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Engenheiro da Prefeitufa participou
do· curso de, ({Aterro Sanitário»

FLORIA!'{ÓPOLIS (JSCI
CN) ..- Foi encerrado na Capi-
1a� o segundo curso intensivo

sobre aterro sanitário, ministra
do por técnicos e professores
da CETESB - Companhia de

Tecnologia e Saneamento Am

biente, de São Paulo, que assi

nou convênio com o Conselho

Nacional de Desenvolviménto
Urbano -- CNDU, para prepa

raçã9 e execução de um progra�
,

ma de treinamento, objetivan
do exatamente a qualificação, e
a profissionalização do pessoal
empregado no setor.

Nelson Mansour Nabhan,
um dos professores que mani

festam o cur�o em Florianópo
lís, disse que "não houve parti
cipação das cidades próximas à

Capital, onde o problema, se*

gundo a imprensa local, está
realmente se tornando crítico".
As cidades catarinenses que
participaram foram CANOI

NHAS, representada pelo En

genheiro Benedito 'I'herézío de

Carvalho da Prefeitura Munici

pal! além de Lages e Críciúma,
sendo que os demais Estados fo
ram Rio Grande do Sul e Para-
ná.

'

Adalberto Leão, engenhei-
1'0 e professor da CETESB dis-

,

,

se que de tudo o que se -soube
'pelos representantes das cida
des do Estado e dos Estados vi

zinhos, somente existem "li
xões nestes municípios e todos I

��m nenhum tratamento espe·
eíal ou com vistas para um ater-
1'0 sanitário. (

o CURSO .DA
'

CETESB/Sr

e.. '

Existe um programa, que
dIVIde em cinco diferentes as

suntos, que por sua vez comple
mentam�se com novos temas

-

.

,

todos ligados à limpeza pública.
Os principais itens estudados
são as partes de que se com

põe um aterro. sanitário além
,

'

de recursos. humanos e mate-
riais necessários à implantação
de um aterro. sanitário.

A I g uns participantes;
quando entrevistados, como é o

caso do nosso Engenheiro, Caro

valho, disseram estranhar a au

sência de engenheiros e técnicos
ou mesmo representantes muni

cipais das cidades próximas a

Florianópolis, e também da

própria Capital, onde o curso,
. foi realizado.

,

Sobre o destino do lixo em

geral, disseram os professores
que a "facilidade de execução
de um aterro sanitário, aliada à
exístêncía de áreas' disponíveis
e ao seu baixo custo operacio-'
nal, deve conduzir o município
a adotar uma forma o destino

final do lixo, pois com a im

plantação deste aterro muitos

problemas são eliminados".

Disseram 'ainda que "um;

aterro elimina a presença de es

tranhos no local, principalmen
te de crianças e outros à 'pro
cura de material que ainda po-

r deriam ser aproveitados, e que
em contato com os lixos e de

tritos poderão contrair graves

problemas à saúde":

Complementaram as infor

mações dizendo que "a não exe

cução de um aterro sanitário
ocorre muitas vezes por falta de

informação por parte das' pes
soas responsáveis por estes ser

viços que acabam descarregan
do o lixo em qualquer local e

de forma completamente ínade....

quada, trazendo com isso graves
transtornos no futuro". .

. ,

I'·

, CANOINI;IAS (CN)
Apos cinco meses, de .afasta

n:�ento do cargo', solicitado atra

�e� de pedido de licença, o Sr.
oao Seleme reassumiu esta se

�ana a Pre�idência do Diretó
no da ARENA local.

"I

"
João Seleme no dia 19 de

Junho último, distribuiu nota �

i m p r e nsa, comunicando qu.e
transmitiria o cargo de PreSI

dente do Diretório ao Sr. Nival

do Roeder, data em que se afas

taria pelo período de seis meses

para atender interesses parti
culares- "para os devidos fins

cumpro o dever de comunicar

que nesta data transmiti o car-
.

A FALTA DA

PAnTICIPAÇAO

Depois que a imprensa lo

cal já esgotou o assunto falando
sobre o lixo, lixões e aterros

mal localizados, são realizados
cursos intensivos tratando sobre

,

o assunto, e o Ministério do In
terior paga altas quantias e re

vendo em convênios altas so

mas e recursos que na verdade
não alcançam definitivamente

_

5eus objetivos, porque a parti
cípação dos representantes dos

municípios convocados � nula.
I

É de se entender que estes

representantes ou sabem. tudo
sobre aterro sanitário; ou não
têm interesse nenhum em fazer

alguma coisa no sentido de me

lhorar as condições e o meio
ambiente local. 'Pelo visto as

autoridades Gaúchas, Para

naenses, de Canoinhas, Lages e

Críciúma, têm mais ' interesse

em preservar o que testa de
bom em seus municípios sedes.

"

ATERROS SANITARIOS

EM CANOINHAS

Falando ao C.N . sobre o

assunto em pauta, o Prefeito
Benedito Therézio de Carvalho

Netto, adiantou que a' Prefeitu
ra de Canoinhas, está altamen-

, te interessada em executar para
dentro em "breve o sistema .de
"Aterro Sanitário" na cidade,
tendo em vista que o Engenheí-
10· (Bene), participou do Curso
e já tem conhecimento suficien
te para implantar o sistema em

nossa cidade. Afirmou Theré �

zío, que já está se estudando na

Prefeitura o que deverá ser fei
to neste sentido ainda 'pára o

.inícío -do próximo ano.

go de Presidente do Diretório

Municipal da ARENA, ao Vice

presidente, Nivaldo Roeder -

licenciando-me pelo período de

6 meses a contar da presente
datal. Motivos de real impor
tância nas minhas atividades

particulares impuseram adotar

esta medida".

Julio· Cesar agradeceu a Therézio (ME
,

.

CANOINHAS (CN) :;_ Em

e){pediente enviado ao Prefeito

l\iunicipal Benedito 'fherézio
de Carvalho Netto, o Secretário
de CUltura, Esporte e Turisrop,
Julio 'CaSar _ . agrade'ceu ()

apoio decisivo( em prol da orga

nização dos XX Jogos Abertos

,.de santa �atarina.

DiS$e o Sec:;retári?, "que o

suc�SSo obtido nesta re'alização
.

da Secretaria de Cultura, Espor-

te e Turismo, através da Unida
de' Operacional de Desportos, só

. fjcou evidenciado ao trabalho
de Organização ·e deaicação do

Prefeito, membros da ComIssão

.1�unicipal de Esportes e despor-
tistas de Canoinhas".
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, eConcurso Intercolegial
\

'

Poesias altamente prestigiado
Maria -Inês Tadra, do' Colégio
Estadual Santa Cruz; 2.° lugar
_ Valmir Assis Chagas, dó Co

légio Comercial de Canoínhas;
e' 3.� lugar - lvete de Fátima.

Artner ,do Colégio. Sagrado Co�

ração de Jesus.

Participaram' como concor

rentes de La a 4.a Série do 1.0 Na oportunidade do Con-

Grau, os seguintes alunos: Ale- curso de Poesias, foi realizada a

xandra Kovalchuck, Nelson entrega do Troféu "EMILIO

Petters, Rosana Maria Crestani, GOTHARPO WENDT", e dos

.Lucíene Gonçalves Padilha, prêmios correspondentes aos

Aríovaldo Ramalho l\ Antonio vencedores do Concurso "Poé

Enevir Nogueíra. De 5.a a 8.a tica Canoínhense", encerrado

Série, participaram: Jussara recentemente.

Pàdilha, Sandra Helena Perei-
"

Ta, Vera Lúcia Gonçalves do
Irineu Sidorak, recebeu o

Rosário, San d r o Aparecido
Troféu de 1.0 lugar, conquistan

Kanzler, Amarildo Alves ,Cava.
do com a poesia, "CANOIN-aAS,

lheíro e Helenice larrocheski .

CONTINUAS CANOINHAS'�,

Do 2.0 Grau, participaram os
recebendo o prêmio rio valor de

seguintes alunos: lvete de Fáti.. Cr$ 2.000;,00. A. Sra. Alódía

ma Artner, Valmir Assis Cha- 'Ye��� Mattoso, flIha do, Sr.

gas, Maria Inês Tadra, Agostí- �mlho Gothardo ,Wen,dt, proce-
nho Krzsysyn e Maria das Gra-

,aeu
a entreg�. do trofeu que 1e-

ças Veiga. ' I
va o n�me do Ilu�tre can9inhen-

,

se ao Jovem Irmeu Sídorak,

1.10 GRAU
Recebendo um prêmio de Cr$-

, 1. 500,00, Evanita Wagner, ,elas"
síficou-se em 2.°' lugar, com a

poesia "CABOCLO CANOl
'NHENSE". Ficou em 3.° lugar
- Maria Goretti Dambroskí,
com ,a poesia "NOSSA TERRA,
CANOINHAS", recebendo

1

o'

prêmio no valor de Cr$ 1.000;00.

CANOINHAS (CN) - O'

Conselho Municipal de Cultura

promoveu no
.

dia 8 do corrente

mês, o Concurso Intercolegial
de Poesias, com a participação
de alunos de 1.° e 2.° Grau, dos'
estabelecimentos de ensino de

Canoinhas, Três Barras e Ma·,'
jor Vieira.

Classificou-se em 1.0 lugar!
Luciane Maria Crestani, repre
sentando o Grupo Escolar João
José de Souza Cabral, dos cur

sos 'de La a 4.a Série do 1.0 grau;
em 2.° lugar ._ Alexandra Ko

valchuck, da Escola Básica Coo.
lombo Machado Salles de Três

Barras; e 3.° lugar _. Ariovaldo
Ramalho, do Grupo' Escolar
Frei Menandro Kamps.' .

Dos alunos de 5.�' a 8.a Sé
rie, Vera Lucia Gonçalves do

Rosário, classíficou-sa em 1.°

lugar, representando a Escola
Básica Sagrado Coração de Je

sus; em 2.° lugar - Jussara Pa

dilha, do 'Colégio Estadual San-
-

ta Cruz; e 3.° lugar - Sandro
Aparecido Kanzler.

2.'0 GRAU

Em LO lugar dos alunos do
2.° Grau, classificou-se a aluna

NA ENTREGA DE

T�FÉU

·MESA JULGADORA
O Prefeito Benedito Theré..

io de Carvalho Netto presidiu a
. Mesa Julgadora, da qual parti
ciparam o Sr. Alcides Schuma
cher, Srta. Ivanita Schivinskí,
as Senhoras Cey I Sísconeto e

Gecy Varela Dittrich. :'

O julgamento dos trabalhos
apresentados, baseou-se nos; ,se

guíntes critérios: expressão )a
cíal, movimentação cênica, 'im
postação da voz, gesticulação,
mterpretação e escolha -do tex ..

to ,

COnfOlm1\e a SEAP, várias

hipóteses estão \ sendo estudadas

por grupo permanente de tra

balho de técnicos" da sua secre�

taria e do CNP, para a fixação
de novOs preços dos combustí-

, ve'is líquidos. Islto porque os

Por outro lado, técnicos da
Eletrobrás também estão -':'dis�
cutindo com a Secretaria' de ,

Controle das Empresas ';E�tta.ta�s
- SEST, os novos reajustàmen
tos para' as' t�rifas

.

de' "energia
-elétrica. , O Ministério não"- :il1...

forma quando entrarão em,' vi

.gor e de,sm'ente que a:� p!,oppsta
de aumento, já apreserit�da
pela Eletrobrás" seja de'- 17,Ô5 .

por cento sobre o valor·atuàl .

João· Seleme reassume a presidência P r � ç o d a" g a s o li na
,

.. do Diretório, ·da A R E N A aumentará em . dezembro
BRASíLIA (AN/AG/CN) custos externos do petróleo, a

- Até o dia 10 de dezembro o' desvalorização cambial' e as al

governo anunciará os novos .Ierações do Imposto Único sobre

preços dos derivados do petró- Lúb:7ificantes (alínea 'N, que irá
leo, informou Ó Coordenador da gerar recursos para o Fundo de
Secretaria Especial de Abaste- Mobilização Energét�ca)·· que
cimento e Preços - SEAP, Car- entraráem vigor a partir de
los Viava. Ele não antecipou . 1.° de .janeiro de 1980, estão
números e também não confir- sendo levados' em consideração
mou a informação de fontes do. para proceder-se aos novos. au-

Conselho Nacional do Petróleo, mentes.
'

I

de que a gasolina será majora
da em 30 por cento, índice taro
bém desmentido pelo General
.Oziel de Almeida, Presidente
do órgão.

.
,,.'

',"
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Clube de Bolão fantasma
E O I T A-L\

\

,.&�SE_l\1J3LÉIA GERAL ORDINÁRIA - CQNVOCAÇÃQ

.,' .

"

'

Em cumprimento ào artigo 22.0 do Capítulo III de seu

Estatuto' Social., ficam convocados todos os associados para se reu-

.ntrem em Assemhléia Geral Ordinária, no próximo dia 23 de no
vembro, às 20,00 horas, na sede campestre, situada no bairro Apa
recida desta cidade, afim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
dQ Dia: '

Como deve usada

,CURITIBA (Q/CN) - A Edi

�ão número 1 do Jorrial "QUEM",
publicação mensal de "Diretrizes
Editorial Ltda" da Capital do Pa

raná, publicou uma entrevista ex

clusiva com um dos 10 melhores
costureiros do Brasil: Eleuther de
Alencar Guimarães Viana, conside-

'rado pela crítica especializada, o

que mais entende de alta moda no

Paraná.

J.) ,�"""", Conhecimento e avaliação do relatório da Diretoria;
2) ....... Eleição e posse do novo Conselho Curador;

,

I 3} _ Eleição da nova, Diretoria;
4) -- Alteração Estatutária;
.§)' ......_ Outros assuntos de 'interesse social.

Canoínhas, 03 de novembro de 197�.

ANTONlc) SIMOBS ZAIDEN E. SELEME
Presidente Secretário'

I x

Sociedade Esportiva
.

Ed,ital de
Palmeiras

Convocação
\

A Sociedade Esportiva Palmeiras, com sede em Alto
das Palmeiras, convoca todos os seus associados para a Assembléia
Geral .Extraordínária a 'ser realizada dia 22 de dezembro de 1979) !

I. às l6,30h. eom a seguinte ordem do dia:
- , /

l} --- Estudo e' aprovação da venda de'parte do imóvel localizado,
nas proximidades do Grupo Escolar Irmã Felicitas.

-
.

2) ....._ Apreciação do projeto de construção da sede própria a ser
edificada no terreno .remanecente ,

3)' -- Assuntos gerais de interesse da sociedade ..

\

EI/EUTHER APRESENTA

SUA MODA E; E�iPLICA
�

PORQUE TAILEURS

Duas sugestões onde" podemos
sentir bem demarcadas as caracte

rísticas da atual moda: ombros r,e

tos projetos. Mangas justas, cintu
ras bem 'marcadas pelo corte, casa
cos soltos sobre o quadril, guarne
cidos com botões em profusão. Go
las e frente do casaco entrelaçados.
Saias retas sendo uma enviesada e

outra transpassada dando seqüên
cia a betonagem do casaco.

(ÃO",

,
)

A MODA DE 40

dos
a

anos
I

chapéus e arranjos para cabeça,
tem' na 'realidade estabelecido' con
fusão.

tir devem estar presentes. A pro.
fusão de jóias, justificando (i) po.

, der econômico, os perfumes acreg I

que, na profusão do ambiente se

confundem com o cheiro das comi
das nos rechauds, deturpam total.
mente a característica da "pret�8a
elegância". E estou' destruindo al
guma coisa? Não.

.

Estou transm].
tindo uma verdade crítica para
alertar as ingênuas a não se perde.

.

rem nas noites gloriosas das grano
des festas de nossa sociedade. Apr«,
veito da oportunidade apresentan.
do algumas sugestões, dentro da -li
nha retrospectiva dos lançamentos

. da década de quarenta. Eleuther
de Alencar' Guimarães Viana,

Muita gente está totalmente

perdida na aplicação dessas :m arcas

definitivas da linha atual da moda.

Denotamos a falta de bom tom na

quilo que concerne vestir. Ter coi ..

sas caras e .importadas e não saber

usá-las, é bem melhor não tê-las ..

O desajuste dos horários e ocasiões
com relação à indumentária tem si
do um flagrante permanente. Por

\; ezes me parece estarem .vestidas

'para uma pantomina circense 'e
/ não para uma noite de gala onde a

distinção e a conveniência no ves-

Ir-;::;:t:�'70;;�::�:;;;;�:'.� Sob nova direção: ARNO RECKZIEGEL JR.

!I'�. .

Agora oferece Restaurante La Carte, Espe'co' Corrido, Espeto

r. Individual, Sorvetes e Lanches.

. Ic Aceita-se encomendas de carnes, saladas e outros pelo Fone, 22-0':36

=. Aberto Diariam�nte das 8,00 às 24)00 horas,
'

,

I'"
e
t'
I(�
i� C A N O I N II A S -.� SANTA CATARINA
I(� , ,

I'
"':tl..�:"l:Jl.Ll?"U.:;:_,-i\'Jh�1"rild!,J,J""'1J!...1-'L�.,l'.Jl';;'U�,?:";��J.!�1": � '" � "".�,:.::.11�,.:&]'..!!....I'!���'

Confundir os modelos de 1940

para a temporada presente é o que
temos visto em r idicula abundância ..

,'Parece-me estarem mal informados

Ni&�a: só terão. direito a voto os sócios quites com a tesouraria, os sobre o retorno da caructer.stica

quais deverão comprovar a quitação das mensalidades do; dessa linha de roupas.

03 (trê:i) últimos rneses . I' Ter baús e abr í-Ios não basta.

.', I Usando trajes velhos e aproveita-
Não havendo número' suficiente fica desde já convocada dos não é a forma. genial para �:W'

;'l. assemblêía para as 17 horas com qualquer número' de sócios. tificarrnos a moda atual ou os lan-
.

.

.

çamentos dos mestres da costura
I

internacional., A, DIRETORIA
,

���MHM'��T�L�'-''_'��� �;uE��:�.��;.�::s!::nj: d���::�
, I �

I
"elegância" para a faixa "cafona",

I, no dizer usuaL Temos visto .ias

:FABRICA DE TELAS DE ARAIVIE' GALVANIZADO. EIVI
>J

ultimas noites de gala da nossa

'rODOS os TIPOS E SOB IVIEDIDA _. ALAl\IIBRADOS PA- sociedade essa dessintonia, que fe··
,

RA CANCElAS DE ESPORTES _ CERCAS DE DIVERSOS· re a sensibilidade elas bem informa-
.\

l\i!ODELOS, EM 'TELAS DE ARAlVIE E PALANQUES 'DE das.

€:{)N�RET6 PRÓPR.IOS PARA CHACARAS -- ARTEFA-.
A moda, com o retorno dos

TOS DE CONCRETO EM GERAL. ,r:. ombros retos delineados pelas om-

,

.EsCfh6rio· Rua Eugênio de Souza, 188,-- Fone, 22-,0748, Caixa I�' breiras, cintura justa bem marcada,

II
•

I cintos largos, saias estreitas e afu ..

'.1 .

'

P.. ostal, 241 - anexo Escritório Cide .

. .,,'
, '1

niladas com. grandes fendas, dra-

j'
Fábrica: Distrito de lVr��cili6, Dias _. Canoinhas-Sf: '.

. , I�.· pés nas bh�sas e saias dos vestidos

�,' "

.

\' rt tarde e noite, tecidos brilhantes, ri-
,

I,.
cos bordados,', pele.s e os já famosos"ift·f'n"ll''I!''l1'f'i'n'1i'''fi''R-1Ftfill''lTTji'�il'i-'iF'lfã''rr'ft'lí'll'nfi'rf\fTt�'1!'Y----n,.,riTri:-iIT,Tlftiln.f7fii�·FIníj(��)o. -

UN II

INDÚSTRIA - 'CO,JV1ÉRCIO -

TELEFONES: Escritório 23·1770 - Loja 23�2014
\

Distribuidores Exclusi VOS .• da Linha

Completa 'dos Motores «\VEG»
:...;",.

"

r:'

Esquadrias de

dê' vid ros, co rn

tentes

ferre) e U m ,j variadlssirna secção
.

I

equipe de profissionais
,

para sua colocação.
cornpe-

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 _.- UNIÃO DA VITÓRIA.

(

REPRESENTAN�rE El\l CANOINHAS:
I,

PR.

Wãldernar ·Knü·ppel
��.-.-n:a-en!")..""n. ... ! ..+_�.tti.� .•l.,f.,",,��Il1IíItIo:���

,�
�

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-03tl6.-· 'CANOINHAS _ Sant�Catarina

-"-"--'--'-'�-"-'----'�----�,

I,
I
..

I

"O PONTO DE ENCONTRO OE NOSSA CIDADE"

Rua Paula Pereira, 430 (Ao Iado do Correio)

, ,

F01-'OC() P I AS�

\

.... /

o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba ele adquir ir a mais moderna e sofis- .

,[ t icada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a S;ECRE.
T\ARY II.

FÁz copias simples e dupla Iaee de qualquer tamanho I

de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive €lTI papel
vegetal e .papéis timbrados, de firmas, criando um novo servi-.

I <,:0 em Canoirihas, a confecção de circulares para ,empresas
��ts:113a'!«:l� -

__ p�-:=--.- <=--�_==---:::._..'_
j

:_.--.- ':C�-!"- :::::::::airmz:::zt:::!3i'.�

.
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Colombo

Distrital L-10a Reuniãosucesso

, Conforme fora previsto, estiveram aqui presentes,
dia 17 do corrente, para a II Reunião Distrital do L-lO,

[tOO CC.LL. e DD.MM. para que se cumprisse as normas

doterrnin'Çldas por Lions Internacional, qual seja, a cobran

ça das atividades desenvolvidas no período administrativo

da atual Governadoria do CL. WILSON SANTOS.

A Capital da Erva Mate, foi pequena para abrigar
tantos CC.LL. e DD.MM., que desde sexta-fieira já come

çaram a chegar, sendo porém o ponto máximo, o sábado

pela manhã.

A recepção, ou seja o QG montado na praça Lauro

Müller, abrigou as delegações, pelo espaço de tempo ne

ressár\o. a inscrição, como também, para o conhecimento
geral. da .turma de Canoinhas, que 'os esperaram com um

gostoso CHIMARRÃO e também um 'CAl!'EZINHO para

...queles que o desej assem.

, o colorido que deram à cidade, foi deveras solene e.
'.)

,

:á asê horas, tiveram início as. plenárias, realizadas no sa-

lãc do Juri, no Fórum local. Para aqueles que não partici

param das plenárias, houve o passeio turístico, sendo alvo

à Rig�sa e o parque do Zugman .

.

As comissões de programa, terminaram suas tarefas

dentro do prazo estabelecido, oportunizando aue as Dele-
, -

gaç6�s vísítantes-rossem atendidas convenientemente.
,

\

Presidindo a cerimônia do chá a Domadora Ly-
I

'

sete Santos, esposa do Governador Wilson San--

tos, ladeada' pela companheira Domadora Renil- I,

da Corrêa, esposa' do Presidente do' Lions/Ca-
noinhas, Ildefonso Corrêa.

\'

A tarde, tivemos o Chá das Domadoras, realizado no

salão de festas do, Clube Canoinhense que esteve magnifi
co, segundo depoimento dos próprios visitantes • As DD.

MM. de Canoinhas, organizaram a recepção para o chá de

lllodo sui generís, demonstrando e apresen tando o folclore

que possuímos e aind'a um desfile das, etnias que se fixa

ram em nossa região.

Já nas .segundas plenárias a tarde, no Forum, tive
mos uma palestra que foi proferida pelo Biólogo OSVAL..,

DO SIQUEJRA� da Embrapa, discorrendo sobre nossas es,

sências florestais e aind� sobre a batata semente certifica

da, COmo também sobre a erva mate . Muito aplaudido o

conferencista convidado do CL. Zaiden E. Seleme, coorde
nadór da Reunião levada a efeito no Forum.

Terminadas .as plenárias cerca das 18 horas, houve

te.mpo ainda para um aperitivo, oferta de Bebidas Aqua
VlVa Ltda. para logo a noite todas as caravanas participa
ram do jantar' festiv'o. também no Clube Canoinhense.
Nesta oportunidad�, f�i mestre de cerimônia, o nosso CL.

L?IZ SALIBA DAVET, cujo desempenho foi -notável, ser'
Vindo inclusive de base, para outras promoções deste qui
ht�, po.rque sua direção primou por uma organização f.ora

r

de: série, sem atropelos e embaraços, com desenvoltura em

todos o.s aspectos do jantar festivo. )

,

O CL. JOÃO DE SOU,ZA VARGAS, fez a i�vocação
a Deus e após o üL. REN� MILTO BAUER saudou as ca-

,

�==============-===============�

Organizações
I

"-

Hecord
ds Luiz Milton Suchek

r
;Rua lfel'ipe SéhmJdt, 392 - Fone: 22-0511

S�gur()S em todes os r�m05 :_ F<otocópi�s - Despa
,I ,���,te Ofioial do Detl'an _ Emplacamentos - Tra.ns�
:1;�;t�llcia de Veículos _' Confecção de':"Placas' e Pla
Que1ug -:.. Carteira de Identidade ,_ ()àrtêira de MO

tQ:rista _ Taxas Estaduais _ Preen,chimentos de

Notas Promissórias e Contratos.
.

,
.

Na foto; especial para a coluna,
as Domadoras do Lions/Canoinhas
CIpÓS O magnifico chá no Clube Ca
noinhense . Em pé, da esquerda
para a direita" Paula Carvalho, Lia
Treml, Esmeralda Buchmann, Dirce
Mallon, Beatriz Budant, Bernadete
Davet, Renilda Correa (Presiden
te), Zoé Walkyria Seleme, Marlene
Teixeira, Maria de Lourdes Furta.

do, Bernadete Bauer, Maria de
Lourdes Florencio, Sandra Regina
Raposo, 'e Jandira Nagano . Aga
chadas, Roseli L1ebl, Nézia Vargas,
Cyntia Kammradt, Helena Maria

Simões, Juci Seleme, Zenir Furta
do e Sônia Medeiros.

I

ravanas visitantes. O .CL. ZAIDEN E. SEfLEME, discor

reu sobre
\

os XX anos de leonismo e o CL. DIRCEU HET

'rOR JENDIROBA FILHO, Presidente do Lions Florianó

polís Centro, fez uma saudação à Canoinhas, inspirado em

__

fatos de nossa história.

Ainda para complémentar, ouvimos as palavras de

nosso Prefeito, Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto,
como também as palavras de agradecimento do CL. Go

vernador WILSON SANTOS. O Presidente do L.C. Ca-
. \

noinhas, CL. ILDEFONSO CORRÊA, encerrando a reunião,
agradeceu a todos a participação e a visita de cordialida.

de 'que nos fizeram.

, As caravanas se despediram cerca de meia noite, le
vando consigo aquela saudade que o Lions Clube de Ca

noínhas proporcionou neste pequeno espaço de ter-ipo de

um sábado de novembro. O Lions Clube de Canoinhas, em

contrapartida, prometeu participar da lU Reunião. Distrital

que se realizará em Videira e no ano próximo, a grande
Convenção Leonística que se realizará em Joinville, EO

mês de abril, quando lá estaremos, também, em caravana

Os nossos parabén� a todas as comissões do Lions

Clube de 'Canoinhas� e a ele próprio, e especialmente' ao
,

I

casal Presidente CL. ILDEFONSO (DM. RENILDA).

CORRÊAo que tudo fizeram para engrandec�r 'cada vez

mais nàsso c'lube e toda nossa comunidade.

Ba'sllio Humenhuk Com. de Veícules Ltda.

Departamento de ServiçQs

�Tymos alinhador de direção que garante a segurança do

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

FO,RD, hão importa, átenderemos da mesma fo�o.. Ligue
para 22-0�24 e fale eom VADCYR, ou ver..ha. pcss,oalme'llte

comprovar' no.ssa eficiência.

Rua Vidal Ramos, 203 .;_ Cal'lOinha�$�

Colação de Grau
Estou recebendo O' convite de Colação de Grau' da

Turma "Professor Dr , Jorge Luiz Ramella" dos Téc'n�cos
em Agropecuária, formandos de 1979 do Colégio Agrícola
Vidal Ramos. O acontecimento será dia 7 'de dezembro,

com o seguinte programa: às 9 horas, Missa em Ação de

Graças na Igreja Matriz Cris�? Rei; às tO horas, Solene

Colação de Grau no Cine Jubileu; às 12 horas, recepção
com almoço aos convidados nas dependências do Colégio
Agrícola .em �arcilio Dias. As 23 horas, o BaiÍe de Forma

tura na Sociedade Beneficente Operária, com o brilhantís,

mo musical do Grupo Relicário Brass da cidade de Con
córdia. O Paraninfo da Turma é o Professor João, Rosa

Müller e O' Patrono, o Professor/José Zenildo Plácido. Se

tenta e um jovens estarão recebendo o Diploma de "Téc

nicos em .Agropecuária": Adauri Putkamer,' Adernar Da

coregio, Ademir Schmoeler, Anilton Rocha, .Antonino da

Silva Pacheco, Antonio Leandrode Lima; Antonio Leomar

Marcondes, Antonio Renato Guisi, Arlindo Peron Beltrame,
Arno Wilemann, Augusto Zanelato, Bertino \ Pfleger, CeI

son Cargnin, Dailson Antonio Wandresen, Dante Guisi

Neto, Dilson Zandonadi, Dionísio José Kammer, Dorvalino

Dacoregio, Ederaldo de Oliveira Souza,' Edson Comelli,
Eloir José da Silveira, Evaristo Rech, Fernanda Kasehuk,
Francisco de Assis R. de Souza, Francisco Correa �e,dei.4
1'(1S, Geraldo Magela Borba, Gilmar Rechia,' áilne>y Jo:tg:e
Sémmer, Gracioso Pignaetl Marcon, Releio Luiz Davet,
Hilário Roserlei Debiasi, Ingomar Lietz, Jadir Schlick
mann,' Jadson Irineu de Souza Wagner, J'aime' Wensin.g,
..rair Henrique de Souza Walgper. João Batista Mac,hado,
João Gianisella Sobrinho, José Claudio Beltrame, José

I

Luiz Paladino, José Passaura, José Rechia Filho, Luis Cel-

son da Silva, Luiz Glademir Hagers, Ma�oel André' da

Silva, Manoel Artur da Silva, Manoel José Medeiros, 'Mà ..

rio José Cubas, Marcelo Martins" Milton Bechér, }'Iirivaldo
Aquino de Campos, Nilton Manoel Tavares FilhO: Nilo

,

Kestering, Olivar Francisco Filho, Olivio Vicentin Neto,
Paulo Ricardo da Silva", Pedro Martins Filho, Pedro Paulo

Fernandes, Renado Felippe, Roberto Dehlano; Serafin Da

vid Alves, Sérgio Holetz, Sigmar Píske, 'Silvio Scopel.
'í'arcisio 'I'rapp, Valmir Aquino de Campos" Vanderlei
Westrup le Wilson Pieper. @ colunista agradece o bonitc e

original convite.

Pingo de
" '

I

RECEBEU OS úLTIMOS LAN'ÇAMENTOS
EM BOLSAS.

Rua Vidal Ramos, 92� - Telefone 22-0143

;o.

"",' ,

Cegonha
I. -'.: •

• rl.Jt; ,';:.. '

,
<, (�

De parabéns, o prezado casal Zulmar e Mariéhé'�Tei-
, "

xeira pela bela novidade de que estão esperando paTa bre-
ve a visita da cegonha. Ele, O bem sucedido Bioqufmico' do
Hospital Santa Cruz e membro do Lions Clube de Canoí-
I·

'

nhas ,

Loja Popular
,Chie·Chie
e Bruxinha

Ana
-

Maria
Modas
Modas

ACABAM DE RECEBER AS ÚLTIMAS

CRIAÇÕES PARA PRIMAVERA-VERÃO.

Comprove você mesmo, os preços, a qualidade
e o, atendimento.

, '

Estreando Alianças
\\

Numa comemoração íntima com seus pais, os jovens,
S0nia Bernadete Knorek e José' Maurício Krauss, estrea
ram aIíanças de noivado no último sábado. Eles são filhos
dos 'casais, Nair e Estanislau Knoreck e de Maria de Lurw
d€s Ferreira e Francisco Krauss. Da coluna, os votos para
que aquele feliz momento perdure para sempre.

"

GARDE:N1À·
.

'

/

úLTIMOS LANÇAMEN'J0S

Moda Rio,
Rua Páula Bereira (Praça O�valdo de 0liveira)

.
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Associação Cultural, Recreativa e Esportiva
«São Bernardo»

E O I T, A L
,i ASSEMBLÉIA'_GERAL ORDINÁRIA CONVOCAÇÃO

. Em cumprimento ao artigo 43.0 do Capítulo VI de seu

Estatuto Social, ficam convocados todos os associados para se reu

wern em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 07 de de
�embro,' às 20,00' horas, na sua Sede Social, situada em Marcílio
Dias, afim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1) ........_ Apreciação e aprovação do relatório e das contas da.Díre

teria;
-,

2) --' Eleição da nova 'Diretoria;

3). - outros assuntos de interesse social.

Canoinhas, 20 de novembro de 1979.'

Maati António Kaminski
Presidente

Sérgio D. Zawadzkj :
Secretário .

I

�--------------�---------------------------------'------------�

'.

,

\

Drl. Zoé Walkyria Natividade Séleme
- CIRURGIA DENTISTA -

/ .

\

- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
"

- Especialização em Odontopedíatrla -
HORA MARCADA - Pça. Lauro Müller, 494'� Fone 22-0461

,

I

ESMERALDINO

M. DE ALMEIDA

3�O RODEIO CRIOULO INTERESTADUAL
DE PAPANl)UVA,- CTG OS VAQUEANOS
Teve inicio ontem o maior torneio interesta-

dual, jamais realizado em Papanduva QU mesmo na
região norte catarinense. Ontem teve a sua.cabertu
Ta ofícial com recursos de: Gaita-Piano, Trova, De- .

clamação e Gaita de Ponto. Hoje 8.,00' hs., Hastea
mente das .Bandeiras, Nacional, Estadual e Munici·,
pal 9;OQ hs., Reunião dó M.T.G.; 12,0'0 hs., Churras ..

co; 13,'00 hs., Início das Provas Carnpeiras: 18,00 hs.,
Encerramento; 22"00 hs., Baile com o conjunto "OS
VACARIANOS" . Dia 25, amanhã, 8,00 hs., Missa
Campal; 9,00 hs., reinício das Provas Campeiras; 12,00
hs.;: almoço; 13;00 hs., Reinício' das Provas Campei
::ras; 18,,00 hs., Entrega de Troféus - Taça Cidade de
Papanduva -., Estarão disputando a rica Taça as

'

equipes do: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e

.Paraná . Seleção com 5 Laçadores.' Será o maior dos
. maiores torneios, realizados em nossa região. "Vamos
,�á que tá 'em tempo gente".

.

I

, \' . \

:SINAL DOS TEMPQ8 _ . _

o Ano 2.000 está sendo aguardado com muita
.expectativa, principalmente no tocante ao cresci
.mento' demográfico, que, continua sendo um dos pro
.blemas mais graves do mundo. Segundo divulgação
da Assembléia Geral das Nações-Unidas, rio princí
pío do próximo século, São- Paulo e a Cidade do Mé
xico serão os maiores e mais populosos centros urba-

\

nos do planeta. O comunicado, transmitido pelo di
r'etorvexecutívo do Fundo das Nações Unidas para
Ativídades de .População, Rafael Salas, acrescentou
que até então, Rio de Janeiro,· BUE::!1oS Aires e Bogo-

, tá, estarão entre as cidades mais populosas. do mundo,
com' os problemas que por si advirão (entrelinhas)

{DOM ONERES GOSTOU DE PAPANDUVA
:r

o nosso piedoso bispo da Diocese de Caçador,
.envibUc·",eartão resposta a este colunista' cujo teor
transcrevo abaixo afim de que, nossa comunidade to
da tome conhecimento das palavras. amáveis e con

fortadoras de Dom Oneres Marchíori, nosso amado
bispo. Eis o texto: Caçador, , 09-11-1979. Prezado
amigo Esmeraldino; Agradeço-lhe a, remessa 'do re

corte de, jornal, contendo sua cqluna com. n,otícias, de
:Pap;mduva.' Obrigado pelas palavras a,meu respeIto,
fruto de sua búndacl,e. Gostei muito da minha ida a

Papanduva; povo' bom, amigo, religioso,
I esforç_ado.

'.Que . Deus os abençoe com �uas graças" Sa,udaçO'es e

.bênção do nom Oneres Marchiori., '

:PR,ESm'ENTE FIGUE,IREnO AGRAD<ECE

O Presidente da República, João Bati,sta Fi
gueiredo, que tencionava vir até �apa:h�uva por oca

sião da colheita do trigo, e que n?c fO! pO'ssl\rel, en-,

viou o seguinte t,elegrama ao sr. João Sch�deck: "Sr.
João

\

Florindo Schadec:k, Diretor PresIdente -

SNR:F - Rua Tte. Ary Rauen" 8S].; Papanduva-SC.
Brasilia-DF. Te! 019'-28-88/82-10--09.300-19/11/79. O,
Exmo. Sr. Presidente da R.epública muito agradece
a atencão do c'onvite formulado' por vossa senhoria
f.ara cõmparecer 'a 80lenidade de infcio da colheita do
,trigo vg pró'fimo dia 15 de novembro vg em Papan.
duva vg ET muito lamenta não poder estar piresen,
t..e a soJerudade em7 virtude de compromissos anterior
mente' assumi(los PT. ARE; vg. l!:pibaixador Jorge
Carlos Ribeiro Vg eH, do Cerimonial da Itres. da
Rep:úb\llca ,'.

.

� ',," ,,-

Negócio de
Ocasião

....

-, \

Vende-se um completo esto

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

Tratar -em Paula Pereira
com Valdemiro Polomani .

\3x
------_._---_......_--_..._...........

·VEN·D E, - S E
Um lote medindo 20x40 m ..

�
,

'.

situado na Rua CeI. Albuquer-
que, com alicerces prontos para
receber construção de dois pa
vimentos.

Maiores detalhes na: Rua
Bernardo Olsen, 604 ou pelos Io
nes 22-0652 e 22-0542.

Compra- se.
Uma casa de alvenaria Cu

madeira, dentro do perímetro
urbano.

Informações pelo fone
22-0'583 .

.'

. SOCIEDAOE - NtTCLEO RURAL' -AGRAD'ECE

A Sociedade Núcleo Rural Papuã, por seu Pre
sidente enviou ao Presidente da República. o se

guinte 'telegrama de agradecimento pela atenção re- I

«ebida: Telegrama 003-94-16-W, 30 - Papanduva-SC.
16 de novembro de 1979, - Exmo, Embaixador Jorge
Carlos Ribeiro . DD . Chefe do Cerimonial da Pre-'
sidência da República. Brasília.Dl", "A Sociedade
'Núcleo Rural Papuã vg honradamente .agradece vos
so telegrama número 019'-28,.)W-ll/79 vg responden
do convite Exmo. Senhor Presidente da República
afim comparecer .solenidadc início colheita do trigo
Pt Solicitamos prezado Embaixador fazer chegar ao

Exmo. .Benhor Presidente; João, Figueiredo nossos.

profundos r-econhecimentos vossas: justificativas Pt
Voltaremos com maior satisfação ,convidá-lo compa.
recer nossa festa da soja 'que realizaremos dias 11 a

13 abril próximo ano nesta cidade de Papanduva Pt
Saudações João Florindo Schadeck Diretor Presiden-
te SNRP.

SATÉLITE "PEGASSO 2" CAI NO MAR
\

Conforme divulguei em número anterior nesta
.

coluna, que o satélite "Pegasse 2:00" dos EUA deveria
cair na terra na primeira quinzena de novembro.,

Com peso de 11.50'0·,. quilos, espalhando pedaços ao

longo de 3.500 quilômetros, ele caiu; mesmo e foi
aqui perto. Veja a notícia: O satélite norte-america
no "Pegasse 2.°" penetrou na atmosfera terrestre
ariteorrtem às 18;20 horas (horárío de Brasília), desin
tegrando-se sobre o Oceano Atlântico ao sul da li.uh::t
do Equador, segundo informou a NASA, em Washing
tono Os seus fragmentos se dispersaram sobre o mar,

. pois o "Pegasse 2.10" não sobrevoou nenhum territó
rio na reentrada na atmosfera. Foi lançado em 25
de maio de 1965,' com o objetivo de recolher informa,

.

cões sobre o perfgo representado pelos. ' . meteoritos
para os veículos espaciais tripuladosem órbita. (G.PJ

,\
'

'PASSARELA DA SOCIED'ADE

Dia 28 'do corrente, estará festejando extréia
de idade nova o sr. Victor Malakowski, do. alto 'comer
cio local. Cidadão dotado de bondade e humildade,
na sua festiva data os. mais justos e merecidos cum ,

Pdmento,',s.
. ,

, '\ .'" /,
'

Sra. LIDIA' BECKER - Na mesma data feste
jando idade -nova a sra, Lidia, virtuosa, esposa do sr "

Anibal Becker, nosso corresponde':lte em Nova Cul
tura. Felicitaçoes pontificando em alto estilo .

HANfILTON FURTADO' - Dia 29 festejando
niver o Jovem Han�ilton, filho da senhora Vva. Sibi-'
J a Furtado . Jovem guarda em ,aprontós para as co

memoraçôe� de praxe.

,
\

Sra. TERESINHA SONAGLIO - Dia 30 qu�m
estará festejando extréia de idade hova é a Sra. ,'1"e
rezinha, esposa do sr. Antenal' Zanela. Cumpri·.
mentos e felicitações. 'estarão em pauta para a bon-,
dosa senhora.

UM POR SEM�NA I, '

A justiça é a vi1'1gan,ça do homem

cámo a justíça é a justiça do homem

(Epicuro) .

civilizado,
selvagem.

osá
•

I C'O e
'"

.. ... 1" Pedro....A. Grisa
"',

Dica vinha do interior da re-

pião de Blumenau, do sertão do

Ilse, em companhia de Zeca (que
I.ãO' é o ,José do título) para servir
à Pátria no Quartel Militar de

Joinville.
c

Em Joinville iriam se
,

encontrar com' o José (que é o do

, titulo) e, então, brilharia uma cen

telha que viria a se fazer chama

'e fogo (sem queimar papel e sim

fazendo nascer um livro).'

Aí está sobre a mesa "DICa -
,

o SE.:RTANEJO HERóI" da auto-
I

ria de 'JOSÉ GO'NÇALVES, com o

sinete da Editora LUNARDELLrI.

temos uma fiel descrição do siste .

ma de vida, dos instrumentos de
trabalho, dos costumes, e ttadiçí5es
da�população do Vale do Rio Ita.
j aí, no início do século.

A leitura desse Iívro torna-se'
recomendável pelos seguintes ln(';.
tivos: 1.0 - Por ser um modelo de
ensinamentos humanos, cívicos �

de patriotismo, de virtudes de nc.
breza e rico de sabedoria humana e

humanística'.
r

2�1O __.' Por ser um livro que nos
faz conhecer importante fase de
nossa história catarinense e brasi.
leira.

,
,

Mais. um livro?
3.'0 - Um livro que faz bem à

alma e aos, mais nobres sentimen.
tos; sem apagar o amor profundo é
vivo entre homem e mulher.

Sim" mais uma lição, mais um

encontro, mais um hino, mais uma

cantiga de' amor, mais �ma batalha,
mais um mundo de encanto e he

Ioismo; mais uma vida de' amor,

(aragem, ternúra e força, de san

gue e esperança.

É um livro que não tem seu

mérito no grande valor literário.
.Diria até que não tem pretensões li
terárias, nem o .autor aspira ser se

mi-Erico/Amado. 'Seu valor está
na forma saborasa, gostosa de nos

apresentar u� .documento histórico
romanceado.

4.10 - Um livro. que se aproxi.
ma do VERDE' VALE de Urda A,
Klueger, por nós já comentado, nos

aspectos de ternura e�sentimentos
humanos vivos e "carnudos".' Daí
seu sabor de terra, de homem e de

mulher, de flora e fauna, de Uma

gigantesca grandeza construída 80,.

bre o quase-nada e quase-tudo de
correr dos dias de uma vida.

\

Leitura que ir-á fazer bem a to-

dos, especialmente à nossa juven
tude, em cujo ser podemos plantsr
sementes de ideais.

Curitiba/Araucária, outubro-Iãtâ:

AléI11 do documento histórico a

respeito, de um soldado brasileiro

que defendeu os interesses 'da Pá

tria, durante a II Grande Guerra;

Prefeitura Mun. de Canoinhas

Iviso
.

de Li�itação
A Çomissão de Licitação da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preco - Edital n.? 043/79, para Aquisição de

. Cabos de Alumínio, a serem aplicados na Linha de Eletrificação
Rural Bela Vista-Arroio Fundo", com prazo de entrega até às 10
(dez) horas do dia 10 (dez) de dezembro do corrente ano (10.12.79),
no Gabinete do Vice Prefeito. Cópia do referido Edital e maiores
esclarecimentos serão obtidos junto a referida Comissão.

Canoinhas, 20 de novembro de 1979.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão
'

t .... 'M" ..... 0;: I *iR" & .... !! '8' z;:5M11bS illji F

DR. ZENO AMARAL FILHO
- ÇIRURGIAO 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/

====================�=-===========�========�==���

Compre-os agora e pague suavemente
, até o Natal

LITAS··A:.r\,
: ..

. .:�.' . , '"
..
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CORREIO DO NORTE

/

%4 de novembro fie 1'1'

... As�ociação 'Profissional dos
Contabilistas de Canoinhas

Com a reintegração da classe" os filiados da ASSO/elA.
çAO PROF�SSIONAL DOS CONTABILI�TAS DE CANOINHAS
para, eenheeimento geral tomam público a: Cireular abaixo:

•
•

�
• • \f

CIRCULAR N.o 01/79
/

Canoinhas, 19 de novembro de 1979.

ASSUNTO:

REAJUSTE DE HONORARIOS CONTABEIS

1 Transcrevemos a seguir o assunto concernente a esta
Circular, deliberado em Assembléia Geral Extraordinária realiza
da dia 17 p.p. pela ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS CON
TABILISTAS DE CANOINHAS que, além de tratar de diversos

, a�suntos de .s:u. interess,e, �tendeu a reivi�.?icação do� proprietá
rIOS de escrItorI�s.contábeis de" nossa' regiao, os quais alegaram
estar seus honorários em desacordo com a tabela fornecida pelo'
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE e da necessída
de em atualizá-los de, acordo com o 'índice aplicado no custo de
vida autorizado pelo Governo.

'
,

Propôs-se o' re.ajuste de 3!� ,(trinta e um por cento)
sobre os honorários em vigor, com 'vigência a partir de 01 de no

, vembro p. p ., o qual foi por unanimidade aprovado pelos profis
sionais reivindicantes.

, Também ficou deliberado por todos os presentes \

que
a partir do, próximo ano, a ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL 'DOS
CONTABILISTAS DE CANOINHAS, regulamentará a unificação
dos honorários contábeis para a região, visando assim eliminar es

peculações e concorrências, as quais trazem prejuízos a própria
classe, bem como a indústria e ao comércio e, por outro lado obe
decer rigorosamente a tabela fornecida pelo CONSELHO REGIO
NAL DE CONTABILIDADE.

Canoinhas, 17 de novembro de 1979.

Orlando Tremi
Walmor A. Furtado
Afonso Schiclk

, Aroldo Allage
-Aleídes J. Piermann
Lineu Pacheco
Lourival José Dreveek
Amara]jStraube
,Acácio Pereira

Derby Carlos Uhlmann
Hilário D. Bosse
Guido Gonchorovs:ki
Divaír Dírschnabel

Ezequiel Bueno
Ervino Tremi

Romeu Cordeiro
Oto Klosterhoff Junior

Acontecendo

./

DOCUMENTes

EXTRAVIADOS

lIc "Tenha sempre idéias sólidas
e puras; consciência tranqüí-

. la e límpida, como águas
cristalinas; evapore os maus

pensamentos ... ,e sinta, CO\ill!O
,

b
. "

e om' VIver ...

,

2.0 Ofício de Notas

Edital de Notificação
de Protestos

Por não ter sido encontrado
no endereço, fornecido, ou por
recusar a tornar ciência, faço sa

ber a. que o presente "EnITAL",
vir ou dele tiver conhecimen
to que deu entrada neste "OFí
CIO?', para ser protestado con

tra o responsável dentro do prazo
legal o título com a seguinte carac
terístíca:

,
, DF N;o 4734, v-encida em ...

25.08.79, no valor de Cr$ 1.280,00',
emitida por Sociedade Industrial e

Comercial Sicól f.31A, contra: JOÃO
PEDRO MASSANEIRO. '

. Canoinhas, 21 de novembro de
1979: '

Alcides Schumacher
,

Oficial Maior .

AUGUSTO PAPES decla
r::.!. para os devidos fins que ex

travíou todos os documentos do
veículo de sua propriedade,
rnarca Ford Corcel II, ano 1978,

, placa MV-0203, cor beje.
,

Os mesmos ficam sem efei
to por ter requerido segundas

, vias.

2 x

Prefeitura Municipal
E O' I 'T

De conformidade com o Artigo n." 276, do
Código Tributário Municipal o Departamento
de Viação e Obras Públicas, mediante o presen
te Edital os elementos referentes a Taxa de Me

lhoria, sobre o calçamento à asfalto da Rua Du

que de Caxias com início na Praça João XXIII.

a) .OBÇAMENTO DO CUSTO DA
'

.

OBRA POR METRO QUADRADO:
a) Preparo de base Cr$ 50,20
b) Acerto do Ieíto .. .. Cr$ 120,25
c) Emulsão asfáltica .' Cr$ 73,60
,d)1 Equipamentos para aplicação Cr$ 48,50
e) M'ão de Obra .. .. .. .. .. Cr$ 57,45

+-----,-----

Cr$ 350,00Total ... ' ..... ,.'

,b) CUSTO DA OBRA:
a) Preparo de base .. Cr$ 102.359,81
b} Acerto do leito .. .. .. Cr$ 245.194,56
c) Emulsão Asfáltíca .. .. .. Cr$ 150.073,34
d) Equipamentos pj aplicações Cr$ 98.893,44
e) Mão de Obra , Cr$ 117.142,85

Total .. .. .. .. .. .. ., .. Cr$ 713.664,00

c) Área total da Obra 2.54880 metros quadra-,
..

'

dos, a ser financiada pela Prefeitura Munící-

pal de Canoinhas, 509,76. metros oIu,ad�ados,
correspondente a 1/5 da Obra, em moeda re- ,

presenta Cr$ 178.416,00.
d) A 'ser 'financiad� pelos contribuintes 2.039,04

metros quadrados, correspO'ndente a 4/5 da

Obra' em moeda representa Cr$ 713.664,00.

01) Luiz Correia de Souza. I

frente 15,00 metro.s cota 3,20
48,00 m2 a Cr$ 350,00 ..

"

.. Cr$' 16.800,00

02) Celso Pererira
frente 40,00 metros cqta 3,20
128,00 m2 a Cr$ 350,00 ., ., Cr$ 44.800,00

03) Angelo Alberti
\

frente 41,60 metros cota 3,20'
_

133,12 Iml2 a Cr$ 359,00 .. .. Cr$ 46.592,00

(4) Alvach- Scheuer,
,

frente 17,00 metros cota 3;20
-

5
.

C '$ 19,.040,00' 4,40 :rfi2 a Cr$ 350,.00 .. .,
r

(5) .MarIo Albert;i
frente 17,00 metros 'cota 2,20

.

.

54,40 m2 ,a Cr$ 350,{)0 ." .. Cr$ 19.040,00

.de Canoinhas
A L

06) Fabiano Wzoreclk
frente 20,00 metros cota 3,20
64,00 m2 a Cr$ 350,00·.. .. Cr$ 22.400,00

07) Cezar Bernardino Fedalto
frente 77,00 metros cota 3,29
246,40 m2 a Cr$ 350,00 .... Cr$' 86.240,00

\

OS) Victor e João Soupinskí
frente 43,00 metros cota 3,20
137,60 m2 a Cr$ 350,00 .. .. Cr$ 48.160,00

I
r

09) Akio Taikahaski
frente 50,00 metros cota \3,20 .

\

160,90 m2 a Cr$ 350,00 .. .. Crs . 56,.000,00
'\

'

10) Osvaldo Hanemann '

frente 77,00 metros cota 3,20
'/246,40 m2 a Cr$ 350,00 '.,.' .. Cr$ 86.240,00

11) João Batista Fedalto
frente 106,00 metros cota 3,20
339,20 m2 a'Cr$ 350,00 .... Cr$ 118.720,00

12) Verená Fedalto
frente' 50,50 metros cota 3,20
161,60 m2 a Cr$ 350,00 .. .. Cr$ 56.560,00

13) Sinésio A. Massaneirc
frente 2�,OO metros cota 3,20
73,60 m2 a Cr$ 350,00 .. .. Cr$ 25. 760,00

14) Prefeitura Municipal de Canodnhas
frente 60,10 metros cota 3,20
192,30 m2 a Cr$ 350�00 .. Cr$ 67.312,00

Total .. .. .. .. .. .. ," Cr$ 713.664,00

S_OMA DAS PARCELAS

'A ser financiada pela Pref�itura
Municipal de Canoinhas Cr$ 178.416,00

, , ,

A ser financiada pelo.s contri-
buintes:

" i

CalçamentO' à asfalto .. .. .. .. Cr$ 713.664,00

'Total .. .. .. .. .'. .'. .. .. .. Cr$ 892.080,00-
,

\ '

(Oitb:centbs e novimta e dois mil, e oit�hta cru

zeiros) .

/

Responsabilidade: '

\ J. e C.• • •

\
'

* Shiminho desfilando por aí
com' seu novo corte de cabelo,
Muita mina gostou. NãQ é

prá nnenos ,

..

' '.

,

* Adriana M. entre nós. Sem..

'(

pre pertínho da gente. Isso é
bom.

�:' Silvinha esteve entre nós, no
'fim de/semana p. p. Deixan
do-nos muito. contente com

'Sua presença.
* Maria Clara, fazendo muita
falta por aqui. Chegue mais
garota.

* Zeca e Helen, parzínho que
pontifica por aqui, agradan
do muitos com sua presença.

* Mara e Mauren·' Knüppel
marcaram presença, aqui na

terrínha semana p. p . É isso
aí.

* Leila uma garota muito' que
rida, que está por nos deixar,
mas, nem o tempo nem a dis
tância conseguem apagar .dos
nossos corações, aqueles que
souberam nos cativar.

* "O vento oposto pode levar-te
para frente. Basta que saibas

.

I"'maneJar a ve a ...

Tchau!

* Menina-moça que completou
idade nova no último dia 21,
foi Luciane Cador, sendo mui-,

",to cumprimentada por, seus

amigos. Aqui fica os para
béns da coluna.

oi< Bolha, também completando
níver no dia 19 último. Feli-

. cidades. ,

* Sônia e José Ivan, parzinho
que agradou e muito. É isso

aí.

* E para hoj e a melhor pedida.
mesmo, é chegar rio Clube

. Canoinhense e aproveitar fj

fim de sábado.
' ,

I
:lo Certo Ioírínho, pontificou se

gunda-feira p.p. aqui na Mat ..

Cap. Certa moreninha gostou
disso prá valer. �

* César M. foi. muito cumpri
mentado no último dia 22 por
mais um niver reunindo um

, grupo de amigos em sua resi-
, dência para um gostoso bate

papo.

>I< Cupido acertando em

Agora <os escolhidos'

Solange e Cláudio.
mais que na hora.

cheio,
foram
Tava

Alíquota
1%'
Isento
10
12
16
20
25
30
35

,

Colégio Sagrado .Coracão ide 'Jesus

Relaoão das ,Bolsas de Isto,do
- Relação das alunas contempladas com Bolsas de Estudo

relativos à 2.a Etapa, concedidas pelo Governo Estatual, num to-

tal. de Cr$ 10. 000,00 (dez mil cruzeiros) ,
". I

01) Ana Rita Glaba Cr$ 3.600,00
(2) Margareth Sorg .. .. . Cr$ �OO,OO
03) Marisa Henníng .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 2.700,00-
04) Míriam dos Santos I'

• Cr$ 900,00
05) Bernadete En'edina S. Haensch ", .. Cr$ 900,00
06) Tania Regina Freitas .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 900,00

IDA WARKEN _. Diretora I

libera tabela do Imposto·
Renda para 80

Renda Líquida
Men�'a! c-s

Até 15.000,00
De 15.001,00 a 22.000;00
De 22.001,00 a 30.000;00
De 30.0-01,00 a 42.000,00
De 42.001,00 a 66.000,00
De 66.001,00 a 106.000,00
De\106.001,00 a 150.000,00
Acüna de 1,50.000,00

Parcela a

Deduzir

1. 500,00
1. 940,00
3.140,00
4.820,00
8.120,00
13.420,00
20.920,00

!E®�++".*.·.ia.�aB.�••iUM4Q....wa·.·ae..H.....W�-..e.........4.i.a&...sa..........�i

Cé111.o.inhasi,.22 de tlôvetnbro de 1979.
/

'

BenêdÍt'o Thm-ézio de Carvalho Netto
. PreféitQ, Municipal

João 5a1vad()r de Andrade
Fiscal do,D.V.O.P.

�RASíLIA (AGIANjCN) - O Secretário da Receita

'Federal, Francisco Neves Dornelles, divulgou -4.a feira a tabela

completa para o desconto de renda na fonte de 1980; incluindo as

parcelas de dedução. O decreto presidencial divulgado segunda
feira trazia apenas as novas' aliquotas, de acordo com as faixas
de salário, sem fixar a� parcelas a deduzir.

'

Sem a fixação dessas parcelas, os descontos na fonte no

próximo Çl.JIl0 seriam substancialmente maiores do que os de 19.79,
ainda que as aliquotas tenham permanecido as mesmas (a exce

ção da elírnínação das de 5 e 8 por cento e introdução da de 35 por
cento) .
r..

O cálculo para os descontos .mensais sobre. o salário
deve ser feito da seguinte maneira, tomando como exemplo. um.

rendimento de Cr$ 1J mil: aplica-se a, aliquota de 10 por cento

(correspondente a essa faixa salarial), o que _resulta em Cr$ '"

1. 700,00. Deve-se deduzir, porém, Cr$ 1. 500,00 e o recolhimento
portanto, será de Cr$ 200,00. A tabela completa é a seguinte:

\ ,

t Convite Missa to ,ano da Falecimento

Walfrido'Wórell
ainéIa oor.u�;terna�os com o seu falecimento, convidam paren ..

tes e amIgos para a miSs,a. de Uln ano qUe. farão' celebrar em
sua memória, na Matriz Cristo Rei, dia' 25 d� novembro, às
9 horas.

. ,

Por mais este ato de fé e caridàde cristã agradeeep,.

Os familiares de

"
'.,'

, I
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I

Prefeitura
, "

LEI N.'o 1508,DE 08/X1j1979'
AUTORIZA o PODER EXE
CUTIVO lVIUNICIPAL, DOAR'
UMA AREA DE TERRA AO
HOSPITAL "SANTA CRUZ"

'''DESTA CIDADE.

Dr.' Benedito 'I'herézio r de
Carvalho Netto., Prefeito. Muni
-cipal de' Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no. uso. de suas

atribuições faz saber que a Câ
mara de Vereadores decretou e

eu sanciono. a seguinte

Municipal de Canoinhas
blicação, revogadas' as disposi
ções em contrário.

Canoinhas, 09 de novembro

,d�," 19�,�1 ,

, .

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Artigo 1.'0 _' Fica o Chefe
do Poder Executivo Municipal,
autorizado a doar ao Hospital
"Santa Cruz" desta cidade, uma
área de terra comi 440,00" :r::m2

(quatrocentos e quarenta' 'me
tros quadrados), lote' n.? ,26)
pertencente ao patrimônio Mu

nicipal, integrante do lotea-

mento da Vva. Maria Lezam,
sito a rua João da Cruz Kreí

ling, nesta cidade •

�
,

,

Esta lei foi regístrada e pu
blicada no Departamento Ad
ministrativo na data supra..

L E I:
Artigo 2.'0 - Esta lei entra ..

rá em vigor na data de sua pu-

Dr FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo
Více Prefeito .Municipal

,Registro' Civi I ,

I

i
I

NE�EIDA C. CÔRTE, Oficial
do l.e Distrito de Canoinhas, Santa
ber que pretendem coser-ser

I PEDRO LILER com LEONILDA 'DE OLIVEL
RA, brasileiros, solteiros, residentes e domiciliados
em Encruztlhada neste distrito; ele lavrador, nascido,
,em Tira Fogo nesta comarca aos 4, de janeiro de
1947, filho de Rodolfo Liler e de Lucia Voigt; ela do
lar, nascida em' Canoinhas aos 31 de abril de 1959, fi"
lha de Carlos de Oliveira e de Ervinda Wardenski
de Oliveira.>

MIGUEL BENTO DE OLIVEIRA com CARO
LINA DOS SANTOS COLA>Ç0, brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes nesta cidade; ele operário,
nascido em Irineópolis-SC. aos '03

\
de outubro de

1954, filho de Manoel Bento de Oliveira e de Armin
da da Silva; ela operária, nascida 'em Timbosínho,
Município de Irtneópolís-SC, aos 10 de abril de 1953,
filha de Domingos Colaçó e de Elvira Colaço.

EGON VANILDO JARSCHEL com,MARISTE
LA APARECIDA CZARNE:CKI, brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes nesta cidade; el,€ bancário"
nascido em Três Barras nesta comarca aos 23 de
maio de 1958, filho de Egon Harro Jarschel e' de
Frieda Holla Jarschel; ela Secretária, nascida, em
Rio Negro.Pr. aos 16 de maio de 1958, filha de Casi
miro Czarnecki e de Lenira de Oliveira Czarneckí .

ADÉLMO JOSÉ FUCK com MARA RAQUEL
KNüPPEL, brasileiros, solteiros, domiciliados e resi-
dentes nesta cidade; ele bancário, nascido, em Canoi
nhas aos 28 de março de 1956, filho de Silvino Fuck
e de Verena Hoffmann Fuck; ela estudante, nascida
em Canoinhas aos 15 de maio de 1961. filha de Al
fredo' GuilherJ?€ Knüppel e de Érica Prust Knüppel.

JOSÉ ACACIO DE MÉLO com MATIL�E TE-
-

RESINHA BAPTISTA DOS SANTOS, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes neste distrito; ele
operário, nascido em Valinhos-Felipe Schmidt neste
Município aos 22 de agosto de 1961, filho de Darci de
Mélo e de Anezia de Mélo; ela do lar, nascida em

Marcilío Dias neste distrito aos 24 de' setembro de
I

1962, filha de Antonio Baptista dos Santos e de Alice
Michelski dos .Santos .

JOAO MATEUS BARBOZA com JUSSARA
MARIA SANTOS, brasileiros; solteiros, domiciliados
e residentes nesta cidade; ele auxiliar de, escritório,
nascido em Três Barras nesta comarca aos 9'Ae janei
ro de 1958, filho de João Barboza e de Angelina C.

'-. Barboza; ela professora, nascida' em Porto União-SC.
aos 7 de fevereiro de 1959, filha de, Juventino San
tos Sobrinho e de Laudí Xavier de Assis.

'

" HERCILJO LE.FFER DA ,CRUZ com ILDA AL
VES 'RIBEIRO, brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste distrito; ele operário, nascido em Va
ca Branca.Sta. Cecilia aos 12 de maio de 1952, filho
de Purcina Leffer da Cruz, falecida; ela do lar, nas
cida em Vaca Branca, município de Santa Cecilia-SC.
aos 24 de outubro de 1960, filha de Salvador Alves
Ribeiro e de Alexandrina Tibes Ribeiro.

MAZINHO DE LIMA com HELENA DIRCE
KOZAK, brasileiros,' solteiros" domiciliados e resi-

, dentes neste distrito; ele lavrador, nascido em En
cruzilhada.Canoinhas aos 9 de novembro de 1959, fi
lho de Masino de Lima e de Florinda Vieira de Lima;'
ela do lar. nascida em Fartura neste distrito aos: 11 de
fevereiro de 1962, filha de José Kozak e de Tereza
dos Santos Kozak, falecida.

'

,

PEDRO CAMARGO com MARIA DO CARMO
GONÇALVES" brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste distrito; ele motorista, ,nascido em
Toldo de Cima-Major Vjeira aos 25 de setembro' de
1956, filho de Alicindo Camargo e de Danaria Alves
.Camargo: ela do lar, nascida em Rio Bonito-Major
Vieira aos 17 de junho de 1960, filha de Salvador
Gonçalves) dos Santos e de Enelzita de Oliveira
Santos.'

OSVALDO UNICKI com MARIA DE, LOUR
DES KWITSCHAL, brasileiros, solteiros, domicilia
dos e residentes neste distrito; ele lavrador, nascido
em Taunay neste Município aos 28 de dezembro de
] 9,57, filho de Alvino Unicki e de Ignez de Jesus
Uníeki: ela do lar, nascida em Parado neste distrito
2,OS 6 de, outubro de 1959, filha de Leopoldo Kwits-
chal e de, Paulína Kutas Kwitschal .

'

E, para cue cheque ao conhecimento de tercei
ros, mandei publicar d presente Edital. Apresenta'ram
os documentos exigidos pelo CódigO Civil, art., 180. Se
alguém ti�er conhecimento de algum impedimento le

gai, oponha-o na forma ,da ,lei.
I ,

Canoirihas, 21 de novembro de 1979.

NEREIDA" C."CÔRTE -:- Oficial do Registro Civil ,

,

CPF, 222.315. 879-04'
�

do Registro 'Civil
Catarina faz 50-,

I ,

I

- EDIT' IS
LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro Civil

do Município 'de Três Barras - Comarca de Canoinhos

Sc., faz saber que, pretendem casar-se:

\

SAMUEL BUENO com MARIA DILACI MüL,
LE:R, brasileiros, solteiros" ele .natural deste Estado,
nascido' neste Município aos 03 de fevereiro de 1960,
filho de Ernesto Bueno e Palmira Fernandes Bueno.
Ela natural do Paraná, nascida em Curitiba, .aos 07
de maio de 1961, residente neste município, filha de

,

Teodoro Max Müller e Olga Sabiria Müller. '

NICOLAU OLEGARIO com ROSILENE DE
, FATIMA M;ORAES; brasileiros, solteiros, naturais
deste Estado eh� -Ferroviário, nascido aos 06 de de
zembro de 1957, filho de João Maria Olegário e Anas
tácia Olegario; ela do lar, nascida em Santa Cecília,
aos 30 de agosto de 1963, filha de Bernardo Moraes e

Rosa Zipper Moraes, falecida.

SEBASTTAO CORNELSEN com CLARICE DE
FATIMA DE LIMA,' brasileiros, solteiros, naturais
deste Estado, ele motorista, .nascido em Palmital,
Município ,de Canoínhas, residente nesta' cidade, fi
lho de Emílio Cornelsen e Maria Julieta Cornelsen,
ela do lar, nascida em Papanduva, residente nesta

cidade, aos 12 de agosto de 1963, filha de José de Li
ma e Francisca de Lima.

LEI N.IO 1509 DE 09/XI/1979

AUTORIZA O' PODER EXE··
CUTIVO FIRMAR CONV�-

,. ..,.' "1, '

NIO COM A -SECRET�RIA DA
EDUCAÇÃO DO GOVERNO

,

DO ESTADO DE SANTA CA
TARINA.

Dr. Benedito Therézio
-

de

Carvalho Netto, Prefeito Muni.

cipal de Canoinhas, Estado de

Santa Catarina, faz saber que a

Câmara de Vereadores. decre.
tou e eu sanciono a seguinte lei: '

Artigo 1.0 - Fica o Chefe �do Poder Executivo, autorízado
a firmar convênio com a Secre
taria da Educação do Governo
do Estado de Santa Catarina,
através da Unidade de Constru

ções e Instalações, objetivando
a construção ou reforma da Es
cola Estadual do Bairro da Pie
dade.

Artigo 2.'0 - Esta lei entra
rá em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposi
côes em contrário.
"

Canoinhàs, 09 de novembro
de 1979.'

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

'Esta lei foi registrada e pu
blicada no Departamento Ad
ministrativo na data supra,
Dr FABIO NABOR FUCK
Diretor Administrativo
Vice Prefeito Municipal

POR.T�IA N.o 67/79

Dr. Benedi�o. Therézio de
Carvalho. Netto, Prefeito Muni.
'cipal 'de Canoinhas, Estado. de

\ Santa Ca�a:rina, no uso de Suas

atribuições legais, resolver.
'

CONCEDER LICENÇA
a) A Prof.a Rose Meri Wi.

chinevski, por sessenta (60)
dias a' partir de 11/09/79, 'para
tratamento de saúde conforme
requerimento protocolado sob
11.'0 2027 de 13/09/7,9.

b), Em conseqüência con

voca a Srta. Margareth Janet
Sorg, para substituir a professo.
ra licenciada no mesmo período
acima,' na categoria de Ginasia
na.

c) Do quantum em reíe
rência deverá ser descontada a

parcela devida à Previdência
Social.

Gabinete do) Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, 20 de no

vembro de 1979.

Dr. BENEDITO 'THERÉZIO DE
,/ CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Dr FABIO NABOR FUCK
Diretor'Administrativo
Vice Prefeito Municipal

LEOBERTO WEINERT com REGINA CELIS
DA COSTA GOMES', brasileiros, solteiros, naturais
deste Estado, ele Funcionário Público, nascido em

Itaiópolis, aos 02 de setembro de 1955, residente nes

te Município, filho de Hildeberto Lauro Weinert e

Izilandà Veiga Weinert. Ela professora, nascida em

Três Barras, aos 04 de janeiro de 1954, filha de Fe
lix da Costa Gomes e Elisa Pacheco Gomes.

Se alguém souber de al,gum impedimento legal
oponha-o 'na forma da lei.

Três Barras, 19 de novembro de 19,79.

LEE)POLDO PEREIRA - Oficie] do Registro Civil

IM

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do Registro Ui

vil de Bela Vista do Toldo, Canoínhas-Sô, faz
saber que pretendem casar-se:

ANTONIO VAVRZENIAK com LEONILDA RI,

BEIRO, brasileiros" solteiros, naturais deste Estado,
ele agricultor, nascido em Serra do Lucindo, neste
Distrito .aos 08 de junho de 1953, filho de Augusto
Vavrzeniak e Veronica Vavrzeniak . E1a: do lar, nas":

cida em Serra do Lucindo, n/Dístrito aos, 27 de ja
neiro de 196.3, filha de Luiz Ribeiro e Maria Ribeiro.

/

,

Se alguém tiver conhecimento de algum ím

lp,edimento lega], oponha-o na :fo�ma da Lei.

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE
,

lVUGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

/ '

1 Veraneio ....
,

.

1 VW 13.00 .. .. .. .. .. .. ' ..

1 VW 1300 ..

1 Chevette .

J Opala .

r Kombi VW
'

.

1 Brasília .

1 Passat TS .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Opala .... "

'

1 Chevette SL ..

1 Chevette

MIGUEL PRO((.lPI.ÂK COM. DE VEi(UlOS LiDA.
I

Cencessionárm General Motor-s dó Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 - CANOINHAS - Sta. Catarina

Marca

.'.

Ano

1969
U}72
1974
1974
1971
1976
19,76
1976
19'76

'

1977
1978

Bela Vista do Toldo, 13 de novembro de 1979'.

ELIZA PEREIRA - Escrevente Juramentada

SEB1\STIÃO GREJIN COSTA, Escrivão de Pa2

e Oficial do Registro Civil do M:unicip'io de Major
Vieira, Comarca de Canoínhas, Estado de Santa Ca

tarína.. faz saber que pretendem casar: '
,

LUCIO SCHMINGOSKI e MARLI FAT'IMA
RODRIGUES. Ele, natural deste Estado, nascido em

Rio Bonito" neste município, no dia 13 de maio de
1952 lavrador, solteiro, domiciliado e residente, nes
te �unicípio, filho de Felicio Schmingoski e Kone

gundes Schmingoskí , Ela" natural deste Estado nas

cida neste município, no dia' 20 de fevereiro de 1964)
do lar solteira. domiciliada e residente neste muni-,

" '

cípio, filha ,de Pedro Rodrigues e Eva Bernasky. ,

Se alg'uém tiver �onheeime:uto de existir algum
-,mpedimel�to 'leg_al, acuSlei'O para fins d� direito.

,

Ma'jor Vieira, 16 de nQVlembro de 1979'.

Basilio HumenhukComércio
de Veículo's Ltda,

�-

I R�d9d�r -FõRo r-
1948�lÃNõs: --19170

\

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos' !i'ORD
e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1

1
Volkswagen 130�-L - hr.:ane�

Rural 4x4 - azul 'e branee ..

1!}'16

1976
\ (

Adquira seu veículo COln a lllínhlla entl'ada.·
,

'

Veíeulos inteiramente revisadop, de boa proc�dência, aos
,

" melhores lJreçOs 'da região., ,

Visite-nos sem co.mprpmisso, em no.ssa Io.ja à
,

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

..
'

�)ebastião Grein Costa Oficial 'do'Registro Civil ,.
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"N'-\::, .... SERViÇOS
Rua Getúlio Vargas, 527 -- F�ne: 22-0971

FAltMACIA D:E PLANTA0: 'de sábado' '(24) a sexta.feira (30)

•

VITAL � Rua Paula Pereira, 542
. F'bne 22-óô4Ô;

MtDICOS OE, P'LANTAO': Sábado (24) Dr. NÚfton MÔ1:'eno' Cofrêa:
Fone 22�OO�3

Domingo (25) Dr. Vicente Mazzaro
Fone: 2;�-OOB3

RADIO PATRULHA: Fone: 190

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

ESTA�A9 RODOVIARIA:, Fone: 22-0179

PLANTA0 CELESC: Fone: 22-0490

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas,
e das 14:00 às 18:00 horas. Aos sába

dos até às 16:00 horas.

J

Ancora Tratores

\

Na nossa região, não só os Tratores Ford 4600 e 6600
assim corno-a linha completa de implementos Blue Lin�
a colheitadeira e o conjunto ele fenação New Holland

'

e os silos metálicos Silogranel, tem realmente uni endereç� certe.
A Ancora Tratores.

Por isso, não.se acanhe; fique à vontade e disponha sempre
da Ancora Tratores. Vendas, peças e assistência técnica.

� . �
� .neGra (kd(jl'l'J1/tkz.- .

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EM CURfI18A. U!STE DO PARANÁ EN<lIln OE SANTA C�TARINÁ.
Matriz em Curitiba, SA 116, Km 88 - Fone 52-4821

Ganoínhas. Travessa 7 de Sftembro, 248 - F_one .22-0548 • Lapa, F,1ua Barão do Aio Branco, 15M - Fone 22-1266

I/C

______________________�__- •
s __

Foi um sucesso total o 3.0'Eh
centro DE COLORES, de cursilhis
tas, realizado em nossa cidade, no
último dia 15. Cedinho, os cursi.
lhistas locais, já se deslocaram pa�
ra a: Sede Social da Paroquia, afim·
de aguardarem à chegada das cara
V2.nas de visitantes: ..

Apesar. do dia amanhecer erl

Ierruscado, com um pouco. de garoa
e um vento frio a soprar, mesmo

assim, em cada rosto, notava-se um

ar de alegria, de satisfaçâo e de te
ltcidade , De fato, era uma graça,
eetar vivendo àquele momento; te
encontros de amizades e acima de
tudo firmeza na Fé. Um detalhe
não foi esquecido, nem siquer por
um minuto, que o motivo maior da
reunião, era o CRIST9·

. Após à chegada de todos e ser.

vido o lanche, foi encaminhado os'

presentes ao Cine Jubileu, que di
ga-se de passagem, estava muito
bem enfeitado, desde o' saguão até
o final do recinto, com belíssimos
arranjos de flores muito coloridas,
já que era uma confraternização
DE COLORES.

Faixas estavam a ornar as la
terais � frente da sala, onde se rea

lizaria a palestra que havia sido
previamente anunciada. Entre elas
destacamos a que continha a se

guinte frase: PERSEVERAR E,M
CRISTO É A RAZÃO DE ESTAR
MOS AQUI. Claro, senão tivesse. I

mos o CRISTO em nosso coração e

em nossas vidas, jamais poderia
mos estar presentes nesse maravi
lhoso encontro.

Já todo o pessoal acomodado,
surgiu na platéia o humilde e sim
pático Neimar de Barros, ex-ateu,
que iria pronunciar a palestra es

perada por todos. De mãos dadas
um com o outro, foi feita a oràçâo
do Pai Nosso, para em seguida ter

lugar a palestra propriamente dita.

Pena que muita gente que
precisa ser mais humana, mais
gente mesmo, ali não estava para
escutar verdades que por certo ti
rariam muitos corações do· gelo,
onchendo.os de, amor, carinho e

compreensão por seus semelhantes.
Hoje, em dia, quando a hipocr'isia
c a falsidade predomina 'em muitos
ambientes, tanto familiar. com.o no

.

trabalho, é bom de vez em quando
fazermos um relax e ouvir muitas
verdades, mesmo que estas., muitas
vezes, sejam duras demais. Muito
e muito teríamos para relatar so

bre. ° que nos disse o fabuloso Nei
Folar de Barros. No entanto, não. é

('omercial Hirt Ltda.
DORMIT'ÓRIOS PARA CASAL E IN'FANTIL, CONJUNTOS ESTO

FADOS, COPAS, COZINHAS AlVIERICANAS, TV A COR:ES E PRE�

TO :E BRANCO, FOGõES A LENHA E A GAS, REFRIGERADO;

RES, ARMARIOS COM PIAS, _BICICLETAS, ENCERADEIRAS, NIÁ

QUINAS DE COSTURA, COLCHÕES, VIOLõES, CARRINHOS <E

BER,ÇOS, RELÓGIOS DE PAREDE, RÁDIOS, TOCAFITA,S

E UMA INFINIDADE DE ARTIGOS.

ANTECIPE O SEU NATAL, ADQUIRINDO OS MÓVEIS DE SEUS SO·,

'NHOS� NA, COMERCIAL H1RT, QVE TEM OS M_ELHORES MóVEiS -

OS MELHORES PRE'ÇOS - E ÇONDlÇõES D� -REGIÃO.

Fa<a-nos um(visita e comprove nesses pre,os e facilidades de pagamento
,

,I I

.

Crediário próprio e entrega na hora

RuA CAE'l'ANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.

poss-ível devido ao fator tempo, es

paço e tantas outras, coisas que nos

impedem de fazer, pois estamos
sempre com as horas contadas.

Meio dia e pouco foi servido o

almoço festivo, numa verdadeira
união, como se ali, estivesse uma

só família. Aliás, eramos de fato
urna família, em CRISTO.

Brindes foram distribuídos,
tanto durante o lauto almoço ser

vido, como mais tarde durante as

brincadeiras, tudo num verdadeiro
espírito de camaradagem, nada
faltando no ambiente aue se torna
Ta tão meigo, tão acolhedor .

Após o almoço, e passados al
guns minutos de descanso, nova

mente a turma toda foi para o Ci�
no' Jubileu, onde foram realizadas
br-incadeiras, gincanas, etc'. desta
cando-se diversos clementos.. tanto
na parte do folclore, como nos de-
mais setores.

-

o ores

Às 16,3'0 horas, a Igreja Matriz,
. também muito bem ornamentada,
notando-se bem na frente, em di
versas cores, duas palavras, que
para /

os cursilhistas, tem urn signi
ficado fora do comum: DE COLO
RES e SHALOM.

Tivemó's como principal cele
brante da 'missa, D. Oneres, nosso

Bispo, que veio' participar' conosco
desse encontro DE COLORES,
c'oadjudado pelo Frei Lady, um

verdadeiro anfitrião' e demais sa ..

cerdotes presentes, não cansando
nós cursííhístas de gritar bem alto
que de fato estávamos vivendo uma

.
festa de amor entre àqueles', que lá
em Caçador, ou talvez em outras
cidades, buscar-am através do Cur
silho, uma aproximidade maior
com CRISTO.

.

De uma fôrma ou de outra, to
doe deram um pouco de si, para O'

êxito do 3.10 Encontro De Colores,
razão porque não mencionaremos

.

outros nomes, para não correr o

lapso �e esquecer de alguém:

Agora, só nos resta a esperan
ça que no próximo ano, se DEUS
assim permitir" estaremos na cida
de de Fraiburgo, neste Estado,
afim de participarmos do 4.° En
contro De Colores.

)

Canoínhas novembro de 19'í91•

Ivaníta Schivinski

Krause
'vencedora ,do

------------------------.--------------------�-
I

Leia! Assine! Divulgue I

DO

Sabrina

"Contribuinte
1979" na

aluna
concurso

Futuro
de Join ville

Divulga a Delegacia da Re
ceita Federal em Joinville, por
seu Serviço de Atividades Es

peciais, que no dia 13 do fluen
ve, a Comissão Julgadora do
Concurso de Redações do "Pro

grama Contribuinte do Futuro
---' 1979", no examinar as rnelho
res composições elaboradas pe
lOS alunos dos estabelecimentos
Escolares de 1.'0 grau (4.a e 5.a
séries}: estaduais, municipais e

particulares, concluiu pela se

g�inte classificação:
1.'0 lugar: aluna SABRINA

• }{RAUSE da Escola Básica "Eli
seu Guilherme" em Ibirama;

I 2.0 lugar: aluna JANE ME
R,Y RICHTER da Escola Básica
"Olavo 'Bilac" em Pirabeiraba
- Joinville;

3'0 lugar: aluna ADRIANA,
THIVES da Escola Básica

.
"Maestro Heito Villa Lobos" em
Rio do Campo.

CORREJO
I

Consultório:

A supracitada Comissão
Julgadora foi constituída pelas.
'Professoras Zenaide .Maria Sil-.
va da Coordenadoria Estadual'
de Educação em Joinville e Ma.:
ríse Soares de Sá da Secretaria
de Educação da Prefeitura Mu

»ícípal em Joinville, Jornalista
Marlene Eggert de "A NOTí
CIA" e Claudia Joana Baschung
do "JORNAL DE JOINVILLE"
e funcionários da Delegacia da
Receita Federal em Joinville
senhores Hans Germano Bona -e

Helio Milton Pereira. \

NORTE

I.

RA. HELOISA S. BERTONCIHI
. I

CIRURGIÃ-DENTISTA
,
CRO 1091

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.0 andar
(ao lado do Edifício Mussi)

Fone 22-0439
Lia

.,
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ANTONIO MERHY SELEME,
que teve como atividade primei
ra a aquisição de equipamento
para o Hospital. Concluiu-se,
também, o sorteio de' um Che
vette cujo produto reverteu pa
ra a APAE, valendo tal iniciatí-

• •

•

-
I !

va, como nossa .particípaçao pa-
ra os mais carentes.

. Mas, neste mister, é pri.
mordíal que se diga, que em·
vinte anos de leonismo, sabe.
mos que não estamos sós. E á
prova deste calor humano, êãd
vocês CC.LL. e DD.MM. que
aqui vieram para nos abraçar,
mantendo este diálogo em coi�
sas comúns , É sinal de amadi;
recimento de um convívio fra.
terno, donde só poderemos espe.
rar, o colher o que plantamos.

Se conseguimos chegar até
aqui, é- porque buscamos sem.

pre em nosso convívio, .a valo.
rizaçâo entre os homens, odes
pertar de seu interesse, no cam.
po profissional, o talento na

educação, a- integração do ho.
mern na vida social. E Os meios
a que buscamos, aparecem ló·
gico e insofismável, está em ser
companheiro, em ser irmão em
ser COMPANHEIRO'LEÃO. '.

Busca-se a VALORIZA.
ÇAO DA PESSOA HUMANA,
e nós a temos ao nosso! lado

I

pois todo. companheiro é por
nós valorizado, como pessoa ca

paz, que dá de si, abstendo-se do
malmequer ,

E, quando em união, somos

verdadeiramente fortes - para
um trabalho que .só LIONS·,po·
de fazer e proporcionar. '.

I

Nós os agradecemos ÇC.LL.
e DD :MM. e dedicamos estes
j') ossos vinte anos de Íeonismo à
vocês que nos honram hoje com

su as presenças e levem ,a, certe
za que o nosso coração' de ufana
com tanta alegria., "

Nós construímos o
·

nosso
futuro.

f'

x oa

e
Chegamos em 1979 e aqui

está o nosso Presidente CL. IL
DEFONSO CORRÊA," dando
mostras do que é capaz, para se

ter um clube em evidência.,
Além da doação de uma perna
mecânica, outras campanhas
pairam em 'suspenso, bastando
para sua

I gestão, a presente
Reunião Distrital.

Estes foram os companhei
ros que a testa do Lions Clube

. àe Canoinhas, estiveram pro
vando mais do que nunca de
que LIONS, é SERVIÇO e

COMPANHEIRISMO.

le
llIlI

israe
Em 1971, foi elevada à Pre

sidência o CL. AUJOR BRAN ..

CO DE MORAES, que procurou
dar ao, clube uma sede campes

tre. Por transferênCia, não che-.
_ gou a concluir / seu mandato,

I •

. tendo assumido à Presidência o

Cl. Zaiden Emiliano Seleme,
até o término da gestão.

I )
No ano seguinte, 'isto é, em

1972, voltou a ,Presidência, o

CL. RIMON'SELEME, enfati ..

sando sempre a necessidade do

amparo aos asilos de menores

de nossa cidade.

I Em 1962, esteve na Presi-.
ciência o CL. ISAAC ZUG�
MAN que atravessou sua ges
tão, pautando pela unidade do
clube:

I I

Em 1963 foi eleito o CL
LUIZ FERNANDq ,FREITAS.
que trouxe como meta principal
a divulgação leonística, através
do Boletim "O URRO NA MAT - I

CAP". No fina) de sua gestão,
aconteceu a I." Festa Nacional
do Chimarrão, organização e

promoção do Lions Clube de

Canoinhas, com participação
comunitária.

Em 1964, assumiu a Presi
dência o CL. RUY SELEME,
cujas atividades foram no sen··

tido da divulgação .leonística .

Em 1965, .

foi eleito presi
dente o nosso CL. RIMON SE-,

LEME, que dirigiu sua 'atenção,
\

�.

para os nossos Asilos de meno-

res que ternos na cidade.

Em: 1966, elegemos o CL.
IVIILTON ZAGUINE que trou
xe a baila a expansão do clube,

. com aquisição de novos mem
bras até então não lembrados.

.o CL. ZAIDEN E. SELE
ME, proferiu a seguinte alocu

ção, por 'ocasião do jantar de,

confraternização, quando do
'1 érmíno da II Reunião Distrital
'do L::JO,' realizado em Canoi
nhas, aos 17 de novembro. de

"1979. i
'.

I Confesso, estou verdadeira
mente comovido e deveras satis
feito e' assim também estão
ineus companheiros e queridas

_.

domadoras, no instante em que'
são lembrados os nossos vinte

anos de leonismo, nestà Canoi
nhas, nesta Capital da Erva Ma
'te.

_

Nós que engajamos um clu
be de Lions, sabemos que 'Ser
vir é uma atitude de despreen
dimento, UlTI gesto de renúncia;
um ato de nobreza. É privar-se
de algo em benefício de outrem,
quer sej a em momentos. de la
zer, quer seja no desfrute de
um comprornísso..

Em compensação, a manu-

1 enção de uma permanente dis
posição de Servir, o aproveita
mente total do. tempo: em atos
de realização úteis à comunida
de, colhemos o reconfortante e

agradável benefício que Lions
proporciona, o Companheiris
mo.

Em 19'73, assumiu, a Presi
dência o CL. JOSÉ ENÉAS
CEZAR ATHANÁZIO, cuja
'é:Uvidade foi dirigida 'para a,
Casa da Criança, hoje APAE,
e que em campanha, consegui
n10S todo o. equipamento inter
no da casa, qual' seja: geladeira,
,fogão, camas, cobertores, armá-

\
-,

rios, rouparia e todo o 'material
de limpeza.

Em 1974, foi eleito o CL:
GRIMALDO COSTA FURTA
DO, em cuja gestão, levantou
fundos para a aquisição de equi-

o arquivo leonístico do
Distrito L-10, nos trouxe de val
i <1" documentos que já se perde.
rarn nO' 'tempo e que fazem
parte de nossa história. Assim'
é que foi publicado naquela
oportunidade; que seria funda
do, em Canoinhas, a 21 de no
vembro de 1959, um Lions Clu-

".' be, sendo participantes as cara-

· v�nas de Florianópolis, Itajaí,
Sao Francisco do Sul Curitiba
Rio Negro e União da Vitória "

Nomes que são lembrados
c que fazem parte de

.

nossa
.

história, como padrinhos físicos:
cr, GERMANO·KUR-T FREISS.-
LER, CL. HENRIC UE _ JOSÉ
BASTOS, e CL. J. GONÇAL- I,VES, sendo Kurt Freissler Pre
sidente de Divisão S-5-A: N8

oportunidade, foi Vice-Gover
uador da' Região S-5 o nOfJSO

. t-eL. POLYDORO ERNANI DE
. ·'SÃO THIAGO, e, Vice ..Gover
.nador da Região 8-4; o nosso

ci.. GASTA0 A. PIRES.

o CHIMARRÃO 1t NOSSO . ,'-

.

Mais uma vez, o nosso prin- Canoinhas, �. a 'CapÚaÍ da 'Ervá � .

cipal produto extrativo, ou seja Mate. Durante o dia, .de sába
a ERVA MATE,. foi alvo das do, foram vistos muitos oasais
maiores manifestações por par- visitantes, tirando fotografias,
t�:das caravanas que nos visita- em frente a CUIA, .monteda ·na

ramo Desde a recepção .quando praça Lauro Müller, bem .como,
0. QG ofereceu uma sala de chi- levando galhos de nossa Ilex
marrão, até os pacotes de chi- Paraguaiensis, testemunhando
marrão que foram oferecidos assim o seu "bem querer" .para
pelo nosso amigo EVALDO com este nosso produto . E I nós
ZIPPERIpR e ainda os pacotes de Canoinhas, que ternos nq
de chá-mate, oferecidos pelo chimarrão, o sentido de arníza
nosso amigo ERALDO· DE de, ficamos radiantes em poder,
CARVALHO, . ,tudo teve como comprovar nossa condição' deIii

.

comentários, de que realmente derança, no meio ervateíro .. '

RECEBEMOS CONGRATULAçõES
�or pró�overmos nossa' Realmente foram XX anos de

querida Canom�as, e, festejar- atividades, todos dedicados a"
. n:�s os nosso� v_Inte anos de ati- nossa coletividade, a qual em;

vI,dade leonlstlCa em Canoi· prestamos o nosso concurso.
.�has, re<:ebemos diversas cou- Foi também, para' nõs, m6tivp'
,gratulaçoes e dentre elas o de 'satisfaçª-o, ouvirmos as' pala
H?�PF�'AL SANTA CRUZ nos vras de nosso Prefeito,:'Benedito
fen.slblhz?u com suas 'palavras Therézio de Carvalho Netto,
ele lncentJ:v.o e de agradecimento que elevou bem alto. o nome do

pelo que VIemos fazençlo duran- LIONS CLUBE' DE CANOl
l_; todos estes anos .. Do R.OTA·· NHAS, em sua oração' quando
hY CLU;SE _DE CA�OINHAS, do final do jantar festlvo de 17
1108S0 CO-lrmao, té.l:mbem. rec�be- eorrente. E nós que te�ternu�
rnos palavras de IncentIvo e de . h '

'

congratulaçõe� . efusivas. D�s
n� am�s todo este ardor, quere-

r8ravanas que no.s visitara'm,
:mo.s, dIzer aos CC.LL. e DD.

n.mitas manifestações 'de apre� I\'[M. que somos felizes em v�r
(;0 porque a palavra Servir es-· e sentir todas estas manifesta-
tf: em todas as, noss,as atitudes. çoes.

.

,_'p�s .caravanas, destacamos
O'S nomes. de CL . Carlos von

Linsíngen Junior, CL. Maximo
Di Giorgio, CL. Aramis Sote
rau, CL. Antonio Nereu Proco
piak, como também o'CL. Har
ri Lindner, CL. Solidonio Pilla
e CL. Paulo Lit.

.

\

Fomos 33. que iniciamos
dos quais restam. somente :2
CC. LL. que através do .tempo,
p�rmanec�m �iéis aos prinCí
pIO'S leon1sticos porque abraça
ram. Já vai longe o ano de 1959.
quando a Diretoria primeira, to�
m.ou posse, I naquela· memorável
llssembléia' constituinte. Foi
quando o nosso CL. SAULO
CARVALHO foi pro-clamado
1.0 Presidente, destacando suas

átividades, e do clube com vis-
· tas as obras do asilo de meno

res" Dr. RO'lando Malucelli, re··
, .

d;cem CrIa o J ••

Flagrante da mesa prmcipal durante as. í+eunióes plenárias.
Da .esquerda para a direita, Zaiden Emiliano \Seleme do L.C.
de Canoinhas '/e organízador das :reun'i1õ,es.; Adernar Lotim

Fraseto, Vice-Governador (lo Distrito L-I0",A; VertoHno
Schuitz, Secretário do Goverlúldo:r; Wilson E. Q.. Santos, Go-
vernador do Distrito L·lO e Nelson Robe:rto Pítuch, 'I'esoureí-

.

ro da Gove:l'nadoria L-lO.

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

pamento para nosso Hospitalj
0cas.ião em que o Lions Clube,
recebeu voto. de louvor comuni
tário.

Em 1975, na Presidên�ia o

CL. MOACIR BUDANT, cuj�;;J.
rn.eta principal foi a cam:panha
do Agasalho de inverno.

E1U 1976, foi eleito' o CL.
ANTONIO snvrôEs, em Ctlj a
gestão,' as escolas receberam.

grandes benefícios através do

clube, quando tambén1 se tor
lJOU efetiva nossa participação
nos eventos distritais.

Eln,1977, voltou à Presf
é:ência o eL. ZAIDEN EMI
LIANO SELEME, cuja gestão
foi a elevação do clube frente a

comunidade 'e perante o Distri

to, merecendo destaque, ser o

nosso clube classificado como. 0\
J, o no Concurso de Eficiência
Adm.inistrativa. Foi reeditado ()

boletim "O Urro na JVlat-Cap",
como também fundamos· o Lions
Clube de Papanduva".

No ano seguinte, isto �, érn
1978 foi eleito ,novamente o CL ..

Foi em sua gestão que aconte
ceu o 1.0 Baile do' Chopp em

Canoinhas, de gránde. reper .. ·

. cução naquela· oportunidade.
Em 1967, foi a vez do CL.

ROGEHIO AFONSO SCH1VIIDT
cuja gestão pontificou p�los tra-.
balhos 'desenvolvidos na Escola
de Pais, como unidade familiar.

,

Em 1968 esteve na Presi
dência o CL. JOÃO ALBERTO
NICOLAZZI e qUe centralizoU
as atividades do clube, como
unidade local.

�Ul{���� ':i WiAliti&ia!WWwMIWD SAB.
"'\1 ,..

CARTÓRIO PAULA S. CARVALHO - 1.0 TABELIONATO

E9ital �9 Notificação de p'rotestos'
Por nao ter SIdo encontrados inenhuk & C' Ltd _ ntra:

l?eSSOa�mente nos endereços a mim ALVARO.Ml�HADt SOB�IONBO.
forneC��os.� ou por. recusarem a to- ..

Illar clencla._ faço. saber. aos que o. ./. CHEQtJE n.o 885247 -- valor
presente EdIt�l VIrem ou deles ti- Cl:$ 2.639,00' (dois mil, seiscentos e

verem conhecImento de que deram b:Inta e nove cru2)eitos)., V'e�'
entrada' neste Ofícjo para serem Cimento: à vista - cheque da c,:n
�rotestados. contra os responsáveis' xa Eco.nômica Federé;ll - emitIdO
dentro do prazo legal OS títulos·.com por SILVIO CANCELER - à faVor
as seguintes caracterÍ&ticas:

' .

�je' Bebidas Bâi'tnick Ltda ..
'

,

D
.

'1'· tr! o 1123' '79' .' C�noi�has, 22 de novembio de
up Ica Cl n. .

-

.

- valot 1979., '

Cr$ 3.170,00 (três mil� cento e 2Je-i .

I

PA:' '

tenta cruzeü70s.), vencimento'"
'

'. ".
- U�� S. ,ÇARVALH.O

.

3 1'0 79 Td ... '..
'

. OfICIal de Protestos
1.. ." ._= _emI 1 a por Basllio Hu- CPF. o 246 97 3 fJ

. n.... .' 5 .. 29'-,5,w

,

Já em 1969, novmnente as-

sum.iu a Presidência o nosso

eL. SAULO CARVALHO que
teve a incumbência de dar l.nl1H

nova diretriz ao clube, bem co··

Imo reorganizá-lo.

.

Em 1961, foi eleito o CL.
ZAIDEN EM1LIANO SELEME
como 2.° Presidente, cujas ativi�
dades foram dirigidas para os

l nlunos carentes da região. Foi
durante esta gestão que funda
mos o Lions Clube de Caçador,
do q�al somos. padrinhos.

J .

Destaco aqui um fato curie··
bO e que reside justamente em

· ser estes dois pdm'eiros presi··
dentes, 0S Ú�ÜCQS constituintes a

permanecerem no clube até a

data dê hoje.

,
,

Já em 1970� na Presidên-.
cia do CL. ANTONIO 1\1ERHY
SELEME, em cuja gestão fomos
'levados a amparar o nosso Ho�

pital Santa Cruz, carente de re··

cursos, ao qual, 'soQ caIUpanh8,
doamos equIpamento para o

bloco cirúrgico;,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Juízo de Direito da Ia Santa' Catarinad ( moinhas(omare
Edital de Citação'

4J D&.;ntor Loacyr Muniz Rihas, Juiz de Direito
da 1.a Vara da Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina,' na forma da Lei, etc.,

o prazo decom

Imóveis desta comarca sob n.° 41.438 no livro n.o

3-AO, fls. 240 (doc. V), declarando na ocasião haver
recebido o preço ajustado integralmente, 'e, não' pa
dendo no momento outorgar a competente escritura

FAZ SABER, a todos quantos este edital virem 'ou
pública por motivo da falta de cadastramento do mes-

dele conhecimento tiverem, que por parte de. KA- mo terreno no INCRA, outorgou um instrurnento pú-

ZUO�I I�l!SHI., por int�rméd.io de seu procurador '
bíico de procuração (doc. I), concedendo poderes \ ao

JJr. RlVa�avl� RIbas Cor;ea, fOI requerida uma ação
Sr. '�aldemh'o Bubniak, brasileiro, casado, agrôno-

me, Adjudlcaçao Compulsória, a qual levou o n.? 7.887 IDO, residente nesta cidade,�afim de que o 'mesmc,
e pela presen r: cita a sra. JURACI DA MAJA DA oportunamente, escriturasse à D." Juraci da Maia da

SILVA e seu r-varido MARINHO BARBOSA DA SIL., Silva, ou quem esta expressamente indicasse, o ter-

VAi � �s herdeiros de JOÃO DOS SANTOS CORRÊA reno supra descrito; 2.°) Em data de 04 de outubro

SOBRINHO, para comparecerem a audiência de de'1974, D." Juraci da Maia da Silva e seu marido

instrução e julgamento designada pelo MM. Juiz pa'-
Sr. Martinho Barbosa da Silva, brasileiros, ele lavra-

r
ra1) dia 18 de d'�zealllbro de 1979, àsLd hOI"aS, e nela dor ela do lar, residente nesta cidade,' venderem ao

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

ção e despacho a seguir transcrito: Kazuomi Inushi. \ preço certo .de Cr$ 40.000,00 '(quarenta mil cruzeiros)

jopouês eom permanência legal no país, casado, la-: f nas condições estabelecidas no recibo que então fir-

vrador, residente em Bela Vista do Toldo deste mu-:
rnaram (o qual se encontra revestido de todas as for-

nieípio e comarca, por seu procurador e advogado in-
malidades legais), não se lavrando à competente es-

íra assinado, vem .perante V. Excia na conforrnida-
crítura por persistirem os mesmos motivos acima

de som 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 (;0\ referido terreno, motivo pelo qual, foi então ou:

lei D.Q 6.014 de 27/12/73, propor a presente ação Su- torgada .a procuração púhlíca , concedendo poderes
maríssima para adjudicação de imóvel contra" JOÃO ao sr. ODILON PAZDA, brasileiro, casado, bancário

DOS SANTOS CORRÊA SOBRINHO (espólio). tendo aposentado, residindo atualmente no vizinho munící-

em vi-sta os seguintes fatos: HISTóRIO: _ 1.0 El�l data l:�O de Três, Barras, afim de que o mesmo, em nome

de 12 de janeiro de 1973, o requerido, eU1 vida" ven-
Hbs outorgantes, desse anuência e assistência, a uma

deu a D.a Juraci da Maia da Silva, urn terreno rural ps:ritura de compra e venda que seria outorgada por

:;ituado fia localidade de Bela Vista do Toldo neste
João dos Santos Corrêa Sobrinho eln favor do óra

�U�iclpIo, com � área de 243.073,94 n12, obtido pelo peticionário e relacionada cO,m o terreno em questão,
tIhilo de �oncessao de terras do .Governo' do Estado, f :,udo conforme ficou devidamente esclarecido nos

o qual esta devidamente transcrito no Reg. Geral de lermos da mesma procuração que aqui se junta como

�I
�.I

I,

AAristi es lallon
. ê como casadeparente..Você c

, .gasemavisar
e ê semprebemreeebido,

Nós sempre temos tempo parai você, funilaria- e pintura, E todos juntos formam

Porque nós fazemos 'o tempo render. \ uma equipe rnurto. rnurto eficiente.
_

,

E não podia ser de outro Jeito: o tempo para
. Você pára, mas .não pára em va?, ,

nos, Gomo para você, é dinheiro, I' Você entra na nossa oficina e ve gue so

Então nós procuramos raCionalizar o pode sair ,?ervlço bern-fei�o: o pessoal é

serviço das nossas ofiCinas, de modo que competente, e as Illstalaçoes, o ferran;ental
VOcê não perca tempo., que a gente usa é tudo conforme a fabrIca

MUito menos dinheiro, recomenda,. .
' ,

. ü seu Merc�des-Benz entra e urna equipe Tanto assim que até frotlstas com ofiCinas

Inte\ra cai em Cima dele. , próprias usam nossa assistênci� técnica

Não deixa parafuso frouxo. para certos tIpOS de trabalho que ex\glrlam

Não deixa desregulado o que é pàra investImentos em pessoal e equipamentos
regul.çH.· que, nas suas próprias ofIcInas, seriam

OCIOSOS

Não deixa para depelis o que pôde fazer I a maior parte do tempO. , .

n0 ato, '
Você tIra G) caminhão da ofiCina como.

, N�o deixa passar nada, porq118 é uma sai da casa de um parente: achando que

questao de honra, valeu a pena. ,�

,
Nosso pessoal foi treinado na fábrica e Da recepção à despedida voce tem a

pe,nodicamente volta lá, para garantir que mesma sensação de que não perdeu tempo.
vai s Se você quer ir com o seu Mercedes-Benz

empre fazer ur:n serviçà bem-feito. I t d levar aceIte um conselho
Um p t d

-
'

I' t Em pra onde a es ra a '
.

fr .
ar um, a os sao eSp'ec�a \S as,

C Ih d parente: faça uma visita ,

610$. Em motor. Em transmlSSaQ, Em onse o e I '

' '

,
•

f� ,

- .. ---.
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às nossas oficinas de vez em quando.
Como parle da família Mercedes-!3enz

nós nos sentimos muito honrados dereen-
•

contrar você Sempre ,

,E honrados de ver que, com o Mercedes
Bellz sempíe em forma, você estará
espalhando por aí o bom nome da família.

Concessionário Mercedes-Beúz

AristidesMalle»
Flua Vldal '!r.ffi.IJS, 10'3�

Canoil'l�'as - se

trinta (30) dias
documento n.? III havendo tão somente que ser ':as...

clarecido o fato de ali constar como sendo 'a transerí

ção imobiliária, erroneamente' a de n.? 39·,044 do Ii...

.vro 3-AM fls. 189, o que se faz C01'Il a juntadâ'des do.. ,','

eumentos H.oS VI e VII, por onde se veríficaque 'não: -

.

pertence a João dos Santos Corrêa Sobrinho aque�'" ,,�',

transcrição, e que, atualmente em nome do mesmo
somente existe o terreno aqui pleiteado; 3.°) A regu ..

larização do imóvel perante o Inst. Nac. de CoI. e Réf.

Agrária (INCRA), somente se verificou em 27/07/76,
conforme nos demonstra o documento I n.? IV" quan-
do já então, fato novo havia ocorrido, isto é, em data. .

de Z8 de setembro de 1975 faleceu ° vendedor sr

João dos Santos Corrêa Sobrinho, como faz certo a

inclusa Certidão de óbito de n.? 292. sob documento
. \ .

'

n.? VIII, o que, conseqüentemente ocasionou caduci-

'dade da procuração outorgada ao Sr. Waldemiro

Bubniak no que diz respeito aos' poderes conferidos

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 marido sr.

Martinho Barbosa da Silva, esclarece que foram cum-

,pridas as obrigações assumidas no documento de n."

II no que, diz respeito a pagamentos, eis' que a Nota

Promissória ali mencionada, foi resgatada conforme

faz prova a mesma devidamente quitada. O DIREI

TO: - A Adjudicação Compulsória aqui pleiteada,
'tem seu fundamento no art. 16 do Decreto Lei n.? 58

,
.

de 10/12/37, com a nova redação que lhe foi dada pe-
la lei n.? 6.014, de 27/12/73, que lhe imprime rito su

maríssimo. O 'suplicante cumpriu integralmente suas

obrigações contrahidas no contrato a que se. refere

o documento n.? II pois que pagou .os 'Cr$, 40.000.;-00
(quarenta mil cruzeiros) ajustados. O contrato men

cionado, está devidamente transcrito no Rezístro de
,

o

Títulos e Documentos e dele não consta qualquer
cláusula' de arrependimento, fatos estes que lhe dão
os direitos assegurados pelo art. 22 do decreto lei 38

já referido. O REQUERIl\�ENTO: - Diante do qU€
alegou, e com base nos preceitos legais .apontados e

demais que regem a matéria em apreço VelTI o supli
cante com o devido acatamento e respeito pedir na

'forma estabelecida pelos arts. 276, �77 e �'78 do Cod.
.

de Processo Civil, a citação por Edital dos eventuais

herdeiros do vendedor e a pessoal dos
-,

cessionários
D." Juraci da Maia da Silva e seu marido Martinho
Barbosa da Silva, para responderem, se o quiserem,
aos termos da presente ação na qual, se' pede a adju
dicação por sentença do imóvel descrito nos compro
missos, com as cominações legais. Protesta desde já,
e caso se torne necessário, comprovar o alegado com

depoimentos de testemunhas, se não bastarem os do

cumentos ora juntos e!n número de nove (09). Para
os efeitos do pagamento da Ta�a Judiciária dá-se à

presente o valor de Cr$ 40.000,00 (quarenta mjl cru-'
zeiros}. Nestes termos com procuração. E. R'. 'Defe
rimento. Canoinhas, 26 de outubro de 197!): (as) Ri
vadávia Ribas Corrêa. E para que chegue ao conhe
cimento de todos mandou expedir o presente edital,
que será publicado na forma da lei e afixado no lu

gar de costume. Dado e passado nesta cidade de Ca..

noinhas, Estado de Santa Catarina. aos sete dias do
mês de novembro de mil, novecentos e setenta e no

ve ,(1979). Eu Zaiden E. Seleme Escrivão o subscrevi.

I�OAGYR �UNIZ RIBAS - Juiz de Direito
2 x

, \ Casa na
Quatro jovens' querem alugar casa na Praia

d� Camboriu, nos dias 26, a 30 de dezelnbr().
Melhores informacões n/esta rETdação ou pelo

fone 22":0379, f�]ar com Nelson�

um bom chimarrão

prefira

I'

�Para

_.I «BOM_�D_IA..-»__-_(�_�O_M__P�_�_�,._..J�>
!,
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Lembrando o 83.0 aniversá

rio da Patronesse, Irmã Maria
Felicitas, o Grupo Escolar do
mesmo nome, promove para
amanhã uma grande festa po
pular em sua sede no Bairro
Alto das Palmeiras. No progra
ma, Missa Festiva às '10h30, se

guida de almoço com churrasco
de gado) ,galinhas assadas. Na

"parte da tarde salgados, roleta,
aviãozinho, jogo de argolas do-

, , ,

ces, e completo serviço de bar.
-

x x x

:x x x

, A i\CARESC está avisando
,
as candidatas que, inscreveram
'fie para o cargo de Secretária:
que o 'teste para a seleção das
mesmas, será realizado hoj e às
14 horas no Colégio Comercial
de Canoinhas.

x x x

Prossegue hoje e amanhã
em Papanduva, o 3.0 Rodeio
Crioulo Interestadual que, foi
iniciado ontem. O programa de
hoj e ínícía com hasteamento
das bandeiras, seguido de chur-

Ano XXXIII

449iii&Ui*HH M.W"'iMMNtf trlWtf -'W-é'IIIfi!.W'D
, ,

a
,rasco, provas campeiras e às 22
horas o Grande Baile com os

"Vacarianos" " Amanhã, Missa
às 8 horas, e depois novas pro
vas campeiras, almoço, e às 18
horas a entrega de troféus. ' A
promoção é do C. T . G: os Va
cueanos, que oferecem a -taça
"Cidade 'de Papanduva" há con

correntes do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina e Paraná, 'com

seleção de cinco laçadores. "l
x x x

x x x

A Professora Valcy 'I'orrne

na, que acaba de concluir Cur
so Especialízado de Yoga com o

Professor De Rose, em Curitiba;
está' obtendo sucesso em nossa

comunidade, com os Cursos que
vem ministrando às terças e

quintas-feiras na Casa da Cul
tura e de segunda à quinta
feira na Sede, da AABB. Para
as

� interessadas a ingressar nos

Cursos de Yoga, informamos

que ainda há vagas e as inscri

ções poderão ser feitas na Casa
da Cultura no' horário das 9 às
10 horas e na AABB das 17 às
.}g horas.'

,

WLWm __ .D".......

Pr�féitura Mun. de Canoinhâs
CO,NVITE

Câmarp Municipal de Canoinhas
CONV,ITE'

-c, t

/ ,

,,'

··:OT,ICA

TP"

'rom verá conferência sobre
rvos e r rrC8l erel xomento

,I

oe
t

motivos, desajustes entre pes.
soas e uma série de reações que
analisadas superficialmente, le�

, idí I"-vam-no ate o ri lCU o .

go do eminente Professor

Amaury Barroso de Curitiba,
que dá uma idéia de seu traba
lho às, pessoas' interessadas:
"no 'mundo agitado em que, vi

vemos, sujeitos às mais diversas
formas de pressão, a tensão do
homem aumenta sensivelmente,
levando-o a reações aparente
mente descabidas e muitas ve

zes inconcebíveis.' E os efeitos

são os mais diversos: falta de

apetite, insônia, irritabilidade
Iconstante e aparentemente sem

CANOINHAS (CN) ,- A
Fundação das Escolas do PIa··
nalto Norte Catarinense
"FUNPLOC e o Instituto Brasi
-leirQ, ',ele" Pesquisas Motivacio
naís, estão convidando a quem
quiser participar de UI1).a im

.portante Conferência sobre
Tensão Nervosa e Prática de
Relaxamento, que terá lugar no
dia 26, segunda-feira, no Salão
Nobre do estabelecimento com

início às 19h30.

A conferência estará a car-

Tudo isto, .e a forma de se

conseguir um auto-controle, um
R$LAXAMENTO benéfico, é o

terna abordado pelo "grande
Mestre Amaury Barroso.

•

"Vale a pena ouvir; por
duas horas, o ilustre coriferen.
cista: O resultado, estamos
certos, será o melhor.

_==__= =-__nmm=-�= ·__w w �� .,, ---

o Cu de (anoinhas

o .Síndícato dos Trabalha- A Prefeitura Municipal de
dores Rurais de Canoinhas, es- Canoinhas, fará celebrar Missa
,tá comunicando a todos os as- vesperti;na de Ação de Graças
socíados que haverá Assembléia: 110 dia 29 do corrente às 19 ho
Geral Ordinária, segunda-feira, .ras na Igreja Matriz Cristo Rei.
dia 26, às 9 horas na S.B.O. em comemoração ao Dia Inter-

, l;:m pauta, a Discussão e apro- nacional de Ação de Graças,
vação da Previsão Orçamentá- transcorrido dia 22 último. A
.ria para o ano de 1980; Díscu - comunidade canoinhense está
são e aprovação da Suplemen- convidada a -participar' do ato
tação da Revisão Orçamentá- religioso.
ria do ano de 1979; além da dis
cussão de diversos assuntos de
.ínteresse 'da classe.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE, CANOINHAS,;
'tem o prazer de convidar a comunidade em geral, para as

�'istir dia 29 do corrente às 19 horas, na Matriz Cristo Rei, a

missa vespertina de Ação de' Graças, em comemoração ao
"

DIA iNTERNACIONAL D� AÇÃO DE GRAÇAS.

"

A CâmaraMunieipal de Canoinhas, cumprindo
deliberação plenária desta Casa, por seu Presidente, tem a

satisfação de convidar o povo em· geral para assistir dia 29
do corrente mês, às 19 horas, na Matriz Cl'isto Rei desta ci ..

dade, a missa vesp,ertina de Ação de Graças, em cOmeanora

ção aO' DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRA'ÇAS.
\

Gabinete da Presidência, 22 de novembro de 1979.

Dr. Paulo Eduardo Rocha Faria
Presidente '

-
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Semana rotária de 7 a 13 de novembro

ANIVERSARIANTES: Dia 8, Everton, filhó..

do

ccmp. Antonio Trela; Dia 11, comp. Albaro Dias de
Moraes e, Fortunato Nicolau, filho do comp. Antonio
Milton Soares Tormena.

Convidados à reunião de 7 de novembro:' Sr,
Dario Darciso Pereira, sub-gerente do Bradesco ag .

Canóinhas, convidado do cornp.. Arno Hoffmann .

Semana rotárta de 14. a 20, de' novembro

ANIVERSARIANTES: Dia 17, Dona Heloisa,
esposa do comp. Sergio Hoffmann e< Márcia, filha do

comp, Inocente Tokarski; Dia 18, Ricardo José, filho
do comp, Arno Hoffmann; Dia 20, Andersen José,_ji
lho do comp. Frederico Kohler.

Convidados à reunião de 14 de novembro: Sr.
Dr. Ruy Benjamin Beltrame, advogado militante na

comarca de Canoinhas e Sr. Ary Cornclsen, repre ..

sentante comercial, ambos convidados do cornp, Arno
Hoffmann.

'

, \

Semana rotáría de 21 a 28 de novembro

ANIVERSARIANTES: Dia 22, Adyr, filho do

comp. João, Seleme; Dia 25, Marcos Alexandre, filho
do comp. lVIarcos Wunderlich.

O comp. Oswaldo Siqueira comunicou que par
ticipará" em Curitiba" de um congresso promovido
pela Associação Brasileira de Tecnologia e Produção
de Seinentes e que" posteriormente, trará notícias a

respeito
O comp. Afonso Schick, informou que proferiu

palestras a respeito da profissão contábil e, o cornp.

Rl�Y Armando Modesto de Avilez de Basto comunicou

que já manteve contacto, através do comp Oswaldo
Wrublevski, para efetuar palestras sobre a profissão
de engenheiro 'mecânico.

.
'

'Realizar-se-á, no próximo dia 9, em Canoinhas,
tendo por local o salão de convenções' do Planalto

Hotel, um forum para tratar de assuntos rotários, reu
nindo o conselho diretor dos R.C. de São Mateus do

'Sul;, Mafra, Três Barras, Porto União e Canoinhas.

Daremos maiores detalhes, em nossa próxima
coluna.

" A comissão encarregada de indicar o presiden- ,

te para o ano rotário 1980/81., escolheu o eomp. Arno
Court Hoffrnann que, prontamente aceitou a indica

ção e, já escolheu e nomeou seus assessores, compon,
do, assim, o Conselho Diretor que norteará os desti
nos do Rotary Club de Canoinhas durante o ano ro

tário 1980:/81 e, que está assim constituído: Presiden ..

te - Arno Court Hoffmann; Vice Presidente - Os
waldo Wrublevski; Diretores sem Pasta Alirio

Dias e Olávio Soares; L? Secretário - Afonso
Schick; 2.10 Secretário - Nivaldo Voigt; 1.0 Tesourei
ro - Walter Isaac Narciso;' 2.° Tesoureiro - Sergio
Arno Hoffmann; Protocolos � Oscar Augustinho
Werka e Hilton Ritzmann; Presidente da comissão
de Serviços à Comunidade - Inocente Tokarski, au

xiliado por Fabio Nabor Fuck e Edunei Nunes de

Abreu; Presidente da Comissão de Serviços Internos
- Mario Arthur Ferraresi, auxiliado por Antonio
Carlos Dias e Gabriel Selerne; Presidente da comís.
são de Servicos Internacionais - Antonio Mílton
Soares Torrnena, auxiliado por Frederico Kohler e

Agenor Christofolli e, Presidente da Comissão de
Serviços 'Profissionais - Ruy Armando Modesto de
Avilez de Basto. auxiliado por Antonio Trela e Arr
toninho Iagher .

O clube já nomeou a comissão encarregada de
indicar o presidente para o ano .rotário 1981/82. 'A
comissão está composta ,dos rotarianos Oscar Au
gustínho Werka Ilo Matos e Mario Arthur Ferraresí

,

O Rotary Club de Canoinhas recebeu da Fun.
dação das Escolas do Planalto Norte' Catarinense, um

ofício que, dada a sua importância, transcrevemos
abaixo:

SENHOR PRESIDENTE:

"DAR OE SI, SEM PEN8-AR EM SI" é um le
ma que todo homem deveria adotar e seguir. E en

tão teríamos a sólida corrente humana a produzir, a

v íver com a indestrutível força da Fraternidade.
A frondosa árvore rotáría hoje estende sua

sombra a milhares de seres em inúmeras comunída
des. Exemp'lo: CANOINHAS-SC.

O apoío Inestimável, o incentivo e a "som.bra'"
do ROTAR;Y CLUB de Caneínhas ajudaram a pro
.duzír o mais rico e nobre dos frutos: uma escola:

Por isso, senhores rotarianos de Canoinhas,'
'cmp, a. eríaeão do Curso AUXILIAR EM ENFERMA
GEM, pela FUNP'lLOC, autorizado pelo parec:er n,"
174}'79, de 06.11>1/79, uma dívida se contraiu para
com esse Clube de Serviços.

Por isso, um consciencioso agradecimento, por
nós da Direção Geral,' pela Comunidade que, se' be·
nefíclará e pelos próprios jovens que buscarão o

Saber nesta Casa.

,

Nossas felicitações a03 aniversariantes desta

quinzena:
DIA 17: Solange, esposa de Alvaro Cararo .

DIA 18: Clércio 'I'reml, Esmeraldino Maia de

Almeida, nosso correspondente em Papanduva; Luiz
José Borges, residente em Major Vieira, e 'Walmor
Furtado

-, ,

DI'.A 19: Mario Eloy Sidorak e Diná de Ma:do
Müller.

DIA 20: Zilda Mülbaúer;, Tecla, eswosa de Vie

gando Frust; Delsy Maria Dubena, esposa de, Jair
Dubena; e Rose, esposa de Ezequi�l Bueno.

DIA 21: Argos Rudolf e Esthcr, esposa de O:r
lando Olsen.

, DIA 22: Rosa, esposa de Alfredo Roesler; Luiz
Trapp, 1YIarouva Fallgatter e Jrma .Roesler.

PELA CULTURA.. :,

Dor. Paulo Dequêeh _' Presidente

iver

,

A próxima reunião será riealizada no dia 28 do
corrente -e,< em virtude da realízacão do forum rotá ..

rio no dia 9 de dezembro, o presidente Olávio cor:
vida a todos os rotarianos para que sejam distribu>
dos os trabalhos.

'

á ri O'S
DIA 23: Narcizo, Leonardo Ruthes e Nair Vieira,
HOJE,: Oswaldo Voigt; Francisco Vital Pereira,

residente em Florianópolis. \
,

AMANHÃ: Sibila, esposa de Pedro Tyska, re
sidente em Bela Vista do Tdldo; Beatriz Catarina de
Carvalho Koffes, residente em Brasília.'

DIA 26: Anita, esposa de Paulo Neuburger e

Dulce Anita Ne'4bürger.
'

DIA 27: Mario Müler rImar Werner' Rosernary
Fis'cher, e Israel Oliveira F�anco.

'

DIA 28: Gerson Irandir Kohler residente eUl

Curitiba; Silvana Re.gina Kohler P�reira Ganes
Gleiton 'e Hélio Simões de Oliveira.

'\

DIA 29: Zilá, esposa de Alfredo de Oliveira
Garcindo. '

DlA 39: José Amilton de Souza.

n
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olecão 1980
1

, eti'quetas famos�s
"

ç:A Praça Lauro Müller, 514

,

,I,

Fone: 2�-0316
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