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FLORIANÓPOLIS (SECS/SI) - A SC-477,
NO TRECHO CANOINHAS/MAJOR VIEIRA/BR-

"
,

, 116, E UMA DAS 15 RODOVIAS DO INTERIOR DO
,ESTADO DE SANTA CATARINA, INCLU:tDA NA

RELi\iÇAO QVE o GOVERNADOR JORGE BOR
NHAUSEN'AUTORIZOU A,PARTICIPAR DA CON:
CORRÊNCIA INTERNACIONAL PARA OBRAS DE
ARTE E PAVIMENTAJçÃO .

A MEDIDA FOI ANUNCIADA PELO GO

VERNADQR, AO REASSUMIR o CARGO NA ÚL ..

TIMA TER!Ç�-fEIRA, EM S9LENIDADE SIMPLES
NO PALACIO CRUZ E SOUZA, QUE DURANTE
UMA SEMANA ESTEVE C:>CUPADO PELO PRESI
DENTE DA ASSEMBLEIA LE:GISLATIVA, MOA-,
CIR BÉRTOLI.

AS 15 RODOVIAS QUE RECEBER.ÃO AS

FALTO, TOTALIZAM 477 QUILÔMETROS, COM
INVESTIMENTOS NA ORDEM I DE 41 MILHÕES
DE DÓLARES, E CUJAS PROPOSTAS DEVERÃO
SER ENTREGUES ATÉ AS 16 HORAS DO DIA 2
DE JULHO NO DEPARTAMENTO DE EST\R;ADAS
DE RODAGEM DE SANTA CATARINA (DER).

,
•

I
•

Semana da Polícia' Militar foi
comemorada festivamente

,
I

- \
'

CANOINHAS, (CN) _' Fo...

raro encerradas no último final
de semana, as comemorações
alusivas ao 28;0 aniversário do

I 3.° Batalhão da Polícia Militar,
.com sede nesta cidade, e aos 145
anos de existência da PM de
Santa Catarina.

O programa teve início no

dia 5 de'maio, I data de funda
ção da corporação, com soleni
dades qus .contaram com á pre
sença das autoridades consti
tuidas do Município, além do
efetivo do' Batalhão.

Da agenda do dia' 5, cons

tou a entrega de Medalhas de
10 a 20 anos de serviços presta
dos à Polícia Militar. Recebe
ram medalhas de prata por 20
anos de serviços, o Tenente-Co
roneI Dinoh Antônio, Côrte e o

.

Soldado Vitor Correa, cuja en

trega foi efetuada pelo Sr.
Agenor Côrte e Tenente-Coro
nel, Juventíno Teixeira Nunes,
Comandante do CIMH respecti-

'

vamente ,
- Receberam medalhas

de bronze por 10 anos de servi
ços, os cabos Alvaro Tomaz
Vieir� e Valmor Becher, entre
gues pelo Tenente-Coronel Ju
ventino Teixeira Nunes e Pre
feito Benedito Therézío de Car
valho Netto respectivamente.

Em seguida, Dínoh Antonio
Côrte, procedeu .. a passagelIn

.

simbólica do comando do 3.?
, BPM ao aluno Wanderlei Rogé
rio Bechel, da 8.a série do 1.0

. Grau, da Escola Básica' Sagrado ,

Coração de Jesus, vencedor do
"concurso literário promovido
pelo Batalhão, sob o tema: "O
qus eu penso do Policial Mili
tar".

Depois, foi feita a leitura
do. Boletim Especial alusivo à
data, desfile em contínência às
autoridades e um coquetel no

'

Cassino dos Oficiais do 3.0 BPM,
onde foi realizada a entrega de
prêmios aos alunos classificados
no Concurso Literário.

I .'

Durante toda a semana da
PM de \ Santa Catarina, foi rea

,

lizada uma gincana interna,
qUe acusou a seguinte classifi
cação: 1.0 lugar, Equipe de Ca
bos e Soldados, com 35 pontos;
2.00 lugar, Equipe de Curso de
Formação de Soldados, com 34
pontos; 3;° lugar, Equipe do Es-
'tágio -de Adaptação, com 33
pontos; e 4.'0 lugar, Equipe dos
Sub-Tenentes e Sargentos, com
30 pontos.

Nos dias 7 e 8, foi realizado
um quadrangular de futebol de
salão no Ginásio de Esportes
Santa .Cruz, tendo a seguinte
classíficação; 1.0 lugar, 3.0 BPM;
2.° lugar, BES'Ç'; 3.0 lugar, Co
légio Agrícola Vidal Ramos; e

quarto lugar, Equipe' dos Pro
fessores. .. Os festej os; culmina
ram no dia 10, com a realização
de um grande baile no Clube
Canoinhense, com a "B'and
Show" de Florianópolis.

"

I

I
'

ITAIÓPOLIS (AN/CN) - mas nosso afastamento não quer
Com a presença de oito dos nove' dizer divisão; queremos somar

Prefeitos componentes, realizou- esforços para, em conjunto, con
se no dia 7 último em Itaiópolis, seguir benefícios, para a AM-
Assembléia Geral da Associação PLA e AMVAC" _

.

.

,

dos Municípios do Planalto Na mesma oportunidade o

Norte Catarínense (AMPLA). ,Prefeito de Malar Vieira, Cláu
O príncípal temia' abordado na dia Gadotti, valeu-se da Lei
reunião foi o desligamento de !185? dê 04/10/78, do �x-Gover-·
cinco dos associados, para a nador Konder Reis, para justífí
criação de uma nova associação, car o afastamento, pois à referi
formada pelos municípios de" da lei criava a mdcrorregiân do
Canoinhas, Três Barras, Major Vale do Canoinhas - AMVAC.
Vieira, Irineópolis e Porto MOVIMENTO
União. ECONôMICO

Na ocasião, o Assessor da
Secretaria da Fazenda, Francis
Co Cyrilo Correa, discorreu so

bre a necessidade da perfeita
apuração do movimento econô
mico de 'cada município prmcí
palmente porque aqueles muni
cípios têm grande parcela de
seu rendimento proveniente da

O' DESMEMBRAMENTO
O Prefeito de Canoínhas,

Benedito Therézio de Carvalho
Netto, foi ° primeiro a entregar
a correspondência oficializando
o desligamento, dizendo., 1}a
oportunidade que "estamos nos

desligando da AMPLA oficial
mente a partir de 1.0 de maio,

agrieúltura .

Correa. disse ainda qus há

pouço incentivo à classe agro
pecuária, "havendo um abando
no em, massa, chegando inclusi
ve a um número assustador de
dois \ terços o abandono da J?o
pulação ativa do campo para QS
centros urbanos. Cyrilo Correa
ainda permaneceu durante todo
o dia à, disposição dos assesso

res da área e conômdca de todas
as prefeituras da região, pres
tando esclarecimentos e forne
cendo orientação quanto ao pre-:
cn .himcnto . correto da declara
ção do movimento econômico.

Na quinta-feira última, dia
15, as duas associações realiza
ram �� Canoinhas, mais u:m�
reunião. para acertar os detalhes
referentes ao desmembramento
dos cinco municípios da ANI
VAC.

I '

Copa Norte
dia 25

quatro,

começa
com

jogos

)

,

, I

\(ÚLTIMA PAGINA)

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

Tberéz·o·· ssino ·oBvênio
para'" o p. DO dlret,or

m D·�í·
FLORIANóPOLIS (AN/

. CN) - Foi aprovado pelo
'

Go
vernador Jorge Bornhausen,
convênio celebrado através do
Gabinete de Planejamento e

Coordenação Geral GAPLAN,
com .a Prefeitura,Municipal de
Canoinhas, visando a celebracão
de seu plano diretor físico- t�r
ritorial e lei' complementares da
sede municípal.:

No ajuste efetivado, na ter
ça-feira.dia 13, a contribuição
do Governo Catartnense, .atra
vés do Gaplan, é da ordem de
Cr$ 535.500,00 além do .assesso
ramento técri:ico à equipe local

de elaboração dos trabalhos e
,de colocar à disposição os estu
dos, planos e programas ou pro
jetos de caráter setorial 0lJ. glo
bal.

Já a Prefeitura de Canoi
nhas, deverá participar com re

cursos humanos, financeiros e

materiais para a execução do
projeto em sua área, contratar

" ,

quando necessário a assessoria
, ,

de terceiros" providenciar ,e
manter as dependências de tra
balho da equipe' e elaborar o

plano de aplicação previsto no

respectivo convênio.
f

Agradecimento
Os familiares de

<:

(CONS'- ANTE)
ainda . profundamente consternados ante seu falecimento,
agrade,cem à todos aqueles que, direta ou indiretamente, pr·es�
taram ajuda emanifestaram sua solidariedade faCe

à tão Ia
merrtáve] ocorrência.

'

Glauco João Bueno

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CI.�he �estibular da Acafe
de Elslçao '

"
,

Poliei tv1ilitar
\

BotaFogo Esporte
:

Assembléia Geral Ordinária
\

Edital de Convocação
I

O Dr. Neuzildo Borba Fernandes, Presidente, no use

de suas atribuições e na 'forma do que dispõe o estatuto do Bota

fogo Esporte Clube, CONVOCA, os membros do CONSELHO DE

LIBERATIVO, abaixo relacionados, para uma Assembléia Geral
Ordinária a realizar-se no dia 18 de maio, domingo, às 10 :00 horas,
na sede do Balão Misto, rio Campo da Agua Verde, nesta cidade,
para a seguinte ordem do dia:

1 - Prestação' de Contas da atual Diretoria

2 - Eleição deis cargos de Presidente e 'Vice-Presidente
do Clube para o próximo triênio' e Conselho Fiscal.

3 '- Outros assuntos de interesse da entidade

F'ícam desde já convocados os seguintes Conselheires:

TITULARES I SUPLENTES

1. Pedro Ossovski i, Jair Pedro Mendes
2. ' Pedro Allage Maurício Nascimento
3. Acácio Pereira Fernando Fraiberger
4. Adauto Allage Luiz Divair Shimoguiri
5. Agenor Corte Luiz Milton Suchek
6. Egon Jarschel Pedro Scheuer

,'-

7. Erico TremI '
" Adilson Fraiberger '

8. Clemente Dambroski João Dírschnabel
s. Antonio Simões .Ioão Wendt
10. Vicente Dambroski Luiz Carlos Allage

Canoínhas, 28 de abril de 198.0.
'Dr, NEUZILDO BORBA FERNANDES - Presidente

1 x

Oficina PHILIPE Especia
lizada em máquinas de escrever'
e Eletrônicas . Avisa aos seus

Clientes que a partir do dia
05-05-80 estará atendendo em

\

novas, instalações à :Rua 12 de
Setembro, 437 Esquina Rua.Cae
tano Costa. Fone 2i2-:-0272,-,
CANOINHAS.

/

1 x

,.Blus sacos5 -

,
,

.

para o Frio
•

r Isa

para
, FPOLIS. _ (SECS/SI/CN)
o ingresso na Academia da

Polícia .Militar do Estado de
Santa Catarina (APM) será
feito através do Vestibular da

Associação Catarinense das
Fundações Educacionais
Acafe -, a partir de janeiro do
ano quo vem. A solicitação par
tiu do Coronel Alvair Batista
Nunes da Silva, Diretor de En
sino da APM, que em ofício ao

Presidente da Acafe justifica
que nos anos anteriores a sele
ção era feita pelos métodos nor

mais, o que deixava muito a de
sejar" .

O Diretor de Ensino da
APM explica que a escola "vi-

------,-------------------

AI-uga-se
, Clasa .

" Autoa:nóvel
,

Vende-se
Vende-se um automóvel,

marca Chrysler, cor verde; em

ótimo estado de conservação.'

Preço de ocasião.

Tratar na Relojoaria Schei
de, na Rua Paula Pereira, 616.

Os mesmos ficam sem efeito
por ter requerido segundas vias.

,

,

1 x

'DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS
i

/

INDÚSTRIA - COMÉRCIO - EXPORTAÇÃO
" \ TELEF9NES: Escritório 23m1770 - Loja 23.2014,

Dietribuidores Exolusi VOS da Linha

Completa dos .Motores «\VEG»

Esquadrias de ferro e

de vidros, com equipe' de
\

tentes para' sua

I \
,

, ,

uma variadlssirna secção

profissionais :compe-
I ,

'

colocação. '

Rua Des. Costa Cal'valho, 41 e 4.4 - UNIA0 DA VIT6RIA - PR"

I
' 'REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

,

WaldelDar Knüppel

'�.
Rua Major Vieira, 360 - Fone '(0477) 22-03g6 - CAN®INHAS - Santa Catarina

"

,
.

•

servira
I

sa alcancar os mais, modernos
métodos "de \ avaliação, a exem

plo do que já ocorre em outras
corporações policiais militares,
como a Brigada Militar do Rio
Grande do Sul, atualmente vin
culada à PUC para fins de sele

ção de seus futuros oficiais".

A APM possue atualmente
o Curso de Formação- de ou.
ciais, corm duração de três anos,
após os quais o aluno é decla
rado Aspirante a Oficial, tor
nando-se apto ao oficialato, de
pois de estagiar durante' seis

meses, quando é promovido ai.

2.'° Tenente Policial Militar.

Os primeiros contatos entre
a APM e a Acafe ocorreram nos
dias 11 e 12 de 1p.arço deste ano,
quando da, realização. do ·'Semi
nário para,Modificações do Ves
tibular. Na oportunidade, os

oficiais responsáveis pelo setor
de ensino ficaram sabendo in
clusive dos novos critérios que

, serão im:plantados no Concurso
da Acafe para julho próximo,
como experiência para o vesti
bular de janeiro.

Preciso de casa para' .alu
gar. 'Preferência de alvenaria.

Tratar, pelo fone 22 ..0555
: com Alberto.

RAPHAEL JOSTÉ BOEING, de-.
clara para os devidos' fins que fo-
.ram extraviados todos os documen
tos pertencentes ao veículo de sua

propriedade, marca Ford Corcel
Belina II L, cor' amarela, placa CA-
4110, chassis LB4NX'P-9'8828.,

'

-� '_'lmm.mrw__H W � __

Dri'" ZOé Walkyria Natividade, Seleme ..

, � CIRU,RGIA DENTISTA -

-
, ,

.

- CIC 005589159jDEP -

Clínica dentária 'de, senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatrja _:_

HORA MARCADA - Pça. Lauro 'Müller 494 - F'ene 22--Q4tl1
•

,\.., I

!S'T"D"F'"' Mi!

DR. ZEN,O AMARAL FILHO
- CIRURGIAO DENTISTA -

,

CONSULTÓRIO: Rua 12' de Setembro - esquina 'coro tra-

vessa 15 de Novembro
\

(próximo à 'Igreja'Matriz)'�- Fone 22-096ü ,"
I

_-.sun, __ :a&iSJiiWD'iC".�------=-_�,,!?__��"
.

Pt &,,, 4F&WQIi�!!!!!...............!!!!.!,!!.'i!!!:'!!!!.!Í!!!'!!!!!I!!I'!!�
. "

r·, Gf ooer
Cirurgião

\

DeDtis'ta'
Raios X '

-i.-

Rua Paula Pereira, 799 Fone 22-0588

I
f' /

. ,

Uma casa de madeira em terreno de 800 m2 me-

dindo 11x121n, contendo 4 quartos, 3 salas, cozinha, banheiro,
área de serviço e pomar. Ótima localização, pr�ço de 'ocasião.

Rua EiTllio Scholtz, 239
"''91'''''+
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Núcleo Regional
A Associação Catarinense de Profissionais de

Farmácia e Bioquímica, em-reunião com Presidentes
ào Núcleo no dia 29 de março, criou o Núcleo Regio
nal de Canoinhas, formado pelos Municípios de Ca
noinhas, Irineópolis, Itaíópolis Major 'Vieira, 'Monte'
Castelo, Mafra, Papanduva le Porto União. Hoje, es

te Núcleo será implantado oficialmente nesta cidade,
\ com a seguinte ordem do dia: às 14 horas, Palestra.
pelo Professor Masayoshi Hangay, sobre Hematolo-'
gia..a ter lugar na Câmara de, Vereadores de Canoi
nhas. As 18 horas, no mesmo local, acontecerá a íns- .

talação solene do Núcleo; e as 20 horas, jantar de en-.

cerramento no Restaurante Pampas.. Na próxima
edição, publicaremos reportagem completa sobre o'
assunto. I

Fabiana . Ceris - 1 aninho
Os parabéns da coluna de hoje, à garotinha

Fabiana Ceris Bahníuk, que no
"
c�la 12 último com..

pletou seu primeiro ano de vida. -'A aniversariante,
ê 'filha do casal Eriel Ivo (Roselís) Bahníuk, ele 1.0
Tenente do 3.0 Batalhão da Polícia Militar 1 cem sede
nesta. cidade.

"Milionárias" -: Nova Diretoria
,

_ o Clube de Bolão "Mílíonárfas", empossou sua
-

nova dirétori'a, eleita recentemente," durante um co

quetel realizado na última quinta...feira na sede da
Sociedade Tiro Alvo de Canoinhas. Marílda Drewek,
transmitiu o cargo de Presidente à Edeltraut S.
Kellner. Nos demais cargos, tomaram posse, Olga
Trevísaní, 'Vice-Presidente, Dolores Meister, 1.a Se-
'cretárraJ Inez de Souza, 2.a Secretária; Domícela
Hrehmer, Tesoureira; e Sueli Bona, Oradora. Na oca

síão, 'foi efetuada.a entrega da .Corôa à. Rainha Edel...
traut Kellner e Faixas à 1.a e 2.a Princesas; respec
.tivamente, Olga Trevisani e Marilda Dreveck. Da
coluna, seguem os cumprimentos à'Díretoría que as-
sumiu.

'

'STATUS CADILIRIIIOS
I

'. Masculmo e Feminino - Manicure e Pe-
• A

'

dícure -;. Ondulações Permanentes, a cargo de
profissíonaits. competentes.

Aceitamos com hora marcada, das 8 às 21
horas díaríamente ,

.
-

Rua Vida1 Ramos, 705 (Em frente à Far
mácia Allage) .

=

Enlace na agenda
Na minha agenda social do mês de julho pró

ximo, 'Consta no dia 18, o casamento de Jakson Padi
lha e Magna Celi Pangratz Gondim, filhos de J�cy

.

(Maria Inácia) Padilha e\ de Paulo Gouveia (Elíza
'beth Pangratz) Gondim. A cerimônia religiosa será
às 19 horas daquele dia na Igreja Matriz Crísto Rei. .

\
. .

O colunista agradece ° bonito oonvíte..
.

DEBS/80
o Presidente do Magestoso, Zaíden Emiliano

Seleme em contato com a coluna, informou que para, ,

,

o baile de debutantes deste ano, o numero de inseri-

ções será Iírruitado, visando dar maior destaque às

meninas-moças participantes da noite branca de 6 de
setembro. Os.preparativos já começaram, sendo que "

a orquestra e o apresentador já estão cdntratados;
"Je Reviens" � oator da Globo, Paulo Figueiredo.

\

está bolando, presentinhos para o DIA DAS

M,cr;.I:S. Vai ser Um barato, você presentear sua
mãe com a� criações aqui da casa. Só coisas

úteis e baratinhas. Se quizer, traga o tecido e

nós confe'ccionamo� o modelo que você desejar.

Praça Lauro Müller, '� R�a Felipe Schmidt, n.o 59�

I '1.

Françoi·s·e I.

.cú,clo
Colombo',

Bazar dos . Cacarecos
A "OASEH da Comunidade Evangélica Lute

rana de Canoinhas, está voltando este ano, com o

"Bazar d�s Cacarecos", que faz parte de urna campa
nha visando beneficiar as pessoas menos favorecidas.
Para que o êxito desta campanha se repita, a "OASE"
necessita da colaboração de todos, ou seja, ,com' a

doação de roupas, sapatos ou quaisquer outros obje
tos, que poderão ser entregues no Edifício Mussi, se:.

de do Bazar, no período de 19 à 31 deste mês.

Parabéns Maria .. Cristina

Antecipo hoje, as felicitações a este bro
to.da nova geração, que no dia 23 próximo inau
gura idade nova, Maria Cristina Fontana, uma
das elegantes debutantes de 1979 do Clube Ca
nainhense. Ela é filha' do casal, Adilson (Luiza
Marià Paul) Fontana.

Aniversários
HOJE: Haroldo Schmídt, residente em São Paulo-SP;

D.a Leopoldina, esposa de Rodolfo Frohner,
Irma -'Züerhurt e' Hugo' Fioravante, resídente

.

,

em C:uritiba-Pr.
,

AMANHA: Pedro Med�y Seleme, Célio KoÍller, Mi
, riam Kohler, suvana de Siqueira e 'Wíl

son, fillro de Romeu e .Jandira Wagner.
DIA 19,. D.a Elza, esposa de AUavir Zan:iolo, resíden

tes em Cueitíba-Pr; Silvio Knop, Ervíno
TremI e Rosíclêía, filha de Romeu e Jandira
Wagner.

DIA 20: :p.a Paula Maria, 'esposa de Saulo Carvalho;
Rubens 'Antonio Steierlein e Jacklíne, filha
de Erasmo e Dirce Herbst Fuclk, residentes
em .São Lourenço do Oeste,

DIA 21: Luiz César Zanio'lo, residente em Curitiba
Pr.; n.a Izolde, esposa de Armando Mül
'bauer ; Margar,et. Senezuek, 'Os gêmeos, �
tonto Sérgio e Lídia Regina, filhós do casal
Alfredo Dreher e Sra.: e João Alfredo Pe
reira, residente em Bela Vista do 'I1oldo.

,
.

�IA 22: Oswaldo Segundo de o Iíveíra,' D.a Ha.ydée,
esposa de Oswaldo Segundode Oliveira; Jo- <,

sé da Silva e Hadi Ruppel.
DIA 23: Luiz Roberto Benkendorf, e Maria Herta

Hartner..

AOS ANIVERSARIANTES, OS .CUMPRIMEN
TOS DESTE COLUNISTA.,

--=�'========================�========�

DRA. HE 01'5 S. BE,RTONCINI
CIRURGIÃ-DENTISTA

CRO 1,091

Consultprio: Rua Major Vieira, 505 '_ 1.0 andar

(ao l�do do Edifício Mussi)
""

-"

Fone 22-0439

I
I

�� _ .. _ � ,.l;�p,.".;·... .. ..........

posse
o Colégio Agrícola Vidal Ramos, .elegeu e em

·posou recentemente a nova díretoria da Associação
de Pais e Professores (AFP). Os membros são Os se

,guinte: Presidente Ezilton Budant; Vice-Presidente,
Leonidas Gruber; 1.0 Tesoureiro, Durval Ruppel; 2.�

.� 'Tesoureiro, Victor M,ete��r; 1.0 Secretário, Valdemar
Voigt; 2.'° Secretário, � JQãID Gualberto Wiliczinski;
Conselho Fiscal: Presidente, Paulo Eduardo Rocha
Faria e membros, Valdemiro Bosse e Aloisio Partala;
Pais Responsáveis: Antonio Brehmer e Alfredo Heri-

/
berto Sorg; Professores: Jucelia D. Muller e Fabiano
Oleskovícz ,

Dia Nacional
da Vacinação

.

o dia 14 de junho, foi escolhido para o "Dia Na-
cional da

. Vacinação". Em, Canoinhas, como nas de
mais cidades do país, esta campanha que terá a du
ração de apenas um dia (sábado), mobilizará todos
üs Clubes de Serviço, Polícia Militar, PX Clube, -

au

toridades, inclusive o Prefeito, o Delegado de Polícia,
o Comandante do 3.° BPM, Supervisões de Educação,
Professores, enfim; todos os que estiverem dispostos
a colaborar. Para isto, o Departamento Autônomo' de
Saúde Pública de SC - DASP, através de seu Di

re�or Geral, Fernando Oswaldo' de Ol.iveira, realizou
na últjrrra quarta-feira na Associação Comercial uma

.reunião especialmente convocada para tratar d�s de
talhes da vacinação em massa contra a poliomielite.
Na próxima edição, estaremos divulgando reporta
gem detalhada a respeito deste importante assunto.

.'

Afivelando malas
, Q�em está. de viagem' marcada para a CapitalIi ederal, e Q canoínhense Antonio "Vilson Wiese onde

, , . ,

assumira ímportantj, cargo no Congresso Nacional.

GARD A

Novidades em
Vestidos e Macações

Rua' Paula Pereira (Práça Osvaldo de Oliveira)

, .

I

I

.',� .

6adotti'
.'

ass DJ'iu

-,

O Prefeito de Major Vieira, Claudio Gadotti,
. , .

reassumiu o cargo na última quinta-feira, após um

mês de merecidas férias. O Vice-Prefeito, João Ba
tista Ruthes, que esteve à frente do executivo da-

"

quele município por 30 dias, foi muito elogiado pelo
brilhante desempenho de suas funções Gadótti (ío- "

to), visitou a redação do "CORREIO- DO ;NORTE", e

manifestou sua satisfação pela vitória que obteve em
suas reivindicações desde o início do. mandato,' no

I

que se refere à notícia da abertura de concorrência
, para a' pavimentação da rodovia que interliga Major
V�ira-Canoinhas e BR-116. Os nossos parabéns ao
eficiente alcaide Majorvieirense.

-

:===;============="=' : ,,'
==;;;--=�=====;;

.,

VENDE-SE _ Restaurante � Churra.scà-
- ria Pinguir.i:J; �or' motivo de lllu(lança.· .'

.

, Aceita-sle propostas pela Caixa· Postal,'
408, sob o nome "RESTAURANTE PINGUIM"'.
As melhores propüstas serão avaliadas e comu
nicadas ao.s interessados.

\ Propostas no .lo,cal,
com o Sr. ARNO. '

Rua Paula Pereira, 430 (Ao lado do Cor reio)
I ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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CORREIO DO NORTE

, ,....;.,, --- .. •

'

_17_de_m_aI_·o_d_e_1_9_8_O _

o Doutor Orli. de 1).taíde' - qualquer. título 9-ue seja ".
2. -

Rodri,guc'5, Juiz de Direito da 2.<\ Como o mandataria, nominado,'
Vara Judicial dai Comarca ,de não cumpriu 'a obrigação referi

da, tem a peticionária como queCanoinhas, Estado de Santa Ca-
brada a imprescindível confian-

tarina, na forma -da Lei, etc. ca que deveria sustentar a au-
'5 ,

tora digo a outorga dos poderes
FAZ SABER, a quem inte- de representação, pelo que age

.ressar possa, ou que dele tomar'
ra manifesta formalmente sua

conhecimento que por parte de intenção de HEVOGAR, COlTIO"
BENEDITA PACHECO DOS .revogado tem, os mandatos, comSANTOS DIlVIA, brasileira, os efeitos de sua cessação; em

:

I. "
,

__,_"__ viúva, do lar
I domiciliada e re- �'az5.o do que dispõe o art . 1.3165-"Fii"il lÍ'ii'T�7wi'fiiTll.. lfi"lfiifiiY1l',ir'if'f'1I'"r;rt1i'Ti""li-.lrifiTr.'"'i nn '�ri'.Ffi'ii"'ifi'�;'i--w'''r-ffln"i'i::;.rrli-=-iífT ii e,"lli"....TI"'li' iõrlf rT&"'iiTí1"wmlrirmm fi a I Ii='Ttnhnr�i"I'T�i � í d 811te e 111 CUI'it iba, Paraná, comb ina .do com o af't.' 131e do�/ . '

'
.'

,'- '31 foi-lhe requerido, nos termos C. P,' €i�'il,. O mandatário, ora

f�.
\ dos artigos 867 e seguintes, in- cÜstituido ) realizou negócios de�

\, clusive 873 do C. P. Civil,' PRO-,' oneração hipotecária de imóveis
'� 'TESTO JUDICIAL para ressal- da requerente,

f

contrariando�b.:.E.•,.,
I:

•
.va e conservação de seus direi- vontade expressa 'a ele maniíes-
tos, com NOTIFICAÇÃO JU·· tada verbalmente,' pelo qUe será

I� DIOIAL, da .intensâo '�de
,

.revo- proposta, além da devida ação
l Tudo para o seu lar ;:�:�a���:n���it��'1�D; :�Zrfan':�t�ãâedei�â�R��a���le���É COSTA, .brasileiro, casado, pro- atos Ilícitos, provocando-se, jun-ie ,.

eletrodomésticos J'Y)otDI' público anosentado resi- to ao Ministério Público e,Juizo

�I' eOI rno v e I s e '- iJ dente e domiciliado em Canoi- Criminal, por força do que dis-

.

,

.

nhas, Santa Catarina, expondo põe o art. 27 do C.P. Penal R�-\

I .

f
para tanto, os fatos seguintes: paração Penal a qualquer espe-conjuntos estofados, copas. dorrnitó.ios para casal e In an� 1. ,- A requerente .outorgou cie de infração que exija a pleí-
poderes de representaçâ., ao Dr. teação de direito punitivo indis-tiJ� cozinhas -afJ1sricanas todeschini televisão a cores (sanio. José Yvan: da Costa, através. de ponível. 3. -,Tendo assim co-

I instrumento procuratório lavra-: n10 revogados os poderes , 'pro-
.eharp, philrps), televisão preto e· branco (philips, phil�o) fo- do às fls. 35 do livro de' pro': curatórios referidos, por traição,

'\ ' curacão n.? 17, bem como fls. 20' 'ao mandato" requer a requeren-i� gões a lenha, e a gáz, refrigeradores, armarlos\ com pias rio livro deprocuração-n.vIã do 'te seja este PROTESTO forma-It: Tabelionato de Três Barras, SC" lízado, através notificação, en-

�',. pará que o mesmo pudesse gerir caminhando-se cópia, para aver-(simples e duplas), bicicletas, enceradeiras, máquinas de
os negócios da 'requerente de bação junto ao Tabelionato 01?--" ,

I

I
'

.'

.

h' b
'

uma maneira geral, ressalvadas, de foram lavradas' as procura-� costura e'· da lavar. colchões, via ões, carrm os e ercos, na prática dos atos Ou adminis- ções, ao Registro Geral de Imó:',I: \
J

tracão de seus interesses, o di-'. veis \ de Canoinhas, ao Banco dole relógios de parede. rádios, toca- fitas 8 uma reitn de ação por perdas e danos Brasil S.A.,' agência de Canoi-
. IE I resultantes da inobservância, de nhas, para que não firme mais '

� - I infmidads de, artigos. ínstrucões diretas para o exércí- contratos com o Dr. José Yvan� cio d� 'encargo, ainda que nos li- Costa, na, qualidade de repre-rv mites do m=ndato, como aliás sentante da requerente, já que� , .., d
· '. ",

.

.,

t fi\a hOI f'a independo de, expressa mencão
-

nessa casa bancária foram. con-� - ure
.

Ja f1O Prop r1O e en Pt>ga 3 no instrumento procuratório, vencionadas por ele, em contra-
e \_ " "I por forca,' do aue e=tabelec., o, riedade à expressa manifestação' �. ,

� art . 1.313 do C. Civil, obser- da mandante, ônus hipotecárioE Fica-nos uma visita e ,comprove nossos preços e, facUldades de pagamento �' vando-se ainda fi disposto no art. garantidores de financiamentos
� l:iOl do C, Civil em que o man- agrícolas, dessa forma por ela�

·
.

I
datário é obrigado a dar contas, desaUtorizados, notificando - se

�UA�'H'" �_:�::_.�,�:::,:::.:,.��,:�.::�:�._:.:.:,�::�:�. �. �.�:.�m...�.�-'I·, �f���:��:��� :an�:S����� !�����f�:�:&��i:�n�1�
/

' \

.

·

priedade 'em que reside'. 4.-,,

�'�*��UE�����4€��i���������������������� ,Requer, finalmen� � publica-
ção do presente, em jornal 10-,
cal blim como em órgão de im

prensa de circulação regional,
para que.a medída chegue ao

conhecimento' de terceiros, pre
v�niÍido-lhes possíveis prejuízos
advindos de negóCios reaVzados
tendo corno s�pediíneo amai .. ,

,dato revogado. (Ass.) �Q.ria,
do Rodo dos Santo� Lima -

OAB.PR. 8122. E, para que
chegue ao, conhecin1�nto de' to
dos e não'possan1 ?Jegar ignorân
cia, mandei' passar o p�esente
que se ,publicará na forma, da

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

I DIA 'D05- ADVOGADOS
I

'19 de meio de 1980

I
'

,

Nessas congratulações neste dia dedicado a valorosa
eb.::::t? �0';2 ADVOGADOS,:.}!ue muito eontrlbuem para haver maior justiça f

entre a humanidade,

Uma homenagem do seu'REVENDEDOR VOLKS'WAGEN
I, I

,I

Mallen, & C·
.','

'.

I 'a .

\

,

Não é nenhum concurso de
l]erguntas e respostas.
E muito _mais fácil.

. Para concorrer, basta

� �?leci?nar as' figwjnhas_ do álbum
�, A Cna__nça � o ICl\1 ,-Conhe�
�, 'Sant� �atanna". "

,

� E Ir Juntando as cautelas para
�1 . os sortifdos de Cadernetas de
� Poupança BESC, que vilo[� acontecer erTl maio, agosto e

� névembro.

i 'As caute!as você ccn'segue de

� duas maneIras. Apresentando

!�"Ii,:,

" tf;)j�'�if€\�1m�����;�.��
� /Ji �(

f' ,�� *1'('i
� �)

.."

rr: �;
� I�'p \

, !
K �'�!� �J
�
�
r'j
�\i

s�u álbum con1pleto nUtTi dós
postos de troca. Ou, com um

'pouquinho de sorte, junto/com as

figurinhas que vên1 dentr? dos
envelopes., ,

VáJcom fé, que você tem muito,
a ganhar. As Cadernetas de
Poupança_BESC valem de'Cr$
2.5.000,00 a Cr$ 350.000,00 ..

Corho você' .vê" vale a pena
, conh'ecer tudo sobre Santa
Catarii1a.

\
'

,

JUÍZO DE' DIREITO DA COMARCA DE CAN6INHAS ..SC

Edital ,d�' N6tiFicação,
.

Çu�ulada
Protes-to / Judicialcom

Es-

.' ,

:�

1'\

j I
I

<

-

OrrH de 11taíde Rud:dgues
Jui,z de Direito da 2.a Vara

2 x

/,

DOCUMENTOS

.

]�,:;<FR.E\.sSO c' I\T i\1'ü1'!Ti'r�s7.i'
T /'1Ã'.r--'k'"Q,f. TTC.� ::() I'" �.,....," "! ,._

.

\-'::.:;,,.,t.:��).w u,,"�\,,\, .....1 ,_..HJ.E:s LTDA., Q, la
ré.). }J:J.rà os cl��vidC':; fins que' fo::am-

r
,

"

Os nie;:;mos fit:w.m �i\Snl efeHo

por ter sido req�!er.id.as sI2'gl_mdà�
Vlas.
1: x

, '\
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Especificações
,

técnicas
. L, GL

tica transversal e mortecedores hi
dráulicos telescópicos.

4 - CARROCEltIA
'Carroceria tipo autoportante e estrutura

diferenciada, estilo "Semi-Break", com 3 portas,
cinco lugares.

5 - DIMENSlõES (mm) .

Comprimento total .. 3734

Largura máxima .. .. 1545
Altura .. .. .. .. .. .1350
Distância entre eixos 2225
Altura livre do solo . . 140
Bitola dianteira .. 1270
Bitola traseira .. .. .. 1288

6 - FREIOS',
A disco na frente, e a tambor atrás, com

acionamento hidráulico e corretor de freadas ..

7 - PESOS E CAPACIDADES
Em ordem de marcha (Kg) .. .. 8üO '

Total com plena carga (Kg) .. 1.200
Radiador de água .. .. .. .. .. 5,8 litros,
Reservatório de combustível. . .. 38 litros
Óleo do motor (cárter) . 3,,5 litros ICâmbío + diferencial .. .. .. .. 3,15 litros
Caixa de direção .. ..'.. .. .. .. 0,14 litro
Porta-malas .. ... .. .. .. .-. .. 365 litros
Porta-malas com o ·banco· abaixa-

.

do acima de .. .. .. ..... .. .. .. 1.070 lítros'

8.- PNEUS
. 145 SR 13 Radiais:
9 - RODAS
De aço estampado com aro 13" e tala 4"

10 - D]]REÇAO
.

Mecânica 'do tipo pinhão - cremalheira.

1- MOTOR

Dianteiro, transversal, de quatro cilindros
em linha, quatro tempos, refrigerado a água,
com circuito selado.

,

,Diâmetro x curso cilindros (mm)
Cillndrada total (cm3) .. .. .. ..

Taxa de compressão .... " .....

. Potência máxima CV (SAE') .. ..

Regime de potência máxima (rpm)
Torque máximo Kgm (SAE) '.. .. 7,9
Regim.e de torque máximo (rpm) 3600

76,0 x 57,8
1048,8
7,4 : 1
57
5800'

Comando no cabeçote, acionado por cor
reia dentada; válvulas de admissão e escape no

cabeçote.

Alimentação: carburador de corpo úrico Inver
tido

Gasolina indicada: comum

2 - TRANSMISSÃO
Embreagem mecânica, câmbio de 4 mar

chas à frente mais ré, alavanca no assoalho.
1.a ._. 4.091
2.a •• 2.235

,

3.a . . 1.454
4.a •. •. •. .• ..' 0.959
Ré ...•.•.•...3.714
Díferencíal : .. .. .• 4.417 : 1 (53/12)
3 - SUS·PENSAO

DIANTEIRA: Tipo' Mc Pherson, com 'bra�os os ..

cilantes: e barra e·s,tabilizadof'a
formando .0 triân.gulo inferior,
amortecedores hidráulicos teles-

.

cópícos e molas, helícoídaís.
.

TRAZEIRA: Independente, com braços trian
gulares inferiores; mola semí-elíp-

/ilIIMB
Automóveis s.a

Concessionária Fiat para Canoinhas e região,
-Fuck 'Automóveis Ltdá.'
Rua Caetano Costa, 2211 (BR-280) -, Fone 22-0007 Canoinhas - S C

Tudo
''+/'0

começou
sabe.,..

ce por
Tiradentes, foi o LO que lutou

pela Independência do Brasil ,

o' plano de. Tiradentes e �e
seus amigos VIsava: Proclamaçâo
da República, Proclamação da In

dependência, estabele�endú, por ca

pital São João Del ReI; fundar uma
universidade e decretar extmta a

escravidão; estabelecer fábricas de
pólvora, ferro e tecidos; uma ban
deira com o triângulo no centro
com o seguinte dístico: "LIBERTA
QUAE SERA TAMEN", isto e, LI
BERDADE AINDA QUE, TARDIA;
e o Servico Militar obrigatório.
Mas Tiradentes foivtraido por:Joa
quim Silvério dos Reis. Visconde

/

I ,

N8 DEPARTAMENT6 DE VEtCULelS USAB.S DE

MIfKUEL PROCOPIAK COMÉRCIO ,DE VE'tCUL.S LT.A.,
/

V6)C:t, ENCtDNTKARA P:ABA PR.NTA .NTKEtlA.:

Marca ADo

1 Opala Coupê
1 Opala 4 pertas .. .. .. .. .. ..

1973

1974'

19'741 Opala Coupê ....

1

v
'

•

MIG-UEL PROCÓPIAK COM. DE VEíCULOS LIDA.'

Concessionário General Motors do Brasil S. A..
, ,

Rua Major Vieira" 289 - CANOINHAS -. Sta. �atarina
a.----- ,........."w *,*P*

elelcom

que?
de':Barbacena governava Minas Ge
rais, suspendeu imediatamente a
ordem de derramai' Os inconfiden
tes não tiveram tempo de agir,'
sendo presos em Vila Rica e 'I'ira-
dentes no Rio de Janeiro.

,

Tirádentes foi apenas o apelido '

que o. Alferes Joaquim José da Sil
va Xavier recebera, assim chamado
por exercer a profissão 'de dentista
nas horas dex lazer " Pertencia a

uma família muito r;ica de Minas,
. Gerais. Em uma, viagem que fez
ao Rio de Janeiro encontrou cole
gas que estudavam na Europa e que
trouxeram idéias liberais. Voltando.
à Vila Bica, resolveu fazer um

movimento para libertar o Brasil,'
.

Tiradentes foi traído, condena
do à forca, e'squartejado e sua ca

beça espetada num poste, e mesmo

assim exclamou: ; "SE DEZ VIDAS
'/ EU TIVESSE, TO:qA8 ELAS EU
DARIA".

'

.

Atualmente Tiradentes é c6n-
siderado Herói Nacional.

Josete Maria Zucco
Aluna do Curso de Corte e

Costura do SESI.
--------,-----------------------

DOCUMENT0S
, \

EXTRAVIADOS
RENE MI�TO BAUER de�la�a para
os devidos fins que extraviou os

documentos do seu automóvel" mar
ca Chevrolet Opala Comodoro, pla
ca CA-5200 cor verde Olinda me

tálico, 'ano, '1979; chassis n.? ...
'
...

5P�7EJB123968 .

.J
,

Os mesmos ficam sem
, efeito,

por ter sido requerido se,�i.IJlda VIa.

-I

Figura.proeminente do Mo
dernismo, sua influência se re

velou em toda a evolução de
sencadeada por esse movimento.
Seus livros, como' assinalou
'Wilson,Martins, na "História da
Inteligência Brasileira", mar
cam uma presença sábia e cons
tante no último meio século da
.vída intelectual brasíleíra.

oi,
. ." ,

: 1�:? h; �,>{,'.: "ú,;i�;,�:�L-,�' .'" "!;,
- centros se irradiaria em .dtmen
"são nacional. '�'Em Natal, onde
reside até hoje, recebe ·05 ami-

.
.

, "

gos em casa, conversa' como

uma jandaia", e, à noite, se en

trega aos- escritos, invadirido as

madrugadas· silenciosas. Cerca
do sempre pelos, antigos alunos,
pelos intelectuais e .pelo povo,
não perdeu a alegria de viver e

a. todos atende corr» simpatia e

bom humor'.

Procurado pela repórter
Rosina D'Angina, da "Folha de
São Paulo" deu uma entrevista,,

.

publicada.no dia mesmo do ani-
versário, que oretrata com per
feição. Ali está' ele' com toda
sua . lucidez, evidenciada nas

respostas prontas e seguras (às
vezes ferinas), no língua]ar ri
co e espirituoso, na atualização
com os fatos do- dia e' na ,tran
qüilidade de quem sabe que deu
° melhor de si à 'cultura "nacio-
nal.

,.":,' ....
.

.

. Para ele, o 'segredo dá lon
gevidade 'é "dar :dimensõês líri
cas às' coisas vulgares" e "rir
sempre que, possível; pois o dia
bo é ínfeliz : porque' não sabe

, rir". Confessando ..se.'um peca
dor profissional, I, considera-se
também uma coisa rara: um

velho bem humorado '''É por
quei-> "explica ele -"a surdez

.
põe muito (l"e distância, anminho
'e pelúcia no pensamento ..Hoje
só ouço quem eu quero ...

"
.

m

Eneas AthanáZlo

O último dia 30 de dezem
bro marcou o transcurso do 81.°
aniversário de Luís da Câmara
Cascudo. Um "capítulo espe
cial" dos estudos brasileiros de
Folclore, - como é considerado
pela crítica especializada, - é
autor de uma centena' de livros
e cerca de três mil ensaios, es

palhados pelas mais diversas
'publicaçõesJ e sua obra de pes
quisa, interpretação, sistemati
zação e história das'manifesta
ções folclóricas de nosso povo
supera em volume a qualidade
a de todos seus antecessores,
ombreando-se com a do próprio
Silvio Romero. A divulgação de
seus rtabalhos fez dele um inte
lectual mais conhecido no exte
rior do que no seu próprio País.

..
• lo' "

JUíZO DE DIREITO DA 2.a VARA nA COMARCA DE -..

" ., �.
\ "

CANOINHAS _', SANTA CATARINA'

Edital de' Leilão i

•

Edital de LEILÃO _ Extrato (Ari: 687 do CPC) .

1.0 LEILÃO:
2:° LEILÃO: Dia 09 de julho de 1980, às' 10:00 horas'

LOCAL: Edifício do Fórum/ Desembargador' Rubem Mo-
u '

ritz da Costa, s/n.? -, Canoinhas - SC. " "

AUTOS: Execução, n.? 644

.,..:.

, \

REQUERENTE: HERBITÉCNICA.- DEFENSIVOS AGRíCOLAS
LTDA.

.

REQUERIDO: UNZO _$UZUKI
, BE� (8): "1) Um arado arrastão, marca Rommer, de fabri-

.cação nacional, com cinco (5) discos de 28 pole
gadas, em perfeito estado de conservação, avaliado em Cr$ 82.0QO,00
(oitenta e dois mil cruzeiros); 2) Uma grade de arrastão marca
Super Tatú, de fabricação nacional de 24 discos de 18 polegada�,
ambos, os equipamentos para tratores C.B. T., avaliado 'em Cr$
��O. 000,00 (trinta �il cruzeiros). Eu' Zaiden E.' Seleme, Escrivão,

=

o subscrevi .

-,
,

Províneiarío incurável Cas-
, ,

eudo jamais admitiu morar lon
ge das barrancas, do Potengi.
Com essa atitude veio desmentir
a previsão de que sua obra seria
prejudicada e só dos grandes

Canoinhas, 25 de abril de 1980.
GIIIl"""�- . ,.

ORLI DE ATAíDE RODRIGUES - Juiz de Direito - 2.a Vara

AGORA 'VOCÊ CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENrE!

É A SUA'RADIO SANTA CATARINA,'SEMPRE
PROCURANDO DAR MAIS A SEUS OUVINTES �

ACOMPANHE TODO DOMINGO A PARTIR DAS 07,00
HORAS, O DOMINGÃO MUSICAL.

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS - TELETEMA {TEMAS
MUSICAIS DAS SUAS NOV�LAS PREFERIDAS.

.
.

� .

E A SEGUIR, ENTRE' i1,00 E 13,00 HORAS, �LUBE DOS
REIS _ O MELHOR DA MÚSICA, NA INTERPRETA-"

çÃO DOS MELHORES CANTORES EM· EVIDÊNCIA.

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GEN'TILEZAS", LEVAMOS NOS·
SO RECADO MUSICAL AO HOMEM SIMPLES E BOM DE

NOSSO INTEiRIOR.
RADIO SANTA CATARINA - SEMPRE ACONCHEGANTE

E MAIS PERTINHO DE VOCÊ."

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Papanduva
Esmeraldino M. ,Alm,eida

Mll:S DE MARIA & NOVENAS

O mês de maio, consagrado a Nossa S·�nho:r.a, Mãe do

Salvador do mundo Nosso Senhor Jesus Cristo, este ano

vem sendo celebrado com mais fé, mais calor humano e

entrelaçamento entre a comunidade especialmente (->�Üre as

fDmilias que recebem a visita da CAPELINHA de Nossa

Senhora • -Por toda. a cidade a mesma está circulando dia

.r iamente . Em cada residência é celebrada novena em ho

menagem a' Santa e assim continuará até 0 dia 31, quando
serão recebidas as Capelinhas na Igreja Matriz para ser

coroada a Santa por um grupo de 16 anjos, das escadarias
de um altar especialmente preparado. As homenagens se

rão realizadas durante a santa missa a ser celebrada pelo
nosso Vigário Pe. Antonio Cintho .

GOVERNO APR,OVA VERBA DE UM

MlLIlL\O PARA A PltEJ?EITURA

O Governador Dr. Jorge Konder Bornhausen apro
vou pelo empenho n.? 09, a verba de Cr�ô 1.00'0.000,00
(hum milhão de cruzeiros) para a Prefeitura ampliar o

prédio da Prefeitura Municipal. O mencionado processo,
contendo o referido empenho, foi encaminhado ao Tribunal

. de Contas do Estado, para análise e aprovação, para pos
terior liberação dos recursos. O ofício enviado ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal, de n.? '1211-80, vem assinado pelo
Dr. Flávio Veloso da Silva, Sub-Chefe, em exercício era
SUAMU. Realmente nosso Governo vem atendendo as rei
vindicações justas feitas pelo Chefe do Executivo Munici
pal, Sr. Nataniel Resende Ribas.

FUCADESC FUNDADA EM PAPANDUVA
Com a presença do Coordenador e da Assistente So

eial da FUCADESC, regional de Mafra, em reunião geral
. eomunitária irealizada dia 08 do corrente na Sociedade
;H.R.E. Papanduvense, foi pelos visitantes feita uma ex

posição dos fins a que s,e propõe a referida entidade de
'f,no filantrópic;os.· Com presença regular da comunidade
qu.c participou dos debates, foi concretizada a -idéía da

-ib.tl1!taç&o da E'UCADE'SC, sendo na mesma oportunidade
f-·!.'M�oJJÜdo os membros que irão indicar demais integrantes
i�3 -eomissões . D_:a 20 do corrente mês estarão novamente
"N !'HJ:_:�� C,i'�'3.d� � mesma eouipe ce }\�afra para ultimar

I'>� n-c:'\��('lho�� ô,� crif'n�a('5·o 3. Diretor: a ('- integrantes do

Ii1tladrs representativo da mencionada Entidade Social.

I 'Y:"JS����;A.O DA .JU1',J"fA i}!í� SERVil'Çú lVí.,lLITáR

'-l'-',i� /i';�,r.:)_..;I,.,. corrente '" J'lIT'<> do S"""l'C"-" 1\lr'1:1�"" r1e,,," fI� "\.1\ ��,JJ ",,'Ji..r)!.._\ .. � .... (� , C'.t s l "'Gol �.. 4: .... ' �. �, 1 .. .1..

f'n'H"(1�,{vn }'f'"i"'btu a visi+a do ilustre Capitão Osvaldo
.�?!Qnril;\:d:p l'far1cch, DD. Delegado da 13.ft Delegacia do Ser

-v-iço �lr:J.lit.s�t de Canoínhas . Terminada a inspeção o Capi
.'�"1Q examinador dos: trabalhos, tlCOU satisfeito com a boa
mdem dos serviços. os quais estão sobre a responsabilidade
d.o Sr, Hamilton Tabalipa çle Almeida! que vem desem�,
1.3enhandQ 9 cargo com correção te honr!ldez.

SL"iAL DOf3 TEMPOS

PALAVRA DO PAPA SOB:B.E A COERÊNCIA E F'I
I}�L,JJ)ADE. "Hoje a Igreja tem necessidade de cristãos
-�,ispostos a darem claro. test,emunho da sua condição e a

,assumirem a sua pirópria parte na missão da Igreja no

mund.o. Pel'tencer a Lgreja, viver na Igreja, ser Igreja, é

hoje, algo de muito exigente. Isto talvez não custe a per-
1;P?uição clara e di-reta., mas poderá custai' o despre,zo, a

indiferença, a marginalização". (CTC)

DEPttT1.t'l\DO MOACIR BERTOLI COMO
GOV1'2P.NADOR VISITA PllPANDU�TA

!i�steve em visita a Papanduva dia 10 do corrente, o

dlfi\putado estadual e Presidente da Assembléia Legislativa,
IV[oaór Bertoli, no exerdcio de Governador do Estádo,
a.companhado de sua comitiva governamental integrada pe- j

10 deputado federal Artenir 'W,er-ner, Dr. Ricardo Saponti
pTesidente da FEAER e representando o deputado federal
F.sp:;r!dião Amin Helou Filho, representantes da Seereta
do. da Saúde e ERUSC. jnclusive outras alltoriclades esta
(luajs. Na rápida vis'ita a Papanduva o Governador em

cxerdcio entregeu uma ordem no valor de Cr$ 1.000.0.00,00
(hmn mHhão de cruzel:::-os), pnra o Hospital' S,�o SdJa::;tião
::;endo que outras obras foram contempladas em convênio
.n!re Prefeitura e Gove:::,no ,do Estado. l\To próxjmo núme
rr, dnn::i mais det8.1.hes sobre u vjs.i.tá governamental a Pa

pé,nduva.
I PASSAR.!i:Lj\ DA SOCIEDAOE .

PREFEITO NA'rANIEL RESENDE RIBAS Dia
vint<:! data fcstiva p3.ra o Sr. Prefeito Municipal que estará
extreando troca de idade nova. Felicitaçõ2s estarão cir-
culando em alto estilo ao distinto senhor.

,

S:·ta. SIMONE CLERY - Na mesma data niver da
f>r1-a. S�monc, fllha do casa] Sgto. Miguel (DoJ:valina) .A.ci
n1ir Adur, r�siclel1te em :Rio do Sul. As merecidas homena

:�en.s €111 alta rotação a simpática Simone Clery.
MAnJO CORREA - Também dia 20 f.estlcjando ni

VE'r o sr. MhrJo, \aHo fUl1cionúrio da Firma Schadcck, rece··

bn�dü cumpI'llTl2ntos er,!! sua residência c rccepci::mando -aos

aD11gCf.3 .

�ra. 'IEnESA SCHADECK -- Dia vinte ,� um, feste-'

jl3�:do jd;lQ2 nova <'!. Sra. Teresq., esposo do sr. Olimpio
��(hp_d'2('k, l'\:�sidcnV� em C,moinho,s. Felicitaçõ�s nu,pauta
p?ra a I-;onôosa senhOriL I

f:ra. CACTLDA R!BOSKI - Na mesma data. niver
C3 �l:';J.. Cucilda, esposa do sr. Amo, Rcch:ziegeI .Junior,
110:'::(" FI'Czado assir..G.1�.e. li'c!icitações em grande circulada.

, rnlPl\} .JOAO "\VLADT]VUH - Din_ 2t; ni_ve�' ôo im.rem
.Tciio Wl:cl_iinir fl1ho (10 �a:::.aJ }\JIi,guJCl (E1za) Mathiosid, jo
, ·'.:'rn-f''l�r(lo. el�l ativic�ades l:<lra a devida recepção' ao

TQJO Wlad ir<l;r. .

ANDF1�1 GUnXHi'.rnVrw. - na mesma data ni.vcr do,
r'ir�ot�(I Andi'{> Guilhumf.;. f:lh.') do d istin+(\ (,D.;-;� 1 Dr. I\rIari()
(S(·n1101:8..) (�op.ldon'?r, Diret.or da ACAB..:E:SC-]\lafl·u. no�)so
"r' ·1.''''r'�''-' l1'l;'";1n�Gu"'r,la "0"""" PI "";:""�ca con.J'j·rrrlad'"I,:..' .... o\j ... j".v .t: � � .1 .A�...... .J,. '( c..... ,). , \.,.. l':".l. ."...�i'�_J ...l.... u.

111M P'OR �.lEl�/3ANA
'

A Hn:1lher é 1.Jma flor que se estuda como a flor do
f'nrr.pc, pelas cores, pelas folhas ,e, sobretudo, pelo seu per
íume. (José de AlenQar)

REGISTRO CIVIL EDITAIS
NER,EIDA C. CÔRTE, Oficial dQ Registro Civil do

1,<l Distrito de Canoinhas, Santa Catarina faz saber que
pretendem casar-se:

ADAUTO SILVIO MUNHOZ DE LIMA com EVA DO
C.A!RMO DE ASSIS, brasileiros, solteiros. domiciliados e

residentes nesta cidade; ele carpinteiro, nascido em Bar
ra. Mansa deste Município aos 19 de fevereiro de 1957, fi
lho de Adauto Munhoz de Lima e de Sesinha Nelly de Li

ma; ela, do lar, nascida em distrito 'de Ir ineópolis-SC, aos

14' de julho de 1962, filha de Adelaide de Assis. '

PEDRO EDUARDO MILCHEVSKY com ZENILDA
ALVES PINTO, brasileir-os. solteiros, domiciliados e re

sidentes neste distrito; ele lavrador, nascido em Vali.nhos i

deste Município aos 14 de março de 1953, filho de Francis
co Milchevsky e de Helena Milchevsky; ela do lar, nascida
em Rio -Pretinho deste Município aos 28 de junho de 1961,
filha de Tancredo Alves Pinto e de Avelina Onofre Leal
Pinto.

.

OTAVIO KE,LSCHESKI com
- BERNADETE DE F'A

TT1VfA CALIXTO, brasileiros, solteiros, domicilrados e resi
dentes em Marcilio Dias deste Munic ipio ; ele oper ário, nas
cido em Bela Vista do Sul-Mafra-S'C aos 29 de maio de
] 957, filho ele CaSSCTl1ú'O Kelscheski e de .Ort.ilia Maciel .

Kelschcski ; ela do lar, nascida em Distrito de Paula Pe
reiro deste Município aos 29 de marco de 1961. Iilha de Se
bastião Calixto Rodrigues e de Eulalia' Cal ixto .

DANIEL SMOKEVICZ com ADAIR DE FATI'MA
FERREIRA DOS SANTOS, brasileiros" solteiros, domicilia
dos e residentes em Joinvílle e neste distrito; ela mecãni
CC', nascido em Distrito de 'I'aió, c'omarca de Río do Sul
se. aos 20 de abril de 1953, filho de Floriano Smokevicz c

de Ana Smokevicz ; ela do lar, nascida em Canoinhas aos

14 de janeir-o de 1950, filha de João Ferreira dos Santos e

de Mathilde Dolla dos Santos.
RAUL AN'"rONIO SLABADACK com MART LUCIA

MIRANDA LIMA, brasileiros, solteiros, domiciliados e re

sidentes neste distrito; ele contador, nascido em Três Bar
ras desta cOlTIU":ca aos 19 de dezembro; de 1950, filho de
..João Slabadack e de Maria Kusseck Slabadack: ela do lar,
nascida em Cancinhas aos 25 de outubro de 1960, filha de
Benedito Antonio Miranda Lima e de Edith Vieira Miran
da Lima.

MARIANO MOMOT com MAR.IA NITA RUCHINS
KL brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes neste
distrito: ele lavrador. nascido aos 15 de outubro de 1953
em Paciência deste Mun 'cípio, filho de Miguel Momot, fa-

Ij.;
I I

I,
I ,
J

I'"
.,.'

I;'

lccido e de Michalina Momot, falecida; ela do lar, nascida ,

em Felipe Schmidt deste Município- aos 09 de setembro de

1957, filha de Antonio Ruchinski e de Rosa Mereiglod Ru
chinski .

ALBERTO GETULIO S,TANGE com LIDIA SOARES
FRAGOSO, brasileiros, solteiros, domíciliados :e residente.

neste distrito; ele pedreiro, nascido em Canoinhas aos i
de agosto de 1950, filho de Waldemar Carlos Stange e de
EHr.ida Hoffmann Stange; ela do lar, nascida em Rio Novo

Major Vieira desta comarca aos 1.'0 de agosto de 1956, fi
lha de Vitor Soares Fragoso e de Alba Amora Fragoso

NELSON DE LIMA com TRAíS FATIMA CORDEl·

RO, brasileiros, solteiros, domiciliados e residentes nesta

cidade; ele desenhista topográfico, nascido em Canoirihas
aos 19 de setembro de 1957, filho de Severino de Lima, fa
lecido e de ltelvina dos Santos de Lima; ela do lar, nasci
da em Canoinhas aos 9 de setembro de 1963, filha de Nei
Müller Cordeiro e de Maria Rudey Cordeiro.

NELSON CARLOS RANK com DEJANIRA CHAL.
MES COSTA, brasileiros, solteiros, domiciliados e residen-

- 'tes neste município; ele mecânico, nascido em Salseiro des
te distrito 80S 02 de fevereiro dê 1955, filho de Helmuth
Rank e de Ida Clara Rank. falecida; ela do lar, nascida em

Ir ineópol is-Sff., aos 30 de junho de 1959, filha de Ageu
Ramos Costa, falecido e de Rosália Costa Chalmes .

.

OLINDA ALVES NETTO LEAL, Ofidai do Registro
Ctvíl de Tímbó Grande, Municíuéo de Santa Cecilia-Santa
Catarina, faz saber por intermédio da Oficial do Registro
Crvil desta cidade que pretendem casar:

JOSÉ MARIO VIPIEVSKI com MARIA ANNA
HOFFMANN, brasileir'os, solteiros, domiciliados, e resi;
d.entes nesta cidade e em Timbó Grande; ele contador, nas
cido em Barra Mansa deste Município aos 27 de agosto de

1959, filho de Pedro Vipievski e de Miguelina Suchara Vi
pievski: ela professora. nascida em 'I'imbó Grande-Santa
Cecília-SC.

-

aos 26 de 'janeiro d? 1958, filha de Hercilio
Hoffmann e de Francisca Varela de Souza Hoffmann.

E para que chegue ao conhecimento de terceiros,
mandei publicar o presente Ed-itaL Apresentaram os do
cumentos exigidos pelo Código.Civil, art. 180: Se alguém
tiver conhecimento de algum impedimento legal, oponha-o
na forma da lei. I

Canoinhas, 14 'de maio de' 1980.

NER,EIDA C. CôRTE - Oficial do Registro Civil
CPF, 222. 315 .�79-ü4

AAristides Mallon
e como casade'parente.Você chega semavisar

.

'

. eê semprebem recebiào.
.

'O
«;
"
c

�
�

I
Nós sempre temos tempo para você, funilªria e pintura. E todos juntos formam às nossas oficinas de vez em ,quando. �

porque nós fazemos o tempo render. uma equipe mUito. mUito efiCiente,
.

Como parte da família Mercedes-Benz. �
E não podia ser de outro Jeito: o tempo para Você pára, mas não pára em vão, nÓ$ nos sentimos mUito honrados de reen- �

nós, comel para você. é dinheiro., Você entra na nossa oficina e vê que só contrar você Sernpre

IEntão nós procuramos racionalizar o . pode sair serviço bem-feito: o pessoal é E honrados dever que. com o Mercedes-

serviç<9 d,élS nossas oficinas, de modo que competente. e as Instalações. o ferramental Benz sempre em forma. você estará
você não pe-rca tempo. que a gente usa é tudo conforme 'a fábrica ,espalhandü por aí o bom nome da famflia. IS: �

Muite> men€lS dinheiro. , recomenda. /

O seu Mercedes-Benz entra e uma equipe ' Tanto assim que até frotistas com ofiónas

\6)'
�

inteira cai em cima dele.
\

próprias usam nossa assistência técnica 3
Não deixa parafuso frouxo. para certos tipOS de trabalho que exigiriam �Não deixa desregulado o que é para investimentos em pessoal e equipamentos �

regular. que, nas suas próprias eficinas, seriam ociosos
I

II Não deixa �ara depois o que pode fazer a maior parte do tempo. l:;t

� no at8. " Você tira o caminliã0 da ofici.na como Conçessionário Mercedes-Beúz '1 ;}

i" Nã0 cleixa !9assar nada, porque é uma sai da casa de um parente: achando que �
i� questãe <!:ie henra. valeu a pena. Aristides Mallan �;ir- N�ss� I!lessmal fei treinado na fábrica e Da ·rece.�ção à despedida você tem a

.� perie>dicamente velt,;dá, para �arantir'que mesma sensação cde que não perdeu tempo.· �ua cV���:n������e-3e �
IE vai seml!re fazer Uf)1 serviçe bem-feito. � $e vecê quer ir c�m 0 seu Mercedes-Benz

E
Um !!>eJr um, todes Sã0 eSlgecialistas. Em -' pra onde a estrada levar. aceite um conselho. �I!E

freios. Em motor. Em transmissão. Em
__ ....::fú_ Conselho de parente: faça uma visita

_j
� _'w._.�__ .__ . ....-.-.._= 3

ltU'1 A R"" .... R P iii lU Il ii! II lU. !IJL1U1.�1 lU" n 'Y,�IUI..JUt!!U I R"" JRI!!I1 111'.;'11 "",. a UI! '!.A.D-l�JU-'!I" '1112' !l!�tl./j PI'!'l =!II ç!i Il !I.I..,u,ugu II II ,�
- - .
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SERVICOS
, �

Rua �etúli. Vargas, 527 --- Feae: 22.0971
,

FaBMACIA DE PLANTA0: De sábado (17) a sexta-feira
I

(23) - MACHADO - Rua Vi..

dal Rsenos, 404 - Fone 22-0825

MÊDICQS DE PLANTA0: Em sases de extrema urgência -

F0.ne 2:2-8tg,3

RADIO PATRlJLHA: Fene: 19.

PRONTO SOCORRO: FQ»e: 192

PLANTA0 CELESC: Fone: 1�6

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fene: 2>2 ..1179

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das i�:i8 às 12:60

heras, e das 14:81 às 18:i9 ho
..

raso AfJS �ába,l.s até 'às 16:@Q

hesas.

Fundação das Escolas do. Planalto Norte
I

Catarinense - FUNPLOC

,Edital N.o 02-80
-,

o P�esidente da Fundação das Escolas do Planalto

Norte Catarínense - FUNPLOC -, Dr. PAULO DEQUÊCH, no

uso de suas atribuições e tendo em vista", deliberação do Conselho
Diretor da Entidade que decidiu pela necessidade da elaboração
de um pré-orçamento, torna público q':le fica prorr<:_gado, o prazo

para apresentação de propostas de projeto e execuçao das. obra�
de, ampliação da Sede Física da FUNPLOC, conforme Edital n. '

01/80, Já publicado, para o dia 27 de maio em curso, no mesmo ho
ráríc e local, sem alteração das condições já estabelecidas.

Canoínhas, em 09 de maio de 1980.
)

,

Dr. PAULO DEQUÊCH - Presidente
, ,

��,...'---_,..,..,.,---..."...=.=�"""�----

Asso,ci,acão
.

\ ,

Recreativa,
Desportiva e

Wai Kem Ké
C.G. c,M. F. 83.627. OOOjOOOl-43

ASSEMBL�IA GERAL ORDINARIA
I

, Pelo presente edital a Assocíação Desportiva e Re..

ereativa Way Kem Ré, estabe�ecida em Canoínhas
, .se 'tem o

prazer ids convidar seus -,?-ssoclados �ara' a Assembléia Ger�l Or-
. dínária a realizar-se no dia 24 de maio de 1980, na sede SOCIal da'

Igreja Matriz Cristo Rei, com o� início marcado para as 20 (vin-
\ te) horas em primeira convoeaçao e na falta de qu�rum legal, as

(20:30) 'vinte e trinta horas em segunda convocaçao, com, iii se-,

guinte ordem do dia:
I.

1.0 Prestação de contas da gestão ante:rI0r;
2.° Eleiç�o da nova Diretor�a e Conselho Fiseal;
3.° Assuntos diversos.

Canoinhàs (SC), 07 de mai� de 1980.
.

\ ,

lVANDERLEY JOSÉ WOITEXEN -, Pr��;ident�
"

... LLJ.JI.�
-

l::!:!!A1 DI a�"IUI." LltU II LU II' lU ..U "" '.J!,..U..U."'!" II,U!lU '1:!-!:!_qa.J,
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" PALANQUES DE VARAL (FORNECEMOS COLOCADO) -,

ARTEFATOS DE CONCRETO EM· GERAL - TELAS DE

ARAME GALVANIZADO FABRICADO CONFORME PE

DIDO E SOB MEDIDA - ALAlViBRADOS COM PALAN
"

'QUES E TÁBUAS DE CONCRETO TIPO CERCAS 'INDUS
TRIAIS COM CAlDA (FORNECEMOS MONTADA).,

'Fábrica: Distrito de Marcílio Dias _', Canoinhas-SC.
I "

I Escritório: Rua Eugênio de ,Souza, 188 - Fone 22.0748" Caixa

�I Postal, 241 - Anexo Escritório Cide Contabilidade

.
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o QUE FOI A CONVENÇAO
DE JOINVILLE

DM. HELENA SIM'ôES
E O CHA DAS DOMADORAS

Quem foi afirma 'que valeu a

pena estar presente ao Chá das Do
madoras que desta feita se realizou
na residência da DM. Helena Si
mões. É que a turma toda das, do
madoras lá compareceu para teste
munhar momentos de muita satis
fação, num encontro em que se de
.bate termos leonísticos,' a par do
simples. fato de contar com a pre
senca física. A DM. Helena Si
mões, já conhe�edor� de como �e
faz Lions, soube cativar a atenção
das domadoras presentes, traçando
as linhas temáticas para um bom
aproveitamento. Corno se não bas
tasse a reunião, a anfitriã ofereceu
quitutes, os mais saborosos" resul-,
tando um ambiente de muita cama-

PRESIDENTE ELEITO radagern onde imperou a amizade
cr., JOãO DE SOUZA que Lions proporciona. Lá marcaram

AS presença: DM. HELENA SIMõES,VARG '

como anfitriã; DM. 'LIA TREML;
'Os primeiros passos já estão DM. ZOÉ WALKYRIA', NATIVI...

sendo dados pelo nosso CL. João 'DADE'SELEME; DM. ZENIR MA
de Souza Vargas, para que o Clube RIA FURTADO'; ,DM. E'SMEHAL
de Leões de Canoinhas, tenha no DA MARIA SELE'ME: BUCH
ano que começa em julho, pleno d.e MANN; DM. PAULA S:.ELE[ME
realizacões. Seu pensamento prr- CARVALHO;' DM. MARIA DE
meiro �se mostra no. sentido de LOURDES VALENTE FURT'ADO;
união 'em torno de nossa região pla-' DM. CYNTHIA KAMMRADrr;
naltina, já que, agora, contamos DM. NÉZIA EVANGELIST'A VAR
com um número de Clubes de I GAS; DM. BE'RNAI?'ETE BAUER,;
Leões mais perto de nós oe que' po- DM. JUCI" TEREZI'NHA RE:I.
.dem e devem se entrosar, para uma NRAUDT SELEME1; DM. MARLE:..
vida leonina em comum, Já não NE TEIXEIRA e' D-M. DORACI
estamos tão isolados como. outrora CRISOSTOMO $ELE:ME.. Como a

e o nosso Presidente eleito, tendo presença da futura presidente, DM.
uma visão ampla da questão, 'ma- NEZIA EVANGELISTA VARGAS,

, nifesta seu interesse de dar ao clu- 'foi feito um balanço das atividades
be de Canoinhas, a liderança que' de final de gestão e já se tornou
sempre teve dentro do Distrito. Eis- conta' do que se fará para o começo
tamos todos satisfeitos em saber de da gestão, VARGAS. O Clube de
suas aspirações e poder contar com Canoinhas manifesta SU� va�guar
'a participação homogênea dos com- da, através da participação ativa de
ponentes, eis. que sabem. de"" suas, seus membros e por isso' estamos
obrigações 'para com a Direção .que sempre na liderança das boas oarn

ora entra em atividade. O Lions panhas, em nossa Canoinhas.
Clube de Canoinhas, sempre esteve

presente na vida 'de no�a cidade,
'levando seu nome a todos os recan

tos do Distrito e globalmente, onde
atua Lions Internacional.

PROMOÇAO DO LEO CLVElE;
UM SUC�SSO
No dia 03 de maio, óLeo' Clu

be 'de Canoinhas, patrocinou uma

Discoteque no Clube Canoinhense,
visando elevar sempr-e mais,

'

sua

campanha para angariar fundos ao

programa que encetaram. Resulta
do positivo, segundo afirma sua

Presidente VALDEREZ TABALIPA

que a tudo programou e distribuiu
as funções aos componentes. do. du-

versários em nosso clube. Comece
mos pelo dia 01 quando a DM. SO
NIA MARIA DE LUCA' ,MEDE,I
ROS, completou mais um ano de
vida, No dia 0,8 foi a vez de nosso

CL. RENÊ MILTO BAUER que nos

recebeu para um abraço. No dia 12
estivemos na casa do CL. ANTO
NIO MERHY SELEME para uma

comemoracão . Já no dia 13 foi a

vez do CL. ANTONIO VASCO DE
M. TELES. O nosso secretário, CL.
FRANCISCO CARLOS :RAPOSO,
festejará aniversário no dia 19.
Em .seguida será a vez da DM.
SANDRA REGINA OLIVE.IRA RA
POSO que no dia 22 terá mais. um
ano em sua existência. No mesmo

dia 22 a DM. PAULA S. CARVA
LHO verá passar -seu aniversário,
recebendo os abraces. No dia 23 te
remos o aniversário da DM BER
NADETE BAUER que será muito
.cumpr'imentada . A DM. BEATRIZ
FERREIRA BUDANT, festejará seu

aniversárío no dia 28 do corrente.
Nesta oportunidade, o Lions Clube
de Canoinhas, manifesta seu con

tentamento em poder abraçar a to-.
dos e desejar muitos anos' de viela
e de leonismo, para rigosij o- de to
dos nós.

•

anOIO as
be. A turma do Leo Clube está ee

movimentando bastante e temos a

certeza que levarão avante suas

metas programadas. São jovens dis
postos it conseguirem um lugar ao

sol, para o dia de amanhã em Ca
noinhas, e é no Leo que consegui
rão a liderança tanta almejada.
Vamos avante que o mundo está à,
sua frente.

I

O Lions Clube, de Canoinhas,
participou desta vez, na XVII Con
vencão do'Distrito L-lO que teve
corno palco, .Ioinví lle, a terra .dos
Príncipes. Muito animados estive
ram os convencionais, desde a

abertura que se efetuou na mages
tosa Catedral, até o en�erramento�
com o churrasco na SOCIedade Flo
resta. Momentos deslumbrantes,
foram o da Abertura, com o desfile
de todas as bandeiras dos municí-

'pios que compuseram
. as. del.ega

ções, seguindo-se, no dia lJ;nedIat?,
isto é, no sábado, com duas plena
rias onde foram apresentadas, de
baddas e votadas as monções. A
conferência sobre o momento ,atual
do Brasil agradou plenamente e ao

final da �egunda plenária, foi elei
to o novo Governador do Distrito

que regerá os des�inos no período
de 80/81, CL. JOAQ LUCIO DA

COSTA, oriundo .do Lions Clube de
,

. .

Jaraguá do Sul. A noite tivemos o

jantar festivo, onde, cerca de 4.000'
Leões e Domadoras tomaram assen

to, para festejarem e �.e unirem e:r:n
amizade, para o, término de .mais
uma jornada, Ieonistica. O momento
da despedida, foi no domingo, quan
do todas as .delegações desfilaram

pela rua do Príncipe, devidamente
preparada para o evento, onde iodo
um colorido se viu, parecendo
mais um conto que e-ealídade . Ca
da clube distrrbuíu aos participsn
tes e ao público presento, � riq��-,
za de suas terras e como nao pOOJa
deixar de ser, nosso c�ube' fez a

oferta de nosso, me+>. Com a chur
rascada ao meio .dia nos despedi
mos, prometendo volta-s o ,ano pró
ximo com uma delegação aas maio

res possíveis, já que os' extremos de
nosso Estado; comoé ,�) c,a�;o, �lo clu
be de. Dionísio Cerqueira e Barra

cão, 'fretam ônibus especiais para
estas ocasiões '. A delegação de Ca-

.noinhas, estava inscrita com os �e
zuintes dementas: C� ILDEFON::;O

. (RE:NJLDA) CC}RREA: CL, JTRAN
CISCO (SANDRA) RAPOSO; CL.
ZAIDE� (ZOÉ) SELEME; CL.
'LUIZ SALIBA (BERNADETE) DA
VE'T; CL. ARNO (ll/LARIA CACIL:

DA) RECZIEGE'L; CL. GRIMAL
DO (ZENIR) FURTADO; e cr.,
JOÃO DE SOUZA (NEZIA) VAR
GAS. Nossos parabéns ao Lions

Clube de Canoinhas, que sempre
soube aproveitar os bons momen

tos' para um aperfeiçoamento de

suas metas, pois a troca de' expe
riências nestas ocasiões é por de

mais proveitosa, assim como' �. c,?-l
to da amizade com laços mais rír
mes e mais duradouros.

o 'LIONS CLUBE E O
DIA DAS MAES

Sumamente comovidos, os CC4
LL. transmitem às DD .MM. .,

sentimento de afeto que lhes em...

presta a alma, em' comemoração a
/

data que lembra ser divina a f�n�
ção de rnâe .

, De nosso recondído
cantinho, lembramos que comunga..

mos com este 'sentimento, porque é
na verdade, a razão toda de nossa

. existência. Transmitimos a nossa

mãe, o nosso abraço de. amor e ca
. rinha por esrte séu dia de, comemo
ração, qpe não é senão todos o.S diaS
de nossa vida.

, , ,

,t A g.radecimento
Filhos, Noras, Netos e· Bisneto da sempre lebÍ1)t,�_ e

. inesq,uecivel

!MM

o I...ÉO CLUBE nE

CANOINHAS, P'lUtTICJIPA

Programação especial, foi �e,s-
taque para os componentes. do L�o
Clube Que estiveram na Convençao
d.e Joinville, Nossos Leos lá estive
ram, sendo reeepciÜ'nadÜ's pela cole

ga Regina de São Clemente que tu

do fez por dotar nossos calouros de

dube, de momentos . agra��veis e

inesql,1.ecíveis. Foram par!Ic'Ipantes
dô, caravana os Leos: JOAO CAR,
LOS DREVE'CK;, SANDRO' 'A.
GONCALVES; OSVALDO- ,PAUL;
ASTRÓGíLDO COSTA FURT'ADO;
ADEMAR'PAUL: SOL.ANGE PAZ
DA' MARLI PAUL; TANIA MARA
BOiNG e LUIZA LORENA MI
KUS. Por ocasião do desfile, lá es

tiveram se incorpÜ'rando a nO'ssa

turma, mais os seguintes: IVAN
COSTA FARIA; NOELI' COST'A;,
HEGINA P'ERE.IRA e mais KA
TtHEM GASSENFERTR. COmo se

vê, a turma do Léo Clube foi bas
tante numerosa e serve ,de inüen
tivo para os demaiSt, para os pró
ximos eventos. Queremos nesta

,

oportunidade abraçar a todos os

Leos que, em compar,ecendo, deram
um testemunho da coesão: inabalá
vel, semure no sentido de unir pa-

,

ra não dispersar elevandO' O' nome

da. nossa terra, Canoinhas, berço de
todos.

ecília lV1arão \leiga
�,gl'adecem aos corações generosos, da comunidade de Major Vieira
e (mtros municipios vizinhos; aos parentes, Autoridades, Prefeitura'
e Câmara de Vereadores; áos médicos Urso Vicente Mazzaro e João
Carlos da Silveira; à Direção e Funcionários do Hospital Bom Jesus

de Rio Negro-Pr.; a� Frei Abel Schneider, Vigário da Paróquia de

Major Vieira; um agradecimento especial ao Farmacêutico' Sr.
Claudio Gadotti e esposa D.a El'cilia Gadotti; e a todos que cari
nhosamente confodaram n.ossos' coraç,ões' transp,ássad'os de dOI', nd

,
instante em que o Senh�r chamou'ela do nosso meio.

-

A TODOS A NOSSA IM:ORREDOURA GRATIOÃO.

A FAMíLIA ENLUTADA

Major Vieira, 12' d� maio de 1980.

� --__---- -------------W--------....---------, �------.--�i =--__wwmm--__W&__.---------------------------------------------..... ....................�

-

mús.icas de novelas, para
\ fazer, o

na ,Rádio Santa' (atarlna

T E f_ E TEM .� . • •

E O� NOSSOS

ANIVER,sARIAN'rES

Ol'mês de maio é rico em ani-

seu domingo' r:nais
integrado \ na vida

feliz!

de umo somA partir das 10:00 horas,
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De conformidade com o Artigo. de n. o

276, do. Código Tributário Municipal o. Departa
-mento de Viação e Obras Públicas, mediante o.

,

,. .. presente Edital, os elementos referentes a Ta-
.

xa de Melhoria, sobre o. calçamento a asfalto na

J Rua Felipe Schmidt entr,� as; Ruasl Benjamin
Constant e �oão da Cruz Kreiling, e Paul Har
ris e Nery Waltrick ,

a) ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA

POR METRO QUADRADO
a) Preparo. de base .. Cr$
b) Acerto do. leito .. .. .

"
.. Cr$

,

c) Emulsão. asfáltíca .. .. .. Cr$
d) Equipamentos pi aplicação. Cr$
e) Mão. de Obra .. .. Cr$

65,04
156,33
9'5,68
63,25
74,70

/

Total .

b) CUSTO DA OBRA.

Cr$ 455,00

a) Preparo. de base :. ," ..

b) Acerto. do. leito. . .. ..

c) Emulsão asfáltíea . ..

d) :Equip. para aplicação
e) Mão de Obra , •• •• •• .,

�óta1 • I • j �. •• j i • j

Cr$ 224.5,50,60
Cr$ 539.729,33
Cr$ 530.335,20
Cr$ 218.370,62
Cr'$ 257.901,7'5

.. Cr$ 1.570, S87,50
, é) Ar' '. totíl da O'bt' S I 45�, O m�ro$ u dr -.

dOI, .. 8&1' finane1tAd p,e1 Pr f it1.\:r· Mt.ini
oipal d. Canombaa:, 090,00, metro uadf aos,
corres,p'ondente li 1/6 d.a Obri em o d f'
presenta Cr$, 314.177,50.

d) A ser financiada' pelos contribuintes 2.762,00
metros quadrados, correspondente a 4/5 da

I

Obra em,moeda representa Cr$ 1. 256.710,00.
01) Joã<i Marco

frente 20,00 m. cota 4,80 Esq.
'96,00 m2 + 38,40 = 134,40' mZ
a Cr$ 455,00 .. .. Cr$
meio-fio. 20,00' ml .

a Cr$ 140,00 .. .. Cr$

,

61.152,00

2.800,00, f'

Total .. .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 63.952,00
I

.

02) Leopoldíno Neves de Souza

frente 34,0'0 m. cota 4,80. Esq.
201,60m2 a Cr$ 455,00 Cr$
meio-fio 34,00 ml
a Cr$ 140,00 .. ..

91.728,00

To.tal .

Cr$ 4.760,00

Cr$ 96.488,00/

,

03) João Maria do Rosario

frente 20,00 metros co.ta 4,80
96,00 m2 a Cr$ 455,00 .. .. Cr$
meio-fio. 20,00 mI.
a Cr$ 140,00 .. .. .. . ...

43.680,00

08) Bernardo José Wendt
frente 20,00 m, cota 4,80
96,00 m2 a Cr$ 455,00 .. .. Cr$ 43.680,00
20,00 mil. 1/2 fio. a Cr$ 140,00 Cr$ 2.800,00

I
_

.. Cr$ 46.480,00

r

To.tal .; .

Fernando Freiberg
20,00 m cota 4,80 m.
96,00 m2 a Cr$ 455,00 .. Cr$, 43.680,&0

.

20,00 ml . % fio. a Cr$ 140,00 Cr$ 2.800,00
Total I

•• Cr$ 46.480,00

10) Hilario Jarchel

·18,75 ml , cota 4,80m, Esquina ,

128,40 m2 a Cr$ 455,00 .. .. Cr$ 58.422,00
18,75 mI. a Cr$ 140,00 .: Cr$ 2.6-2;5,00

-----_

Total.. .. .. .. .. .. .. Cr$ 61.047,00

09)

11) Sidnei José Lozovei ,

20,00 m.. cota 4,80 fi.
96,00 m2 a Cr$ 455,00 .. Cr$ 43.680,00
20,00 mI. a 140',00 .. .. Cr$ 2.800,00

------

Total
'

Cr$ '46.480,00
\

12) Espolio de Raul Burgardt
30,00 mI. cota 4,80m. Esquina
182,40 m2 a Cr$ 455,00' ., " Cr$ 82,992,00
30,00 ml Ih fio a Cr$ ,140,00 Cr$ 4,200,00

---------

�ota . I •• j. •• I 9 ••.•• •• Cr$ 87 192,00
18) P dro Tolk· r911d

.

frente 20,00 m ',ot ,ao
134,00 1m2 a eX'$ 66,00 ,

meto ..fio 20,00:ml .

a Cr$ 140,00 '(' lO " " � , C_r$--.--_2_,8_0_0,_00
........ Cr$ 63. 770,00

14) Pedro Veiga Sobrinho
frente 30,00 m. cota 4,80 �sq.
182,40 m2 a Cr$ 455,00 .... Cr$ 82.992,00
meio-fio 30,00 ml ,

a Cr$ 140,00 .. .. Cr$ 4.20.0,00 '

Total .. .. .. .. .. .. '.. Cr$ 87.192,00

15) Denise Bueno.
frente 22,50 metros cota 4,80
108,00 m� a Cr$ 455,00 .', Cr$ 49.140.,00
meio-fio. 22,50 mI.
a Cr$ 140,00 Cr$ _ 3.150,00
To.tal . c-s 52.290,00

16) Lotário Kolbeclk
frente 30,00' m. co.ta 4;80 Esq.
182,40'm2 a Cr$ 455,0,0 . . Cr$ 82.992,00

, m�,io.-fio. 30;00 mL
I

a Cr$ 140,00 .. ',' .. .. Cr$ I 4.200,00
Total ' � .. Cr$, 87.192,00
SalOluon Granemann de Morais/
frente 33,50 m.· co.ta 4,80 E.sq.
199,20' 1m2 a Cr$ 455,00 I' Cr$ 90.636,00
3,3,50 -mI. a Cr$ 140,00 .. Cr$ 4.690,00.

',----------
To.tal '.. .. .. .. " .. .. Cr$ 95,.326,00

Total .

04) Roberto Antônio Rosa

frente 41,OOm cota 4,80. Esq. \
'

235,20 trn2 a Cr$ 455,00 .. .. Cr$ 107.016,00 18)
meio.-fio. 41,00 mI .

a Cr$ 140,00 .. . Cr$ 5.740,00

To.tal . Cr$ 112.756,00

05) José de Jesus D'amaso

,frente 20,0'0 metroS! co.ta 4,80
96,00 m2 a Cr$ 455;00 Cr$ 43.680,00
meio-fio 20,00 mI.
a Cr$ 140,0.0 .. .. .. Cr$ 2.800,0.0.

, ,

To.tal .. '

.

06) SueH Wendt Seleme

Cr$ 46.480,00

frente 15,00 m.. cota 4;80 Esq.
110,40 m2 a Cr$ 455,00 .. Cr$'
meio-fio 15,00 mI.
a Cr$ 140,00 " ... .. �.

50..232,00

To.tal ... , ..... , ., ..

Cr$ 2. ,100,00
.

Cr$ 52.332,00

07) Lincoln ,KiOz,iro ,Nagano
frente �8,75 moo cota 4,80 Esq.
176,4� m2 a Cr$ 455,00 .. ., Cr$ ·80.262,00
28,75 mI. a Cr$ 140,00. .. .. ,Cr$ , 4,025,00

Total.,. ," Cr$ 84.,287,00

,

A ser finandada pela Prefei-
tura Municipal de Canoinhas Cr$ 314.177,00
A ser financiada pelos contri-
buintes:

.

Calçamento. a asfalto.
.

Meio.-fio.
Cr$ 1.256.710,00
Cr$ 67.130,00
Cr$ 1. 638.017,50

.. '..� ..

"'To.tal .. "
.

(Hum milhão seiscentos e trinta e oito mil e de
zessete cruzeiro.s e cinquenta centavos,) .

Cano.inhas, 1,4 de maio. de �980.
BENEDITO THERÉZIO DE' CARVALHO

Assessor Técnico do D.M' . E.R . ,

JOAO SALVADOR DE ANDRA E

Fiscal do. D. V . O . P .

.j ....

De acordo com os artigos 131 e Este Decreto. foi registrado
134 dad��ei n,? \ 1.149 de 25/4/74, ,e publicado. no Departamento

Administrativo, .na- data.supra,

PUBLI(;IDADE, É UM INVESTIMENTO' SADIO E
RENTAVEL.

\

SE VOCÊ·AINDA NÃO O FEZ, CERTAMENTE ESTA
CEDENDO VANTAGENS À ,SEUS CONCORRENTES.

, . .

FAÇA UMA EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA "RADIO"
SANTA CATARINA. PROFISSIONAIS REALMENTE CA�
PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEr

INVESTIMENTO.

E ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIAS ...

,

E MUITOS LUCROS TAMBÉM.
"

;!

�), '.

PORTARIA ·N.'o 30v80

I

, 17)Cr$ 2.800,00 \

Cr$ 46.480,00

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

'atribuições legais, resolve:

CONCEDER LICE+'JÇA

CLEMENTINO ESTANIS
LAU PIECZARKA, no. cargo. de
Tesoureiro Padrão C '. E . 12,
por mais 120 (cento. e vinte)
dias de licença para tratamento
de saúde, çonforme laudo. mé
dico 'incluso no requerimento
protocolado. sob n.? 969, datado
de 13/05/80.

Gabinete do. Prefeito. Mu
nicipal de Canoinhas em .....

13/0�/80.
-

.

Dr. BENEDITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO
Prefeito. 'Municipal

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

(JOS�, BONIFACIO FURTADO
Coordenador Adro 'ni: tratirvo

� BETO N�� 4�1 O

APROVA SUBDIVISãO DE
UMA AREA DE' TERRA

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, e de confor
mi,lade' com a Lei n.? 830" de
04/06/68,

DECRETA:

Art. 1.0 _. Fica aprovada
em conformidade coII1_ o. despa
cho. exarado. no. requerimento
protocolado sob n.? 681, datado
de 08/04/80 e nas respectivas
plantas pelá sr. Engenheiro da
Prefeitura a subdivisão. de um

terreno urbano, ,co.m a área de
1. 974,00 )m2 co.nstituido. do.s 10-,
tes n.os 02-05 do lo.teamento. Vi
cente Gevieski, pro.cedida pela
sra. FLORENTINA 'GEVIES
KI, ficando assim distribuído.: '

lote n.o 1 com 502,20 Im!2 - lo.te
2 com 773,44 m2. e lo.te' 5 com

698,36 m2, situados: as ruas Emi
lio.'Scho.ltz e Roberto. E'hlke.

.

,

Art. 2.° - Estie Decreto.
entra em vigo.r na data de sua

(
-

,

publicação,
.

revogadas as dispo ...

sições em contrário.
.

.

.
Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, em 13/05/80.

Dr. BENEDIT'O THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO
Prefeito. Municipal

JOSÉ BONIFAClO'>F-YJlifAPO
Coordenador Administrativo

.

"_ "_ .. �-�'.. '.:_;-�- -";�-�:�,-j_�<;'
----

, .. DECRETO::"N�ó"�45}8Ô'
APROVA LOTEAME1�TO
Dr. Benedito Therézío de

Carvalho Netto, Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais e , de eoníor
midade com a Lei n,? 830 de
04/06/68 fi 'Lei n,? : 1.401 de

31/10/77"
D E C R E TA':

Art. 1,'0 - Fica aprovado o /

loteamento procedido pelo sr,

WIGAND e INGEBORD M, C;
EIDAM de um terreno urbano,
situado as ruas João Tomachitz
e Otto Friedrich, constituid'o do
1� gistro 'municipal n�o 64 ...... car
ta de aforamlento n,o 129 e lote
.parte n.? 51, com 8.. área de .. ,

3.612,00 m2, ficando. assim dis ..

tribuido -, lote 8 com 1. 0.29,00
m2 - lote 9 com 800,00 m2 _.

lote 10 com 583,00 m2 - lote 11
com 600,00 m2 e lote n.? 12 com '

600,00 m2.
/

Art. 2.00 - A área de 583,00
m2 (lote 10), deverá ser doada
a Prefeitura Municipal, median
te escritura públicá, sem ônus
para a municipalidade.

'

Art. 3.0 - Este Decreto en

trará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete dO. Prefeito. Mu

nicipal de Canoinhas, em':.....
13/05/80.. !

Dr. S'ENE'DITO THERÉZIO DE
CARVALHO NETTO
Prefeito. lVIunicipal

Este Úecreto fo.i registrado.
e publicado no \ pepartamento
Adrrtinistrativo., na data supra.

JOSÉ BONIF,ACIO' FURTADO
j Co.o.rdenado.r �dministrati'Vo

��W.CL4 =

preFira

.

ara' um bo

.. » - ««

} f

,chim rrão

R »
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IA propósi
30 . .03.80, no valor de Cr$ t.60O',00,
Emitida' por Sobel Sociedade Bra-

d
'

.

\

h
.

sileira de Enxovais Ltda., ,contra:, ém O n'
,

OIRENE MAIDANCHEN. I

,
.

DP N.IO 34.984; vencida em

31. 03.80, no valor de Cr$ 257,64,
Emitida por Aristides Mallon, Con
tra: 'ELIAS ANTUNES CAVA
LHEIRO.

Canoinhas, 14 de maio de 1980:..

ALCIDES SCHUMACHER
OFICIAL MAIOR

CPF.005 589 6,69-34

"Outro lamentável subprodu- \

to deste século supertecnízado
. Aliás,' a legalização \ do aborto

é o irracionalismo. Não se r-a- já é a legalização do assassínio.
cíocina mais! Os sofismas que É necessario, pois, procurarmos
estão aparecendo na televisão uma solução mais 'digná .para o

a favor: da Iegalízação do a-o fenômeno humano,
borto é algo de, humilhante, pa- "I

(

ra a mente de um legislador, I Concluindo, diz. muito bem

de um sociólogo, de um médi o 0- míssívista que:

co, de uma líder feminista. Di
zer que' o' aborto provocado
deve ser legalizado por causa

dos crimes cometidos na ilega
lidade, com a morte da gestan
te, é o mesmo. que devolver
um revólver a um criminoso

_

com uma bala só, para ele rea

lizar uma só morte. Será que
este deputado não percebe

-

que
é mais racional proibir o abor
to provocado e combater a clan
destinidade, evitando assim ar

morte da criança E da gestante?

"

______C_O_R_R_E_lO_·_D_O_N_O...:t';.;,T�;.;;E;..·__;_.;..... dft' ti" _",

I

2.0 QFíCIO DE NOTAS,

Edital de' Notificação' de Protestos
Por não terem sido encontrados

nos endereços fornecidos ou par re
cusarem a. tomar ciência, \ faço sa
ber a que o presente EDITAL vi
rem ou dele tiverem conhecim'ento
que deram entrada neste OFÍCIO,
para serem protestados contra os

responsáveis' dentro do prazo legal
os títulos com as .seguintes carac-

terísticas:
'

I De .. externa carta de Lauro
Pedro Lims (Barretos, publica
da

.

pela imprensa, extraímos

alguns tópicos:'DP N.<O PS 30 90H� vencida em·

15.03.80, no valor de Cr$ 8.195,00,
Emitida por Comercial Pedrassani
Ltda., Contra PAULO OCHIKA.

DP N.o 518 4Ü18/D, vencida em

• I.

Prefeitura- Municipal
Canoinhas

Aviso

Citando certas «líderes» fe

ministas, diz o autor da carta:
por que estas pseudolíderea não

de Licitacão
. 1

.

\ '

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoínhas, leva ao conhecienento 'dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 028/80, para "Retífica de
01 (um) Motor Mercedes Benz 0326", com prazo- deI entrega das

propostas até às 10 (dez) horas do dia 22 (vinte e dois) de Maio
- do corrente al_?o (22.05.80). Cópia do, referido Edital e maiores es

\
C' Iareeírnentos, serão obtidos, junto a citada Comissâo:

í x

Canoínhas, 12 de maio de 19BO.

Hugo Antonio Peixoto _' Presidente da Comissão

J

/

e
lutam' pela legalização também
do roubo e do assassínio? Afi
nal, também os ladrões e assas":
sinos, coitados, são traumatiza
dos pela' sociedade!

NQ meia das vicissitudes da
existência, a -mão de . Deus se

faz ,pr�sente, ali" no desenvol
vimento -da vída.. no útero pre
nhe. A interferência do homem
na destruição daquela vida é,
pois, um autêntico sacrilégio.
Conclui-se que o útero Ieéun
dado não é apenas uma' parte

,
da mulher. Para. a glória de
urna mãe, podemos dizer que
Deus abriu em seu 'corpo a sua

catedral. Em termos políticos,
digamos que, no império do

-
"

17 de maio de 1980

de U ,m
,

.'"

ro
.
'"
., .

OSltO
corpo feminino, Deus abriu sua

embaixada. Como uma nação
deve respeitar e defender a em

baixada estranha, assim tam
bém a futura mãe deverá res

peitar e defender a embaixada,
de Deus, que, por sinal, não é

estrangeiro, mas é paí crtador
e Dominador. O embaixador é
a criança que se desenvolve.:
Ela é oembaixador de Deus, o

embaixador da Paz e da 'Vida,
pois a concepção de uma crian

ça é um' documento, pelo' qual
Deus nos diz que .Ele ainda es-'

tá em paz 'com a humanidade.
No entanto' (pasmem os leito':
res], deputado, sociólogos, médi
cos. líderes feministas querem
invadir a embaixada de Deus,
matar o embaixador e jogar

.

no lixo o trabalho de Paz e de
Vida que .

Deus nos oferece!.. ..
Qual. será -8 reação de." Deus,
que é Pai. mas também é'- Juiz?,
Que acontece quando coloca
mos. uma, bomba de alta

_ potên
cia

.

nos alicerces de um ..edífí-
• '?

. .

. CIO.
J

Nercoline.· no norte do estado
/

.

liberou
rede

. ,

mais recursos

estadual
I

Fpolis. (SECS/SI/CN) -.' Mais
Cr$ 37 .6'54.0�O foram liberados
pelo .Secretárfo da Educação,
Antero Nercolini, em convênios
assinados nas cidades de Mafra
e Joínville, beneficiando, aíndà,
a "região de Jaraguá do Sul.
Nercoliní, � acompanhado do

assessor especial da SE, Jorge
de Souza Coelho, executor do

projeto de construções, recupe
rações, substituições e reformas
de prédios escolares em todo
o Estado, esteve pela manhã'
em Mafra, onde na sede' da
Unidade de Coordenação Regio
nal de Educação, Iíberou Cr$

-......------......._--_..__ .. __,.,.._.--..".-I-....... -··......· ......._---�=���-------'-==��--=-��---------___:_'--.
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'para
de •

ensino
J 16.435.0'09, sendo Cr$ 8.009.050

. . I

em convênios 'com as prefeitu-
ras municipais de Campo Ale

gre, ,Mafra, Itaíópoli,s, Major
Vieira, Porto União, Rio Negri
nho e Três Barras; Cr'$ '6.121.89
para obras que serão realizadas
com ínterveníêncía do Departa-·
mento Autônomo de Edificações
em Canoínhaís, Irineópolis, Rio
\Negrinho e Três Barras e, Cr.$_
2.204.770 para serem aplicadas
pela unidade de Coordenação
Regional' de Educação, em pré
dios

.

escolares' nos municípios
de Canoinhas, Mafra e Rio' N;e-
grinho.

'

,
"

,_,,- •• j.., "\,'\
'fi

comercio de veicu'os Itda.'
�;_, ......�...._..,;,.""""'" CONCESSiONi"RIA GENERAL MorDAS DO BRASIL S.A.

.
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CANOINHAS (CN) - Se
rá realizada nesta cidade no dia
31 de maio, uma amostra coleti
va de escritores catarínenses,
em noite de autógrafos que
contará com' a presença de re

nomados autores de todo. o. Es
�ado..

Esta amostra coletiva,
.

é
uma promoção do Núcleo. Re
gíonal da Associação Catarí
n�nse de Escritores - ACEs - ,

sob a responsabilidade do. con

tista, Fernando. Luiz Tokarskí e,
ti poeta Mário. 'I'essarí ..

,

,/

,

Na opodunidade,' serão.
proferidas palestras .relaciona-

, das com a líteratura catarinen

se, concessão de autógrafos e

venda de livros. Cerca de 20 es

critores estarão. presentes ao.'
evento, entre eles, Pinheiro. Ne
to, Presidente da ACEs;' João
Nicolau de Carvalho, Martins

Mendes, Fernando. Oswaldo de
Oliveira, Nilson Thomé, Osval
do. Vieira da Silva Filho, Artê
mio. Zanon, Enéas Athanázio,
Oldemar Olsen Junior e Alcides

:

'·�'l(lilI
!

-�'l t;...5;I.�: "

, r,,·)', .. ,··

Buss ,

-

\

DONA ETELVINA
ATINO! OS· 80

,

. :mtelv!n.�' Borges - fo,t �$:�

posa de IArgemíro Borgel9 V'i�ill'
, ra. Teve 0.9 filhos:
- IZAURA (faleeída), .casada

eom Antonio Beeker (faleci
do) ;

_.

I Vitor - -casado CO(m Suzana
Iancoskí;

,

\" NAIR (falecida), casada com

. Joãp Walter Graboski;
-, NIVALDO, casado' com Te-

reza' Tyska;
"

- MARIA JÚLIA, .casada cüm

João Walter Grabüsk�;
-

ELVIRA, casada co.m Amir
'Granemann;

, INDALÉCIO, JOÃO AGOS�
TINHO e ALZIRA, falec'ido.s
quando. pequeno.s. I'

.

Tem 13 netO's '_ Cesário.,
'Luiz, 'Etelv:l:r\a, Francisco. de As- '

��, Nilda, ,ZiJda, Luiz J()sé, Acir,
Antonio, Wiltnar Anto.nio., Val-.
deci, Sonj'a, Valei, Marco.s fAmir,
A.demir e Rüsi Maria.

15 bisneto.s -. 'César Luiz;
Abel Sidnei, Izabel, . Elizabéte,
EliZeu, ' Néivil Fabiana, ,Débora
Cristiane, Melchio.r Ubirajara,
Eudete, Élciü E'ron, Harlei Mar
co.s, Silmara, Giovany, Denise e

Viviane Raquel.
1 tetraneto ----.:.. Andetson

Gean. -

,

Em sua lista co.nsta 117 afir
. lhados.

Nascida aO's ,02-05-1900, em

Cerro Verde, Lapa-PR .. Há 30
ano.s reside em Maj o.r Vieira.
FilJ:la de Ernesto Damaso da Sil
_veira e dé do.na Balbina PiTes
I d L·

111-'; � I"
e . lnlS.: ';:' t

,

Go.za de bo.a saúde (facul
dades mentais perfeitas), sem

pre�o.deada de parentes e ami
gos, que- nunca"

I

esquecem' da
"vovó" . "

Seu anivérsário. fo.i cüme
morado di.a 04-05-80., com gran
de número. de arngo.s que junto.
aos se� familiares cantaram

, \

HPatabéns à vevé", enqü�to
ela, emoàiônadà e fe1i:{, a.p'agqú
as velbthas do bolo OOf);1I'2more..-
'tivo aos !Seus ·o�te'nta, anO'Ai) I

.

A coluna cumpeímenta . Ia.
D.a. Etelvina e todos seus fami
liares, desejando muitas felici
dades, e que esta data ainda se

repita por longos anos. I

NOVA ESCOLA DE
PULADOR RECEBE O
NOME DE ESCOLAS
REUNIDAS
"JOÃO KUCARCZ"

.

Realizou-se urna reunião.
rio último. di.a 03 na

.

localidade
de Pulador co.m a finalidade de
escolher Utrnf nome ao. novo. es�
,tabel'ecim,ento. E'scolar daqu�la '

co.munidade. Co.m a presenca
do. Prefeito. em exercício. Jo.ão"
B. Ruth�s e do Sr. Claudio. Ga
do.tt:i! e mais de 30 pessoas re

presentando. a co.m1fnidade, pára
a escülha do. nome, fO'i ,realizada
uma votação Slecreta a' qual,

,

apo.s apurada nütou-se um' em..:.

pato de 16 voto.s para Vicente
Paulitzki e 16 para João.
Kucarcz, em. segunda _votação.
para o. desé'mpél-te o. no.me de
.Jo.ão ,Kucarcz venoeu pO'r 17 su- I

frágios a 15/ p�ra Vicente, Pau
litzki. Ficando. entãü denomina-

.

da : "Esco.las Reunidas João.
Kucárcz. Co.mo. se sabe João
-,Kucarcz, falecido. a um ano e

meio,. fo.i
.

pessO'a. que durante
sua 'vida conviveu na lücalidade
e, do.o.u 'O terveno onde se acha
cemstruida a capela e a atual
Escola que recebe seu no.me

,
.

NOTAS DIVERSAS,
-' A�sumhl a Delegacia de' POr- .

. lícia lo.�al o. 3.0 SargentÜl Ne

ri Cruz do.s Sant.os. Ao Sargen
to. Neri, a coluria d�sej a feHz
estada entre nós.
-- O vereiador do. P .D.S. Ne�

reu JOISé Henning apr'esento.u
Indicação na Câmara Munici
pal, sugerindo que O Prefeito.
pleiteie j.unto a Secretaria

i

da
..

,

Este encontro VIsa difun-

dir e incrementar o intercâm
bio cultural entre o. povo �a re
gião. - em particular a'classe

estudantil - OIS autores catari-'

nenses e suas obras e o. aprimo.-.
.

ramento sóclo-integrant., entre

leitor 'e escritor Será a primei-
'

ra vez que a região do. Planaltc
Norte sediará um acontecirnen-.
to. de tal envergadura, reunindo.
literários dê, vários pontos de

sáilf;-Citariiill·�'·���'=��"�·""-"·--·"'"

Precisamos conviver, assu-
( , ,

\ffi!ir! . .. A partir do momento "

I '

que nos descobrimos. As: pes-
soas então. vão sentir seu valor.
,Ê tão. .ímportante assumir. ; ..

Quem não é responsável,
não vive, não tem' dit'êitc;' de, vi
ver, porque nunca,' nu�ca: será

..homem, \ será vegetal!
(Jos# Adir Padilha - 2.° ano do
Curso Técnico em Secretariado
-,FUNPLOC). . \

li d e de
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A sociedade toma conta �e
tudo e aproveita-se da vaidade,
do. orgulho e a futilidade do jo
vem! A personalidade não. é dis

pertada. .. e vem a moda, vem
o sexo! É! 'o jovem tem que se
" t f' "

'

fau o a Irmar ... E ...
'

azer

sexo qualquer imbecil faz ... e

o. "assumir"???

I ,

,.

•

I

A ltADI0 SANTA CATARINA, AP'ÓS METI€8ULeSA PESQUISA, TRAZ CARINHOSAMENTE'A'TÉ VOCÊ, O lVlELHOR DA MÚSICA NACIONAL E
•

,I 1 I
, I I

.

"

. 'INTERNACIONAL. "

'

.

,

\ '

,

I ,"
'

I

É () BESULTAOO DE UM T8A.B�LHO SÉRIO. E 1<�MPREENDEDOR, QUE ENTR,EGAMOS AqS NOSSOS OUVINTES E PATROCINA.�QRES, C.MO
\ .,' ,

,RECíPROCA A UMA SINTONIA
.

SEMPRE CRESCENTE. ..' .

1

\/ATRAVÉS DA BOA MÚSICA, DIARIA MENT� PROCURAMOS TOCAn COM CARI�HO A SUA SENSIBILIDADE MUSICAL.

N� SEU LAR, ;NO ,SEU ESCRll�ÓRIO OU Np SEU AUTO·MÓVEL, LIGUE-SE �.'.": '_�ADIO SANTA CATARINA.
"

VOCÊ ESTÁ SEMPRE E,M BOA C()MPANHIA!
�-=-----=============================�============�========�==================================

_'

r �=================r=========9�==��--�
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Educação, um convênio tJ'àNI. à

oonstrução de uma E,scola na lo�
ealidade d.� LàgeadQ l�isiO' t

Faleceu día 9 último nesta
cidade, a veneranda senhora'
Cecilia Maron Veiga. A extinta.
deixou no luto. seu esposo Mi
guel Veiga e' � filhos, sendo:
Pedro. Veiga Sobrinho, casado.
com Maria' Nilda B. Veiga,
Aloacir Veiga, casado .eom Flo

rentina Grabovski, Adir Fran-:
cisco. Veiga, casado. com Dirce
Ruthes, e Adaira (solteira},
além de 8 netos e ,I bisneto.

Dona Cecilia Veiga, conta
va cüm 71 ano.s, e a tempo. so.

fria de uI1}a enfermidade que
lhe levou a mo.rte. Seu sepul;..
tamento. com an1issa de corpo.
presente, 9correu no. dia 10 as

, , ,

16,00 horas, _ co.m graI.;lde aCOln-

panhamento .]

A co.luna' envia à famíl
enlutada sen'tidos pêsames.

Registro Civil

EDITAlS� ....

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial de
.

Registro Civil de Bela Vista do TQI�
do - Canoinhas-- - Santa 'Catarina

, ,

faz saber que pretendem casar-se;

. JAIME ANTONIO KRAUSS
com MAGALI DE FATIMA -

VISI-.
NIEVSKI, brasileiros, solteiroS! ele
agricultor, nascido em São 8�basi
tiãe: . dos Ferreiras, \neste, Distrito
em 16 de de:z;embro de 1964, filho
de Ovidio Krauss e Irena, Schullka
Krauss" ela do' lar, nascida em p�
lador, no dia 26 de outubro de 1963",
filha Ide Adão Visiniévski e Maria
Krauss Visiniévski.

�presentarann GS docuEaentes
exigidos p'elo Código. Civil art. 1805
Sft alguém s01il,her de alg·... im:pecli'
mento legal, opollilha·,.@ na form,a da,
Lei.

-

I

Bela Vista do T'oldo, 14 de
maio de 1980.,

,

ELIZÁ PE!tllIRA
Eserevente juramentaàa

, A personalidade é fruto. de
consumo, asocíedade 'vende de'

. tudo, menO's personalidade .. "
I

'

Amor, agente prova com 9

comportamento, se prova no dia
a dia ... e ,é, por isso. que a gente
deve crescer corn amor, respon
sabilidade, com gente no. cami-
.nho certo.

r

Nós jovens, podemos mu

dar o. mundo! Nós somos impor
tantes rio mundo ... nós: nasce-

I
.

mos para servir!- Não. apenas'
para passar no. mundo. como. ve

getal , Precisamos ,de personali
dade própria, par,a servir! . Será
que precisamos continuar a ..'7� .

ver se alienando. à es:se mundo
-,

futil?
\

\

, É, você pode optar, entre o.

bem e o. :rn'al... é você chegar
, diante da moda e saber que a

moda existe para alienar as

pessoas!

�'Autü-afirmação",'! só se

realmente, com CR.ISTO; .
sou

bermos assumir nossa colocação
humana!!

"Ser �o.cê mesmo'tll l

É você saber dividir a pa
lavra liberdade com libertina

gem. .. Puxa, a futdlidade torna
'conta de tudo, a tmoda muda,
mas __as peslsoas por dentro, não.
crescem na espiritualidade; as

pessoas não. param para pensar!

Ninguém pensa antes .de
fazer que sem a responsabilida
de de assumír' quem não, pediu
pré. nàsé2el�1

Tem gente que Sé oonsider'a
moderno e fa2. , . e amor' não' se
prova com sexo, mas corn res ..

peito. .

,
,

· \, Estamo.s iniciando.· n�sta edição, uma campanha
· de} atualizaçãO' do CADASTRO SdCIAL de ,no.sso semanário.

, Divulgaremo.s co.m, prazer e sem pagamento., a data de seu

aniversário, de sua espo.sa, de seus filho.s, enfim, de to.do.s os

'seus famHiar�s. Pedimo.s que preencha CDm' claFeza to.do.s os

ítens co.nstantes no.(s) CUPON(s) abaixo., para po.der!llo.s re

digir detalhadamente. o.s no.mes e datas. Reco.rte ,e. remeta
no.s o.(s) cupo.n(s) preenchido.(s), para o. JORNAL CORREIO
DO NORTE - Caixa Po.stal 2-D 'Ou 418 - CADASTRO SO
CIAL _' CEP 89460 _ Cano.inhas-SC; o.u pesso.almente na
IMPRESSO�A OURO VERDE, à'Rua Paula Pereira, n.· 76�.

No.me: - - _ _ -,_ .. """" _ .;. .

Data do. Nascimento.: _ ,
_ _ __ � _ .

, I

No.me do. Pai: . __ �._ _ _._ � _ _ _ � - : -- .

:No.me da Mãe: _ .. __ _ - -- - � - - - - - :.. I

Espo.so. (a): - -. - .. -

'

-

'

r
.• �' - ••••

'

""-" .• --....... ,

, ,

Endereço.: .. _ _: _ .. :_. __ ._ _.: _. _ _ � _ _ ".",_""" -"r-'" •• -.- •.

Cidade: _ _ . � .. '. =. _ _. __ . __ .. _._ .••.•.• _ •• __ .• _ •.... ''',. _ _'••.••.•..••.•••..
� .•

, •.•.•.

,

, .

�

t
- \ -_ -- �- -- __ --_ _ .. _ _ ", • '" � .•

Narr·..., .: .......................................................................... -_ -_ - .. --_ -_ __ ' -_ � .. _--....... ,

-
/

D � t :', do Nascimento: : :._ __ � .. _ .'.- - .. - - - - -.� .. ,

;'
-

�

r.:. 2 do. Pai: ._ _ .. , __ _ _ _ _

'
__ ._.� .

\ ,

i � .' :":.� 2 da Mãe: _.'._ .. , _:.�/L _ _.,L � _ - � .

· Es};'JSo. (a): :._.,� __ �_._ _ .. _

�
.. - _� _.J.�.�

Endereço. : _ .. _. _.'" � - -. -;. - .. - � - , - ..

'

- �
,

" Cidade: __ _ - _.: _ .. 1.. •..•• '."'" --. -., •. -., ..• _- ..•• ". - ••• _ •••• -." ' •

\

Estado:
,

............ �
' 10. ..

\ /

(Po.r gentileza, preencher à máquina 9U �'letra de forma)
J

bBSERVA'ÇÕES: .. __ : _ I. •••••� '

_ •• _ •••••• - ••••• � •••••• - ••• .'
.

'

,
t ,l' •

..... _ _ MoO "'_ __ .. _ -_ .. --- -- -- --- --- ,; ---,--- - - -- _.::_ -_ -_ .. -_ - -_ .

,
.

.

f,
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CORREIO DO NORTE 17 de maio de 1980
....

Magistério:
'

reclassificaç -,O de si" ri
até o final do no

FLORIANóPOLIS (CN) - Na entrevis- r

ta que o Governador Jorge Bornhausen conce

deu dia 1.0 de maio no 'Palácio Rosado a repre- .

sentantes do magistério, a classe canoínhense
esteve representada pelo Professor Mário Tes
sarí ,

o Chefe do Executivo Estadual, recebeu
um documento contendo a posição e reivindi
cações dos professores, no que se refere à valo
rização da classe e melhor remuneração aos in
CU,fSOS no regime de 20 horas/aula semanais.

Depois de tomar conhecimento do con

teúdo do documento,' Bornhausen prometeu a

reclassífícação para o final de 1980, além do
concurso de ingresso para julho e o fim! das,
gratificações, que representam um salário fan
tasma.

Os professores mantiveram reunião per
manente das 8. da manhã às 18 horas, quando
decidiram criar e fortificar as associações, in
clusive 'uma em Canoínhas.

A reivindicação na íntegra, é a seguinte:
,

A ALISC juntamente com a COM��SÃO
CENTRAL PERMANENTE de estudos da repo
sição salarial:

- Considerando 'a eleição da educação
como a "prioridade das prioridades' para o atual
Governo, e coerente com sua filosofia prioritá
ria na educação, expressa na apresentação do
Plano Estadual de Educação - quadriênio 1980/
1983 - onde o Exmo. Senhor Secretário da
Educação afirma textualmente:

"Julgamos ímprescíndível urna urgente
revisão na situação do magistério catarinense de
modo a valorizá-lo econômica e socialmente, fa
zendo com que a sua qualificação, seja fruto não
só de desejo do Estado, mas sobretudo, fruto do
estímulo que deve ter o professor para qualifi
car..se , Somente com um professor motivado e

partícípante teremos condições de superar aque ..

la que é J

a principal crise na educação brasileira
e catarinense: a crise da qualidade";' :

-, Considerando que os índices dos au

mentos salariais atribuídos ao magistério nos

últimos cinco anos; não acompanharam os do
eusto .de vida;

-' Considerando a desigualdade de re-.

muneração do professor designado e substituto,
com o efeito, de mesma habilitação;

_' Considerando que as vantagens hori

zontais, abonos, gratificações, não estão incluí
dos nos vencimentos, e que, atingem apenas
uma' parcela dos. professores;

,

REIVINDICAM

1.0) Que sejam fixado, a partir de 1.0 de
.maío do corrente ano, 'os seguintes pisos sala
riais, no regime de 20 horas/aula.

Vênd-
Padrão

PF-7

Nomenclatura

Professor I-A
Substituto
Professor I-B
Professor IC
Professor II-A
Professor Licenciado I-C
'Designado L. Curta
Prof. Licenciado II-A

" Designado L. Plena

Em Regime de 40 horas/aula
Professor I-C 40.173,00
Desig. Lic. Curta 40.173,00
Prof. Licenciado II-A 55.620,00
Desig , Lic. Plena 55.620,00

,

.>

,
,
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mentos

PF-8
PF-9
PF-10
PF-15,

10.000,00
10.000,00
11.339,00.
13.263,00
15.451,00
20.087,00
20.087,00
27.810,00
27.810,00

PF-17

PF-15

PF-17

2.o - Que haj a efetivação nas 40 horas/
aula;

3.'� - Que haja concursos de ingresso,
promoção, remoção acesso anualmente.

4.'° - Equiparação salarial com as r-epar
tições públicas do Estado, já reclassificadas.

Senhor Governador, expostas as reivindi
cações acima; conforme incumbência assumdda
perante a classe, vimos solicitar-lhe a gentileza
de um urgente pronunciamento e·, pelo menos,
alguns dados concretos.

F'lorianópolís, 01 de maio de 1980.

PROF. MAURO FRANCISCO VIEIRA
Presidente ern, exercício da ALISC

PROF. ELVIO PREVEDELLO .

Representante da ALISC setor Oeste

-:- MATER�AIS PARA CONJTRUÇA0 -:-
FUleI<

LAJOTA ·C O L O N I L
,

'Agora com 20 % de desconto

CONJUNTOS SANITARIO COMPLETO·
,Modelo ARABESC · Cr$' 3.294,00

RUA CAETANO C6STA, 860 - F9NE/22-0281 -. CANOINHAS - se

Canoinhas, 2·3 de abril de -198(,} .

AFONSO SCHICK --- Presidente

/

,

Proibição.
\

AKIO TAKAHASHI, torna
público, que está, terminante
mente proibida a / entrada em

seus terrenos, .bem como tam
bém a extração de lenha, ma

deira, ou 'erva mate.

Aos infratores serão apli
cadas as penas da lei.

�__M_WM__• -U__

INTELIG:tNCIA
As grandes intelig-êt1cias
discutem as idéias; as mé
dias, os acontecimentos, IC

"

as pequenas, as pessoas.

(Anônimo)
1 x

3 x

, ,

.JUiZ!) DE DIREITO DA COMARCA DE CANOINHAS - se,

Edital. eilão /'

Extrato (Ar,t. 687 do CPC)

1.0 LEILÃO: Dia 18 de junho de 1980, às 11:,00 horas

2.° LEILÃO: Dia 30 de junho de 1980, às 11:00 horas·

LOCAL: Edifício .do Fórum Desembargador Rubem Morítz
da Costa, s/n.o - Canoinhas - SC.

AUTOS N.": 580 de Execução
REQUERENTE: ALFREDO, SCHOLZE VEÍCULOS E EQUI-

PAMENTOS S/A.
REQUERIDO: SILVIO ALMIR DAVET

'BEM: "40 (quarenta) toneladas de Calcáreo à granel em
'

bom estado de conservação, avaliado em Cr$
28.000;00 (vinte e oito mdl cruzeiros). Eu, ZaidEm E. Seleme, Es
crivão, o subscrevi.

Canoinhas, 24 dêabril de 1980.

ORLI DE ATAíDE ROD.RIGUES - Juiz de Direito/S." Vara
1.x

JUÍZO DE DIREITO DA l.a VARA DA COMARCA
DE CANOINHAS - se. \.

Edital de Citação com o
./

prazo de trinta (30 ) dias
O Doutor Loaeyr Muniz

Ribas, Juiz de Direito da l.a.
Vara da Comarca de Canoinhas,
:E;stado de Santa Catarma, na

forma da Lei, etc.

FAZ SABER, aos que o
.

presente edital virem, ou dele
conhecimento tiverem, que por
.parte de ADOLFO BODDEM
BERG e sua mulher ELISA
BODDEMBERG, brasileiros, ca
sados. entre si, ele proprietário e

ela do lar, residentes e domici
liados nesta cidade ficando ci-

, '

tados os interessados incertos e

não sabidos, foi requerida uma

ação de Usucapião do seguinte
imóvel a seguir transcrito: uma
área de terras com 41.789,58 m2

(quarenta e um mil, setecentos
e oitenta é nove metros e cin
coenta e oito c e n t ímetros
quadrados), situados nos subur-

,

I·

bIOS desta cidade, com .as seguin-
tes confrontações: - por um la-

I

do com uma estrada numa ex-

tensão de 107 metros lineares;
por outro com' o Loteamento
Marcinichen numa extensão-de
401 metros lineares; de outro
lado com o Loteamento Adolfo

Boddemberg numa extensão de
,

110 metros lineares, e por últi
mo com terras dos Suplicantes;
numa extensão de 380,10 metros
lineares. Ficando os citandos
advertidos de que, não· sendo

'

contestada a presente ação pre
sumir-se-ão

.

aceitos como verda
deiros os fatos articulados pelo
autor (art. 2a3 § 1.0 c/c art. 285
2.a parte do CPC). Tendo pelo
MM . Juiz de Direito sido desig
nado o próximo dia 17 de se

ternbro de 1980, às 14,00 horas)
para a audiência de Justificação
Liminar de Posse, quando após
ouvida as testemunhas arrola
das, será prolatada a sentença
decidindo sobre a referida justi
ficação . ; E para que chegue ao

conhec-imento de todos mandou
expedir o presente edital que se

rá afixado no lugar de costume
e publicado na forma da lei.
Dado e passado nesta cidade de ,

Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina aos trinta dias do mês de
abril de mil, novecentos e oiten
ta. Eu, Zaiden E. Seleme, Es
crivão o subscrevi.Empresa Industrial 8 Comercial FUCK S. A.

( LOACYR MUNiz RIBAS
Juiz de Direito/Lê Vara

1 x

Te r o _, Ve
Vende-se um terreno, locá

lizado no Jardim
-

Esperança
(próximo do asfalto) , plano,
com 600 m2.

Tratar com Dirce Elizabeth
Ferreira, na Rua Paula Pereira,
1013, ou pelo fone 22-0047.

.

===========--===�======================================�,

2 X J

,

FOTOCOPIAS�

.

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, .ins-/ .
.

talado no Fortim, acaba de adquirir a mais moderna e sofis-
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE ..

TARY II.
I '

Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
\

de excelente qualidade, totalmente à seco, inclusive em papel'
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

(
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Associação' Profissional dos
Contabilistas de Canoinhas

Edital de Convocação
Ficam convidados todos os Contabilistas de Canoinhas,

Três Barras e Major Vieira -para se reunirem em Assembléia' Ge
ral Extraordinária, as 19 horas do dia 22 de maio próximo vindou

J�; no Clube Canoinhense na Rua Major Vieira, 345, para tratar

.da seguinte Ordem do Dia:
,

.

,'1:0) _
I

Unificação dos honeráríes co:mtábeis;.

:2�f)J ._ 'Out:ras assuntos de interesse da classe;
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ALTERNATIVA PARA OS
NOSSOS MINIFUNDIQS
Do ponto de vista fundiário,

os município do Vale do Canoi
nhas não fogem, à regra geral
que se observa no terrttório do
Estado: predomina o regime da

pequena propriedade, dos pe
quenos sítios ou minifundios..

O Vale do Itajaí, também
domínado pela pequena proprie
dade, encontrou centenas de so

luções alternativas e construiu
a grandeza ·de toda área e a

.prosperidade da SUa gente, na
pequena indústria, no gado lei-
teiro estabulado e no artezana
to.

No Oeste, prodigiosamente
rico, onde a cultura de soja vai
dominando os latifundios, a avi
cultura se constitue na riqueza
altamente democratizada e se

respalda nas pequenas proprie- \

dades , .As chamadas "granjas
integradas" fazem a pujança
dos frigoríficos -

e a prosperidade.
dos avicultores. \

Também nós, temos que
'apelar para novas fontes' de ri
queza, a fim de que a população
maís pobre, mesmo, detentora de,
pe�uena propriedade, possa ob ..

ter �aior faturamento, m Ulor
rendi �amiliàr, I

Com Q desonvQlvbn nto dQ
p�d.· a existência do asfalto .Q

ligar-nos à Curitiba 'e São Pau..

10, devemos confiar na eapacída..
de de consumo desses dois gran
des centros e produzir tudo
quanto eles possam consumir.

. I

E há possibilidades ímen-
sas no mercado paulista. As car

nes de animais de pequeno por
te tem ampla aceitação. Cabri
tos, ovelhas e coelhos são con

sumidos em larga escala. Um
quilo de queijo de leite de ca

bra é vendido a Cr$ 700,00 aos

consumidores.' A carne de rã -,
não a rã silvestre, mas aquela
originária das propriedades dos
ranicultores - chega a Cr$
389,00 o quilo, vendida nas pei
xarias. Durante o inverno pas
sado, a Irã silvestre chegou, a ser

comercializada a Cr$' 600,0.0 o

..

I

quilo. :m, porta s tmnb�mJ
pele das rãs. E já desenvolve ..

mos uma tecnologia em nossos

ranários, capaz de incrementar
essa cultura em qualquer ponto
do país.

Não seria o caso de estirnu
larmos a busca de soluções al
ternativas para os .nossos mini
fundiários?

Não seria o caso de criar-
, mos uma Secretaria da Produ
ção para fomentar essas novas

atividades e orientar os proprie
tários de pequenos sítios?

AS VEDETES DE

'HANOVER

Contam-nos Os brasileiros
que estão retornando da Alema

nha, depois; de haverem parti
cipado' da "Feira de Hanover",
corno o Presidente Marcos Bue
chler, da 'CODESC, que dentre
as grandes atrações daquela
mostra, 'destacaram-se as bom
bas d'água acionadas à energia
solar, desenvolvidas pela tecno-
199ia germânica.

Cientistas alemães, conhe
cederes do alto índice de sola.
ridade que se observa no Bra·
sil, afirmam que seria possível
construh· ..se aqui usína gerador
milhares de vezes mais potente
que Itaipú, aproveítandc-s , é
eb;r,siv m�n 'e, a. � r . a R' Ja,:rs

En), passado ,t;l�O muitg di
tanta, Von Braun p�ojetou .es

primeiros foguetes voadores, ar
mas de guerra que precederam
os grandes misseis que perrnifi
ram a viagem à lua e a conquis
ta do espaço sideral.

� Também em laboratórios
germânicos nasceram Os moto
res refrigerados a ar e centenas
de outras conquistas que .hoje
beneficiam toda a humanidade. I

De lá, ao que tudo indica, I
virão soluções para a crise ener
gética. A energia solar é uma

das mais prováveis alternativas
'

e os cientistas alemães estudam
e

.

pesquisam sem cessar.

Enquanto isso, aqui no

Brasil, estamos preocupados
com a Nuclebrás, Nuclep e com

a usina de Angra dos Rei , in,
vestindo bilhões' e bilhões de
cruzeiros no que se pode consi
derar' uma aventura - as usi
nas atômicas - sujeitas a de ..

sastres até nos países da mais
sofisticada tecnologia, como os

Estados Unidos, geradoras do
chamado "lixo atômico" e de'
inúmeros problemas ainda inso-

, Iúveis,
,

"PALA BRANCO"
�

(

O de casa!
Bradou o cavaleiro, .apean

do do zaino que resfolegava' de
pois de haver subido a serrinha
do "Craveiro". Estatura media-

na, enxuto de carnes, óculos de

grossas lentes denunciando a

miopia, chapéu de abas estreí

tas, lenço branco no pecoço .

-

Vestia bem talhado paletó e

trazia sobre Os ombros um pala
também branco, de pontas fran
j adas do qual não se separava

I nunca. Eis a extraordinária fi

.gura humana que se dirigira ao

dono da casa. Este, já no por,·
tão, viera atender ao chamado.

( - Boa tarde, compadre Mi-

guel, estou de passagem e parei
para um achímarrão ,

O humilde colono, vencen
do . toda timidez, abriu"se num

sorriso ao reconhecer o visitau\"
te e chamou pelo filho:

1 .z
�

zlnh , corra aqui. S Cf.

padrínhc Jovino 01 egou � PeA9
sencílhe o .eavalo e :faça u chiO\
-marrãc.

,

Assim era Jovino 'I'abalípa,
homem' de inúmeros amigos e

de muitos compadres, conheci
do e estimado em todo o inte
rior. Já de oitenta anos lúcido,, ,

forte, sempro disposto, "estava
no cerne" e quase não tinha ca

belos brancos. Percorria as es

tradas no seu cavalo, vencendo
distâncias para rever ' amigos,
acertar um negócio ou conver

sar sobre' política.
Creio que era natural das

bandas de "Lençol" ,- .nâo sei
bem - ou de Itajaí, ou dê "Joín
vil", como pronunciava ele.
Mas era tão antigo e tão inte-
grado ao nosso Planalto, que to
dos imaginavam haver 'nascido

,/

Ano XXXIII
N.o 1571

17-015..80

aqui. Confundia-se com a pai
sagem. Parecia um esbelto pi
nheiro, dos mais altos e erectos,
desses que tanto se destacam no

topo das ravinas. Ou uma im
buia milenar, frondosa e índes
trutível, dessas que dão tanta
beleza à nossa região.

Jovem, ainda, foi "vaquea
no'vna Campanha do Contesta
do. Defendeu com intransigên
cia os interesses de Santa Cata
rina. Auto, didata, "queimava
pestanas" lendo sobre- agrimen
sura e topografia. Conhecia ta
'dos os rios e serras e projetava
uma estrada ou caminho melhor
que ninguém.

Caracterizou - se, sempre,
pela sua coerência, lealdade e

retidão. Defendeu o velho Par- r

tido Republicano, ! de Hercílío
Luz a Adolfo Konder. Hibernou

, durante o chamado "Estado No ..

vo" ressurgiu, polítícament«,
com. a t"edemocra.tização� ·fil1an...

do-ao à VDN e à campanha do
, Brigadeir.o Eduardo Gomes.

Leitor assíduo do �'O Esta...

do de São Paulo", acompanhava'
todos os fàtos da política nacío

;n�l. Apesar da memória' pnivi
legiada, tudo anotava com a sua

letra bem talhada e fiflm�. Co-'
lecionava recortes, fotografias e

cartazes de propaganda eleitoral
dos seus candidatos. Seu escri
tório era quase um museu.

Legou à posteridade exern

pIos inexcedíveis da mais pura
fraternidade: Já escolhido can

didato à Prefeitura de Canoi
nhas pelo seu partido, os adver
sários foram buscar na integri
dade de Otávio Tabalipa, seu ir
mão mais jovem, o concorrente
para o pleito.

A campanha foi das mais
difíceis e delicadas, pelas pe
culiaridades que apresentava."
Os irmãos se desdobravam em
cautelas' e recomendações para
evitar os atritos naturais I nas

eleições.
.

Jovino parece que sabia o

que o destino reservava para
Otávio - a morte prematura e
insidiosa, quando, cumpria o

seu mandato de Prefeito. Dese
java vencer o pleito e procedia
com absoluta lealdade. Não
queria, porém, ferir o irmão.

"

Derrotado, portou ..se com

espartana dignidade e 'comparti
lhou as alegrias do irmão vito
rioso.

Morou muitos anos na,"Pis.o
tóla" - que ele não tolerava.
que chamassem assím e que
deve ser nomeada! oficialmente
como "JOVINO", tal e qual
C?l1sta nos lnapE t3 da velhfl C'a
ncínhae.

Foi um dos líderes da
emancipação de Papanduva e

seu dedicado Prefeito.

Morreu ano passado,' dei
xando nome e �xemplos que o

tempo não vai apagar.
'

'Quando percorro' os cami
nhos da minha

_ terra ,e vej o
contra a linha do horizonte um

pinheiro que se destaca" dos
.maís altos e verticais, lembro
me com saudade de Jovino Ta
balipa, a- figura inesquec-ível que
hoj e focalizo.

O seu "pala branco" de
pontas franjadas, imaculado, era
bem o símbolo da pureza dos
seus ideais!

----------------------------------------------------------------------------�---------------------------------------------.-----------------------------

co
CANOINHAS (CN) - Com,

a participação de oito equipes
das cidades de Canoinhas, Três
Barras, Mafra, ItaiópO'lis,' RioI ,

Negrinho e São Bento do Sul,
começa no dia 25 próximo a 2.a

Copa Norte de Futebol Amador.
,

,
A. 1.a Copa Norte foi reali

zada em 1979 através da Liga
. Mafrense de Desportos, .sagran
do-se campeão, o Ipiranga -de

I

Rio Negrinho. Este ano, o cer

tame será realizado sob a admi-'
nístraçâo conjunta da Liga Es-

I portíva Canoinhense e Liga Ma-
frense de Desporto.s. .

'Hoje, haverá umà reu

nião, no Palácio de Esportes
Ivo Silveira em Mafra, com

Presidentes dos clubes envolvi-

dos na competição e os árbitros
das duas ligas'. Na oportunida
de, será confeccionada a tabela
de escala dos apitadores que
atuarão no Campeonato. Os

, juízes de . Canoinhas escalados Dia 8 de junho, em Mafra,
pela LEC, são osseguintes: 'João

-

Pery x São Bento; em, Canoi
Maria Guimarães, Vilanir An- nhas, Botafogo x Ipiranga; 'emt\
chau, Mario Muller e Alceu Rio Negrinho, Colorado x São
Mulbratz. Bernardo; em Três Barras, Três

Barras x Itaíópolis.
A TABELA

Dia is de junho, em Mafra,Dia 25, em Mafra, Pery x

São Bernardo; em Três Barras, Itaiópolís x Pery}. em Marcílio

Três .Barras x Colorado; em Ca- Dias, São Bernardo x Botafogo;
noinhas, Botafogo x ,Itaiópolis e

em Rio Negrinho., Ipiranga x

'Ipiranga x São Bento em Rio Colorado; eirnJ São Bento do Sul,
São Bento x Três Barras.,Negrinho.

Dia 1.0 de, junho" em Mafra, ' Dia 22 de junho, 5.a rodada,
Itaiópolis x Ipiranga; em Mar- em Mafra, Pery x Botafogo; em

! I

ux O'U

das
LENTES VAR

,
"

,
,

as divisões
.,

O,T I C A CON

,
I

cílio Dias, São Bernardo x São
Bento; em 'Três Barras, Três
Barras x Botafogo; em Rio Ne

grinho, Colorado x Pery ,

adão de
oinhas

Rio; Negrinho, Ipiranga x Três -.

A Câmara Municipal de Canoi-Barras; em Marcílío Dias, São nhas acaba de aprovar, por unaní-
/ Bernardo x Itaíópolis; em, São midade, projeto de resolução que
Bento do Sul, São Bento x_ Co-, concede o título de cidadão hono
lorado.

'

rário daquele Município ao supe
rintendente da Fundação Catari

Dia 29 de junho, 6.a roda- nense de Cultura, João Nicolau

MA Carvalho. A homenagem de Canoi-da, em afra, Pery x Tres Bar- nhas ao escritor, professor e jor-
ras; em São Bento do Sul, São' � nalista de Tubarão e que há alguns
Bento x Itaiópolis; em Rio Ne- anos atua na administracão esta-

grinho, Ipiranga x São Bernar- dual, devé-se aos serviços que Ni
colau Carvalho prestou à nossa co-

do; em Canoinhas, Botafogo x munidade, especialmente pela es-
Colorado. truturação do Colégio Agrícola Vi

daI Ramos, quando era reitor da'
Dia 6 de julho, 7.a rodada, UDESG e presidente da Fundação

em Mafra, Itaiópolis x Colorado; Educacional de Santa, Catarina
( FE,"SC) .

I

e'm São Bento do Sul, São Ben-
to x Botafogo; em Riq Negrinho, O ato de entrega do título ain-
Ipiranga x Pery; e em Três Bar- da não t1em data marc'ada, devendo

, se dar nos próximos dias. O piro'-
ras, São Bernardo x Três Bar- jeto }oi apresentado à Câma::.'a pelo ,

ras. vereador Jair Lessak.
,

,

se

a
I,

Praça Lauro, Mi).ller, 514
Fo'ne: 2�-0316

Canoinhas
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