Egon Val1;ildo Jarschel

, ca

-73 _' Glicério Luiz Wagner
" 74 - Guido Gilmar Michel

75 --- Guido José Fuck
'li _' Hanerole .Erika Horns,·

chuck
77 - Haroldo Sussenbach
78 - Helena Catarina Ber

nardo
79 - Hélio José Simões de

Oliveira
80 _ Hélio Marques dos An-

JOS
81 - Henrique Pereira
82 - Herberto Prust
83 - Hilário Jarschel
84 - HiI§.rio Erhardt
8'5 - Hildai Schulka
86 - Iraci Maria Sartori
87 - Irene de Fátima Rocha'
88 -. Irene

\

GO'::Dies do ValE
Endler

89 - Irineu Froehner
90 -, Trineu João Braz
91 - Ivete Pokryviecki
92' -" Ivo Becker
91 - Ivone Terezinha Paulo
92 '- Jacira' Alvin?- Maul
93 - Jaime Joelson Steilein
94. - João Luis Moreira
95 - João Maria Guimarães

.

Ferreira
.

96 - João Walter Augustô
Siems

97 - Joel Basilio
98 _ josé Elol Pokryviécki
99 -' José MauriCio Krauss

100 _ José Olegário Benda
101 - José Rehato- Dias

.

J 02 - ._Tosé Renato Slabadack
103 - Jovina Maria dos Santos,

Pacheco
: 04 - Jussara Goya
105 -. Laurinda de Cristo Ro

cha
106 - Lauro Pscheidt
107 - Lenoir Martins,

.

, \

] 08 - Leonardo Gilberto En-l
dler

10� - Leonete de FátÍlna da
S ilv.e ira

J 10 - Leoni Almeida Oliveir8,
IH -' Leticia Knop
112 ,- Loni Estacia Neppél
113 - Ludovico Babireski
] 14 - Luiz Carlos Meiners
115 - Luis Hamilton Fernan-

des .

116 - Luiz,Alberto Dirschna-
bel

117 _' Luiz Alberto Isphair
1'18 - Luiz Celso Machado
119 - Luiz Sérgio ,Marczynski
120 .

- :Luzi Maria Feger
121 _ Marcia Lucia Dir�çhrla-

. bel
121 _' Marcia Margar�te B�

ckert Hon1ais
1_22 - Mareio Antonio Rodri ..

gues
t23 - Marg�reth Christina

Wagne-r lnanfl
124 - Maria Anto�ia SO,uza I 2'06 - Zenita Wo.ichikoski

��__aJím.�,

eIA.·LTDA. IUNGER&
";

I

COMÉRCIO -, -

I "
-

EXPORTAÇAO
, TELEFONES: Escritório 23-1770" - Loja 23-2014

" \

Dist'ribuidores' Exc,lusi VOS·

dos' Motores.·.Completa
da Linha
·«\VEG»

,Esquadrias de ferro e·· uma variadíssima secção

de vidros, com equipe de profissionais compe- ..

tentes para sua colocação..'. ' ,

Rua Des. C-ósta Carvàlho, 41 e 44 - UNIAO DA VITÓRIA � PR.

,

,
\ '

,

Wáldernar /KnUppel
. :&Jtl:DllP'('-- _resrnaw

�-w jP

/ '

Ru'a Majór Vieira, 360 _ Fone (0477) 22-03U6 - CANOINHAS _' Santa Catarina
, 5......,.,.".111 .1ítM8"......"

,
'

, f

EM CANOINHAS:.,REPRESENTANTE
I." Ir. .

, ,

i

• ,
'

.

I '. 'I
• .' ',� • •

'

•

' ,

\}It. 1;, 'r·

"

'

48 - Elisabete Leithold
49 - Elisabet� Witt
50 - Eliseu Vilmatda Silva
51' - Eloir' Carlos Stàskovian

.

-' '52 - Eloir Granemann
53 - Elsío Antonio Crestam
54 --. Emídio Lincoski
55 - Erasmo Jacob Fuck .

56 _. Ervin� 'I'reml
57 - Euclides Woítexen Filho
58 - Eulália Glaba
'59 ,-- Eurico Assis Ludka

, /

60 _' Evandro Lietz
61 - Fernando Luis Tokarski
62 - Fernando Luiz de 'Oli�

veira I

,,63 - Fernando, Sampaio de

Almeida
64 -, Gerson Alfredo Lader
65- Gerson/Pereira da Sil-

veira
66 _. Gilberto Rohrbacher
67 - Gilda D'Aquino Fonseca
68 - Gildasio do Sacramento

França
69 - Gíldney D'Aquino Fon-

seca

,70 _ Gilson D'Aquino Fonse-
ça

'iI - Gilson Luiz Pontarolo
72 - Gilvan D'Aquino F'onse-

" Pirita
,(

] 25 _ •.Maria' Clizeida Fedalto
:26 _' Maria' do Carmo' Saifa-

.

11° t
ne 1" "

127r _. Maria .Divair Soares
128 - Maria de Fátilna \

;. ,
,!. �'l'k'..,1 ',,' �r � '.� .. '"

Scheuer < ,I, '_ 'i j

129 - Maria 'de· Fátima Wendt
130 - Maria Francisca Ferrei-

,

, ra, I

.131 - Maria das Graças Mayer
:'32 -. Maria das Graças Silvei- \

ra
..

133 - Maria Isabel Andrade
134 - Maria Jucira Reinharüt
135 - Maria de Lourdes Cubas
136 -' Maria de 'Lourdes Koh-

j ...

ler '

137 _ MariaSalete Barbosa
138 '- Maria Tereza Tempo '

roski
139'._ Mario Antonio Bartriack
::. 40 -. Mário Roberto Wetka',
141 - Marilda Alberti Scheuer
142 - Marilda Teresinha Pan-

'gratz -
,

., 143 - Maris St.el� Colodel ,.

144 -' Marisa Elísabeth Feger
145 - Mauro Barabacha
146 - Moacir- Gaps�i

.

.

147 - TI ilce "I'erezinha Beche1
148 -' Nilo Sergio Vieira

' "

149- Nilton . José Bayestorff
Filho

150 '_ Niralcl' Inêz Woic,hlkos- .

ki
.

\' -:>

151 _ Norberto Vachtel
" 1 ".

152 � Orestes Vilson Stanislas,-
ki

"
-

i53 - Osiris Nader
154 - Osni Bento de Oliveira
155 - Osvaldo Fernando Voigt
156 _ Otto Américo Engel
.1.57 _ Paulo, Czoupínski

.

158 - Pedro Horski
159 - Pedro Ivo Nunes .,' ,

160 - Pedro Jorge Jenzura
J61 -,Pedro Paulo Rosa,
162-'· Regina Maria Gonçalves
163 - Relrnda Brüske
164 - R,enato Alves
'i.65 - Renaldo Holler
166 - Renato Jarschel
167" - Rita de Cássia Krauss
168 - Rodolfo Grosskopf "r

169 - Rosane Maria WisnÍ€v5-"
ki

170 -. Rosâng�la Olsen
171 - Roselis' . Carvalho' do

Prado
172 _ Roselis M�ria Friedrich
�73 - Roséli� Regina Vieira
174 - Rosemari FantiÍn

. :',
175 - Rubens Geraldo Reinert '

176 _ Rubens Sabatke "

/ 177 - Rui Alves ,Massaneiro ,,,'
178 - Silvana Eegina.' Hoff- :

"

mann

179 - Silvio Meister
180 _ Sonia de Fátima Tilgner "

181 - Sonia Léa Coutinho'
Pieczareka

182 - Sonia Mé�.ria das Santos '

,
Pacheco

183, - Sueli Meister ,

,_ 184 -' Sueli Se}�\a, Coutil1ho"
,

,Pieczarka'
"

185 -_ Teófilo, Adur '

186 -' Terezinha Alair Soares
"

187 - Vald�ry COlOmbo
188 -, Valdir Krailing ,

"
'

189 - Valmor Pedro Sampaio
--190 - Valtraud Maria Pé;luI,

.

:'-',',

19t - Vera Lucia Silveira
] 92 - Veren� Lindamir Voigt
193 - Vilmar de Oliveira GO-

:doy , .

194'- Vilmar,Woichikoski,
195- Vitor .Henrique Jantsch
196 _ Willi l?aukat
197 ,- Wilma Pieper
�,98 -, Wilmar Antonio Grane-'

mann

)99 _ 'Wilmar Sudoski r,�"
200 _' ,Wilmar. 'Wag;ler :"
201 - 'Vilson Abner Bischbp ,.

202 _' 'Wilson Vieira, dcl's San- ' .

tos' -.'
'

203 _' Zene{da Maria Lii1né�
'l'l1ánn I

204 '- Zenilda SuchaPa
,\

"

205 - Zenita Maria
",
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do 'C.E.S.C .

estadual de
vence concurso
desenho

,···NOTAS· ESPARSAS
o Çine Jubileu apresenta

pa�a hoje às 20 horas, o grande
Sucesso de bilheteria em todo
mundo: o filme "O Enxame",

\ que r,eprisa 'amanhã às 11, 19h30
e 21h30 e ainda segunda e terça
féira' às" 20h30. '''Vindas da
Améríea'do Sul, às abelhas afri
canas chegarão um dia aos Es
tados 'Unidos levando "

destrui
�ãôr'�e'môrte";"

"

x x x
'.. ,�. .

,.
"

,"

""��j'ç',e ,amanhã em IÚo Ne-
gr!,rifiQ :acolftecerá a 'promoção; '. , , .' I �.. � y -'. , •

(l0l /:cl:lapy�: Centenário de Rio
Negrinho" '1.a etapa; com, erga
nízação da, "Equipenico". IAs
eompetições se' desenvolverão
no àutódromo "Luiz Bernardo
Olsen" em Volta Grande, com

míciohoje às 14 horas, com o

tréínos oficiais. No programa
de amanhã, com início 'as 8h30,
abertura oficial: às '10 horas
eorrida de, calhambeques movi
dos' a álcool até 1953 ,-' ,l.a Ba
teria; às 11. horas, corrida de
motos força liv;ni 125 cc; 13 .ho
rãs,' corrida'de'motos até 250 cc:

às l5h30 corrida de calhambe
ques movidos' a' 'álcool até 1953
-, !2�a<:,bateria.

" ':.
'

,

�" �1' t : ' , ',';: :..;.� I '�-': '.... •

t, ',.. ,.1', �,x ,x
� '. .'

Esteve. em, Canoinhas na

quinta-feira" a Comissão Técni
ca dos Jogos Abertos de Santa
Catarina, com a finalidade

_

de
avaliar .�S" condições ,do nosso

• eomplexo 'esportivo, visando se

diar os Jogos Regionais Centro
Oeste Catarinense para o 'próxi
mo ano.

. .,.. •

� Ana XXXIII
N.o 1547'

17-11�79

Começa dia 5 de dezembro
em Recife o VIII Congresso Na

cional de Vereadores, cQm a

participação de edis de todo ()

Brasil. O principal assunto do
encontro será a defesa de uma

maior' participação dos municí

pios no resultado da arrecada
ção de tributos. .Os vereadores
da AMPLA, movimenta-se nos

preparativos para enviar seus

representantes ao conclave.
xxx

O Engenheiro Mecânico,
Ruy' de Básto, que presta -seus

serviços à Safelca-Canoinhas,
na quinta-feira) recepcionou um

grupo de amigos com uma

churrascada' em sua residência,
à qual tivemos o prazer de par
ticipar. O 'pessoal recepcionado
veio' de São Paulo a passeio tu
rístico à bordo de suas' "Super
Motos", cujo 'trajeto ele 600' qui
lômetros foi percorrido em dez
horas de viagem.

',' ,

x x x

No dia 30 do corrente mês,
o Clube de Bolão Fantasma

promoverá el1). sua sede, no

Bairro da Piedade, o tradicional
"Jogo de Rei" em' competições
que envolverão todos os asso

ciados do Ciube.
x x X \

O Botafogo derrotou' o São
Bernardo por 3xO em jogo rea

lizado quinta-feira no "Ditão",
confirmando' o' favoritismo de
ser a melhor equipe do Campeo
nato da 1.a Divisão promovido
pela LEC.

fi R&ULOUi

r'

Figueiredo mantém
8 sublegenda

BRASíLIA - "O pre.siden
te João' Figueiredo decidiu op
tar pela manutenção das suble
gendas n.as eleições majoritárias
de âmbito 'municipal" - anun

ciou o ministro Said Farhat à
,jmprensa esta semana, no Palá
'do do Planalto,' logo após des-

,

pncho extraordinário de 10 mi
nutos que o presidente manteve
com o ministro Petrônio Portel
la, da Justiça. Segundo Farhat',
Figueiredo tOül1!OU essa d'ecisão
tendo em vista vontade mani-

\

restada pela- n1aioria do partido
governista. Enl seguida, o pre
sidente deu instruções ao mi-
_'nistro da Justiça sobre como

,agir em relação a emendas" ao

projeto '.Qficial de reforma par-'
tídária elaboradas pelos con

gressístas .

'

"

o ministro da Comunicação
Social explicou que a aferição
da vontade da 'maioria arenista
foi feita pelos I!canajs normais"
_' a presidência do partido e as

líderanças do governp no Con-

gresso. "Há na Arena, reconhe-
'

CE:U, opiniões c'ontr<itrias às sub

legendas, mas em pequeno nú
mero" . Farhat informou não
,estar airlda decidido se o, gover- I
no detenm!inar,á à sua ,liderançél
que feche questãe em torno des
se ponto, mas reiterou: "O pre':'
sidente já fez sua opção".

Petrôrlio Portella esteve no

Congresso para explicar à co

�nis.sláo 'mista os fundamentos
legais da reforma, principalmen
te quanto à extinção- do-s par
tidos e à manutençã9 da suble

genda, mas os esclarecimentos
não satisfizeran1' nem aos eme

clebistas nem aos arenistas dis-
, ,

�identes. Depois do encontro;
foi. entregue ao ministro do'
ClÀmento assinado por 22 "rebel

'des", no qual eles anunciam que
votarão contraria1mente ao pro
jeto oficial se a sublegenda :Cor
'mantida. Representantes do

MDB estão seguro de que con

seguirão rejeitar a matéria.

Aluno

CANOINHAS (CN) - o
aluno Eduardo Vicente de Sou
za, estudante .da 5.a Série-G de:
1.0 Grau do' Colégio Estadual
Santa Cruz, foi :0 vencedor do

t'6�titsúJEstàdual .que ve�sou
'sóbre o tema HA Criança ' c

'

a
,

" , '

Estrada", promovido pela Se-

'cretaria de Educação e Cultura Concurso' que será realizado em
do Estado de Santa'Catarina e Brasília dentro em breve.

'

Polícia Rodoviária Federal. "f'd'O premio con err o ao jo.
"

O desenho que .foí, premia-, ,

v em alun� do CESC pela escoo

do .com o' �.o ll(g�rL �,�,.:�l\��f.i�_, 14a de melhor desenho do. Con.
de Eduardo.i.agora" co�sot!era' curso, foi uma bicicleta; d'oada,
corri' candidàtos vencedores dos' pela Secretaria de,' Educaçã'o e

demais, Estados' do P�lÍs em" Cultura. ' ,

,',' ,

.: ,,-'
'

f i n a n c i a rá c a sa

. para agricu Itores
o ministro do Interior, Má- O,ministro e o presidente. ,sos disponíveis para', construit

rio Andreazza, e o presidente do BNH anunciaram, também sua própria casa". Isto sera
dó Banco Nacional da Habita- que os preços das construções, conseguido mediante fínancn,
çào (BNH), José Lopes de Oli- em todos os ompreendímentos rnentos oficiais aos fazendeiros
veira, anunciaram em São Pau- do Banco. Nacional da Habita-: para, que eles construam habita.
10, no encerramento do XXXIV çâo, agora estão sendo reajusta- ções em suas propriedades; "des;
Encontro Nacional da Indústria dos de acordo com o Sistema tinando-as posteriormente aos'
de, Construção Civil" o Plano Nacional dê Preços e Índices empregados, .medíante venda ou

Nacional da, Habitação Rural '(Sinapi) e que a medida já está cessão. Além disso "o BNH fi.
(Planar) que, Em resumo, pro- ,(:hl vigor desde 1.0 de outubro. nanciará a construção de, mon.
porcionará recursos financeiros Isto SIgnifica que o', custo das dias a trabalhadores rurais em

;.;.os fazendeiros para que eles obras financiadas pelo BNH áreas doadas ou vendidas por
I
construam habitações para se� passou a ser reajustado em Iun- grupos de .Iazendeíros. O BNU
rem vendidas ou cedidas aos cão das oscilações verificadas também pretende criar,' nas. cí
trabalhadores rurais. Além dis- nos 'preços 'd6S materiais de dades do Interior, agrevilas: ou
50, o ministro anunciou, tam- construção. Quanto ao reajuste bairros ruralistas para a fixa..

bém, que o' Plano- Nacional de das prestações aos compradores ção de trabalhadores volantes,
Habitação "ficará inteiramente I de casas financiadas' pelo Banco ("baias-frias"). Os' recursos pa-
a cargo do empresariado nàcio- NacionaI da Habitação, José Lo ra a execução do Planar ainda',
nal e de sua tecnologia" e .o pes disse que "o BNH ainda não não estão definidos. Mas o mi.

presidente do BNH adiantou decidiu como agir frente à nova nistro adiantou que o di':n11eiro
que até o final do -próximo política salarial". Explicou, po- será repassado' a custos seme·'

1üinqüênio aquele organismo rém, que a tendência é de irn- lhantes aos de crédito rural de'
repassará recursos da ordem de plantar, reajustamentos semes- investimento..
Cr$ 1,35 trilhão ao setor de ha- trais para as mensalidades em

bitações . En1 1980, segundo J0- G)SOS de financiamentos novos.

cé Lopes, o BNH pretende in- Quanto aos financiamentos con

vestir Cr$ 185 bilhões na' área cedidos antes de a nova lei sa

habitacional, contra Os Cr$ 91
bilhões investidos =ste ano .'

_...,....._....= !",_.... -.....,.,��.. =:S:-Wl&A

do ,próximo ano não terá
sistema .' de escolha· mÚltipla

RIO -' o Vestibular de \ cultura deve ser criticado e não ''Se esse' cres6imento tivesse"�e'"
1981,não ,será mais realizado; pe- ce�s,ura,çlo. Crí,ticp, si��, Censu" ,.:verificado �m, teflmü� qualitat�·
lo siste'miél de múltipla escolha ra, não - é o que temos repeti-

'

vos adequados não'n.avéria'pro·
á1;1unciou dia 5, o Ministr,o da do" . blema. IVlas isso não aconteceu."
Educação e .C�l�ura,', Eduardo, ,

O '�i�istro da' E�,ucação e '�ós pagam?s ? preç? do �acrifí./
Portella, ,que �lsse estar, ?esen- Cult�raA �f�rlm\ou. que p()r. uma ,CIO da qualIdade do 'crescnnentG::
volvendo estudos ho 'sentIdo de ,contIngencla muIto natu�al da.' da unive�sidadé e os esforços dtl,:
transformá-lo num, aconteci- €:volução da sociedade brasilei- MEC, hoje, são no sentido de.
mento Hmerros lotérico e mais 'ra, tivem�s, que ce\der um pou- reconquistar a qualidade do en',
\conseqüente, sern os testes aI" co a pressao da delnanda, fazen..: sino no Brasil".'

,

ternativos onde ganha que:rr.. co uma opção de car,áter quan
tem mais sorte e não o mais titativo _. Acho que é chegado o

preparado". mom,ento de pr;omover o reen

contro da qualidade com a

quantidade e o fim do sistema
àe múltipla escolha no vestibu-
lar se enquadra dentro da pers
pectiva" .

Eduardo Portella esclare
ceu que o Brasil, em 1964, tinha,
124 mil estudantes, ql,lantia, que Ise elevou, hoje" para 1,5 milhão:

( ,(
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Numa lameaçá velada .às
Cohabs e Inocoops, o ministro

sugeriu' ao presidente do BNH.
que estava a seu lado, que im
nonha de maneira, severa" con-'
�1ições e pr�zos rápidos para o

exame e aprovação dos projetos
habitacionais a cargo desses 01',

ganismos estatais. "Mesmo que
c;sses resultados não sej an1 al
cançados - disse Andre;;lzza _'

,

)

estou pensando em recorrer a

outrQs processos como, por
exemplo, o de as empresas hra
�;:ileiras de engenharia serem

pron10toras de em,preendimen
tos habitacionais" .

Vestibular
ii

mais

Eduardo Portella, que par':'
ticipou das comemorações do

,c\n,quentenário do Hospital, das
clínicas Gaffree Guinle, na Ti··

jMca, se manifestou cont�'t
qualquer form.a de censura as

manifE(stações artísticas: "Tudo I
que diz respeito a educação e

. :'

, .

pro p r,I.�

I

CAPITAL NACIONAL

.

'r-,

iaríal entrar em vigor, afirmou
que "os direitos adquiridos se

rão respeitados" .
'

Andreaiza garantiu que soo

mente empresas nacionais par
ticiparão r do Plano Nacional de,
Habitação que} segundo meta,

governamental, dentro de cinco
"

"no-s, deverá elevar para um mi-
,

lhão a oferta, anual de habita-
, ções no .País.: O ministro não
admite, inclusive, a ímportaçâo
de "know-how' para a agiliza
ção do Plano: '''Temos conheci-
.mento tecriológi�o suficientt na,

área de 'pré-moldados para pro- ,

duzir moradiçüi' com a rapide�
ilecessária'�, aftrmou. Além,
'disso o ministro � disse que os

planos de habitação preconiza-·
dos pelo governq, são" qüinqüe-

'

nais, com recursbS definidos, o
,

que' dará lotaI segurança 'àc em- ;

presariado. '

,
\

,

José Lopes adiantou, ainda,
Que até o início do próximo ano,

'

'O BNH anunciará medidas' ob
jetivando facilitar aos empresá-:
1'108> do setor a obtensão de capi
tal de giro que hoje é dificulta
da pelas resoiuçõés 386 e 311, do
Conselho Monetário Nacional.

PLANAR

O Plano N'acional �e ,fIabi
tação Rural (Planar),' segundo
'Andreazf:a, vai atender, princi
palmente, "'ao pequeno proprie
iário rural, que não tem recur-

Sobre a censura exercida',
, pela comissão nacional de morar,"
e civismo;' em exposição de ar·'�
tes plásticas patrocin�da ,pelo'i
MEC, Eduardo Portella disse:
que nasceu. para ser censurado
e não para censurar. "Entendo �

que educação e cultura não s'áor
objetos censuráveis. Tudo que
sej a educacão e cultur� não tem

� ,

porque ser censurado" .

,

etiquetas Famosas
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