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CANOINHAS (CN) A

inauguraçijo da Rodovia Miguel,
Procopia[k, trecho M:,afra.�anoi..
nhas da BR-280, anteriormente
prevista para o dia 12 prôxímo,
101 antecipada para o dia 11,
sexta-feira da semana vindoura,

�$f.'iUndo eomuníeado telefõníeo
r.

do Minístério dos \ Transportes'
ao Prefeito Benedito Theréz�o
de Carvalho Netto e ao Seeretá
rio Esperídiâo Amin Helou 'Fi ..
lho na última quarta-feira.

Para o ato inaugural, está
sendo esperado com, grande es

pectativa, a presença do Minis-

tro Eliseu Resende, titular da

Pasta dos Transportes. O pro

,grama da visita do Ministro a

Canoinhas, forneeído pelo Se-
I

cretário Amin à Prefeitura Mu-

nicipal de Canoinhas, é o sea

guinte: às 12 'horas, chegada de

Elíseu Resende e comitiva no

aeroporto de Três Barras, proee
dente de Curitiba; 'às 12h20min."
'inauguração' da Rodovia;

I

às 13
"

horas, almoço na sede 'da UNIA.
GRO e' às 14h30min, embarque
no aeroporto de Três Barras re

tornando à Curitiba.

,(8.a PAGINA)
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empossou (i

diretorianova
CANOINHAS (CN) - Em

eolenídade e jantar festivo rea

lizados no rua L? do corrente

mês, no Clube Canoinhense, a

"Assocíação Comercial 'e Indus
trial' de Canoínhas .empossou

,
sua .nova diretoria, eleita em 10
de ,j�o último.

o ato contou com a presen
ça do Prefeito Benedito 'I'heré

, zío de Carvalho Netto; do juiz
da l.a Vara, Loacyr Muniz Ri
bas; do ,juiz da 2.a Vara, Orly
.de Ataíde Rodrigues, além da
"�ant�ga e nova diretoria e, de
,Jnétis associados da entidade:

Depois, o. industrial Luiz
, Fernando Freitas falou aos pre
.sentes, elogiando o trabalho do
ex-Presidente da ACIC, '''que
realmente resolveu os proble
mas' mais urgentes da comuni
dade canoínhense". Ao final
de sua alocução, Freitas proce
deu a entrega de um Título de
"Sócio Benemérito" da Asso
ciação Comercial e Industrial,
oferecida por todos os associa
dos a Hilton Ritzmann,

Por último, pronunciou-se
o Prefeito Therézio de Carva

lho, dizendo que "muitas coisas
conseguidas .pela ACIC na ges-

, D industrial Hilton Rítz- tão de Hilton Ritzmann não es

.mann,
.

que dirigiu a ACIC 'du- tão contidas no relatório por ele
'rante quatro anos, .transmítiu o divulgado. O nOSS0 agradeci
eargo de Presidente ao Diretor- mento a esta personalidade, é
Superintendente do 'FRICASA, imenso" . Depois, o chefe do
Agenor Christoffolli. 'O ex-Pré- .

Executivo canoinhense, concla-
. .sídente, na ocasião, fez uso da mou a todos os presentes que
palavra, destacando a preciosa compartilhassem com o Municí
colaboração que teve por parte' pio da festa que será oferecida

,

da diretoria e membros da Asso- ao Ministro dos Transportes
cíação durante sua gestão. Re- Eliseu Resende, por ocasião da
gistrou também o apoio qus ob- II 'inauguração da Rodovia ,"l\j[i-

,
teve da Prefeitura Municipal, guél Procopiak", trecho Canoí
notadamente sobre a doação de . nhas-Mafra, da BR-280, a ter lu-'
um terreno' para a construção gar no próximo dia 11.
da futura sede da ACIC. '

,
Em seguida" Agenor Chris

tofolí proferiu seu, discurso de
posse, relembrando Inicialmen
te' alguns artigos e respectivos
itens dos Estatutos da Associa
ção,' para os quais chamou ,a
atenção dos membros, desta-'
cando suas finalidades e objeti
vos. O novo presidente, frisou o

brilhante trabalho desenvolvido
_por Hilton Rítzmann 'durante
seu mandatá de quatro W10S.

Enumerou as atividades, reivin
dicações e vitórias, destacando a

instalação da Central de Telex,
'

q\ criação da Micro-Região, a

pavimentação da BR-280 o'cur
so 'de Inspetor de Segurança e

Os Cursos Profissionalizantes do
SENA!. Prometeu também na

ocasião, 'continuar o trabalho já
Inícíado exemplífieando a velha
l'�htindicação ds Hilton Ritz-
lllal1n para que sej'a instalada
€tt'\ 'Canronhas, uma unidade 'do
'pENAI, p�a que' os .eqrsO$ se':

jàlOO.'" am.»ltàd&s :na 'Mtiáo .

A DIRETORIA

Os demais membros da Di
retoria empossados na ocasião,

,
são 'Os seguintes: 1.0 Vice-Presi�
dente, Luiz Fernando Freitas;
2.° Vice-Presidente,' Mark Ros.-_
siter Stockwell; 1.0 Secretário,
Alfredo Eick Bach; 2.° Secretá
rio, Osvaldo Wrublevski; 1.0 Te
soureiro, Jair Côrte; 2.0 Tesou-
reiro, -Roberto K. Shimoguiri;
Consu1tor Jurídico, Hilton Ritz

mann; Conselho Consultivo:
Isaac Zugman, Aristides JV[allon.,
Miguel Fontes Procopiak, Ra

phael José Boeing, Lothário

Kohlbeck, Antônio Merhy Sele

me, Renê Milto Bauer, Paulo
" Nagano, Mauri Antônio Kamins
ki, Arno Cow.t Hoffrnann, Olím
pio -Raulino Schadeek, João pe..

dr�ssani" Delby Machado, Nice..

to Osmar Fuck, Olí1"!1pjo Murara
e 'Moaeyr de Paula e 'Silva.
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ero

o
Aquino, Engenheiro Mecânico e

Adilson Medeiros, Engenheiro
Civil.

CANOINHAS (CN) - Em
Assembléia Geral, realizada na

ultima segunda-feira, na Sala
de Convenções do Planalto Ho

tel, foi eleita a primeira direto-
, ria da "Associação dos Enge
nheiros do Vale do Canoinhas",
fundada em 16 de junho último.

A reunião, que contou com

a presença de 32 engenheiros,
elegeram por unanimidade pa
ra o cargo de primeiro presi
dente da entidade, o Engenhei
ro Químico, Guido Schreiber,
"que terá o mandato de um ano.

Os demais cargos ;ficaram assim
\ constituídos: .Více > Presidente,
Hui Armando Modesto de Avil-

,
.

lez de Basto, Engenheiro Mecâ
nico; Secretário, Odone Berton
cma, Engenheiro Agrônomo;
Tesoureiro, Benedito Therézio
de Carvalho, Engenheiro Civil;
Conselho Fiscal: Emilio Gaza
níga Neto, Engenheiro Químico;
Niceto Fuck, Engenheiro Agrô
nomo; Mário Sant'Ana Junior,
Engenheiro Florestal; Nilson de

(

Na oportunidade, o Presi
dente eleito- pronunciou-se di
zendo que "a fundação desta
entidade já tornava-se necessá
ria, pois precisavamos um maíor
relacionamento profissional e
de amizade, o qus será possível
com a- criação desta associação
de classe" oJ . ,'-�'�:;'I';hl(I\;- ;

,

'. ,'Il k.d,.f;l. ., ,

Depois, o Engenheiro
Agrônomo, .Niceto Fuck, apre
sentou uma sugestão que foi

aprovada por unanimidade, no

sentido de a Associação dosEn
genheíros do Vale' do Canoí
nhas, solicite: de ímedíato a ins

.

talaçâo em Canoinhas de uma

Sub-Seção do CREA - Conse
lho Regional de Engenharia Ar
quitetura e Agronomia.

Ficou decidido também na

ocasião, com a aprovação de to
dos os presentes, que a 'Associa
ção reunir-se-á mensalmente,

n
,

'

,

em ..local e data fixados coman
tecedêncda pelo Presidente)

"

A ASSOCIAÇAO":
Congregando sessenta ppQo

fissionais, dos municípios 74e
Canoínhas, Porto União;' Iríneó
polis, Major Vieira e, 'I'rês Bar
ras, a Associação conta com.en
genheiros florestais, eletrônicos,
mecânicos,' agrônomos, qu�ii+i
cos, civis, 'e eletricistas . ��m
por finalidade, 'congregar:" todas
as categorias . de Engenheiros .

que atuam na região .

do
.

val�;
participar na

.

comunidade, 'dáh-,·
do pareceres técnicos, sempre
que for solicitada, ou. quando
achar necessário; Promover ati
vidades técnicas, sociais

.

e cul
turais; Fomentar o íntercâmbío
com Associações Congêneres 'f!

Instituições Técnicas e
"
Cientí

ficas do País e exterior; e d�·
fender junto a empresas, pode:..
res constituídos e órgãos de clas
se, interesses e direitos dos as:.:

,.

sooíados ..

/C O p,A : N O R T E, :

Prefeitura· ampli
-,

bairro ../

,.

ra

Agua
CANOINHAS (CN) - o

Prefeito Municipal, Benedito
Therézio de Carvalho Netto,
convocou esta semana a Câmara
de Vereadores para urna reunião
extraordínánía, solicitando a au

torização para a assinatura de
um convênio com a Secretaria
de, Educação e Departamento
Autônomo de Edificações -

(DAE), no valor de Cr$ .

520.000,00.

construção de mais duas salas
de aula, ampliando a Escola Iso
lada do Bairro da Agua Verde.

ILUMINA'Ç.AO
o chefe do executivo muni

cipal informou à reportagem,
que a Prefeitura está executan
do os trabalhos de iluminação
da BR-280, no trecho compreen
dido en,tre o trevo da Avenida

.

Expedicionários e final da Rua
Caetano Costa. Serão utilizadas
21 luminárias a mercúrio de 250

\

'WATTS cada uma, que serão

Esta verba, está destinada

para aplicação nas obras de

.
I

«Artu,rzão» ,Amanhã Três Barrasno
/

escola
Verde

no

colocadas nos postes laterais já
existentes. O custo'do material
foi de Cr$ 162.290,00.

Outra via que receberá ilu
mínação à mercúrio, é Rua Cae
tano Costa, no trecho entre 'a
�ponte do Rio Agua Verde e

BR-280. Nesta obra, serão afi
xados 27 postes centrais e um

transformador, com' a utiliza.ção
de 54 luminárias de 250 WATTS
e cuj a despesa está orçada em

Cr$ 566.,0.80,00.

x São Bernardo
(ÚLTIMA PAGINA)
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Dra., Zoé �Walkyria Na,tividade Seleme
-- CIRURGIÃ DENTISTA

,

I

CIC 00558:9159/�DEP
€línicaifdentária de senhoras e crianças.
- �s�pecialização em Odontopedíatrta

HOR. A. :MARlé�L\DÀ - Pça, Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
, "

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

__==--== ::=a:::: '========================;:.

DR:. ZEt\lO AMARAL FILHO
,

--, CIR'URGIAO DENTISTA -

CONsm o,.lTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com 'trao.
vessa 15 de Novembro
(próximo à Igreja Matriz) _ Fone 22-'096(}·

�========= ===================�\=============�===============�

.m�"�··t�'����" �,������������_�m��i�&a�aM��'+�.�!��.�.�fii���Ma

Langer IDf. Sérgio T.
Virar/gião Dentista'

Rua Paula Pereiral. 799 - Fone 22-0588

,�----------.------� -------------------------------------

/

Blusas asacos-

-:

Frio /

•

�----�------------�------I__----_--------------------�------�

Uma casa de madeira em terreno de 800 m2 me

dindo'11x12m, contendo 4 quartos, 3 salas, cozinha, banheiro,
área de serviço e pomar. ótima localização, preço de ocasião. ,

Rua Erzrilío Scholtz, 239 ...

, /
"
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Esmeraldino M. Almeida

, para 'o, Hospital São Sebastião d.e
Pàpanduva'. Ovprimefro cheque é
de N.> 676.995 e o segundo de N.o
3:81.318': Prova concreta que o Go.
vernador do Estado vem dedican
dó especial atenção ao município e

vem olhando com carinho as ne

cessidades mais prementes .de Pa
panduva.

NASC][VU:NTO':)

D. Cegonha vis it ar dc o lar do'
, jovem casal, 'Adilson r Ana Ld:!::l)'
Pedro deixando-lhe uma linda me

nina: Larisa Aniela. A delivrance
ocorreu dia cinco de j unno pp, Pa
rabéns aos papais e. felicidades mil
para a Larisa Aniela sãos os vetos
coluna.

LIONS
.

COM NOVA
DIRETORIA

Com a prestigiosa prrscnca de
companheiros de O;J,�,.rI)S m.mic.pios,
tomou posse a, nova Diretoria do
Lions Clube de Papanduva, dia 25

'pp. com jantar festivo: Presidell�e
'_ Evaldir E. Brandemburg, J ,0 V1-
ée-Presidente - Adilson Pedro, 2.°
Vice-Presidente - Rub-ens Ao Ja
zar, 3.° Vice-Presidente - Nata
niel Resende Riabs, 1.0 Secretário -
Florisbal Bubniak, 2.° Secretário -
'Hamilton Tabalipa, 1.0 Tesoureiro
-,

' Alinor Eufrasso, 2.0 'I'esoureiro:
Fernando Reusing, Diretor Anima
dor - Walmir .Lucio Senna, Dire
tor Social - Ilson Oracz, 1.0 Vogal
- Antonio 'I'hiessen, 2.° Vogal -
Lauro Taborda, 3.° Vogal, -João
Florindo Schadeck .

PASSARELA DA SOCIEnAD-E

RESULTADO DA FESTA DoE
SANTO ANTONIO DIA·'15

• . Conformo já. fb,i divulgado no
último numero do jbrnal "Correio
do Norte", dia J.-5 pp., foi realizada
a 'tradicional resta em louvor a
Santo Antonio, cujo resultado sur
préenden a todos considerando o, 1 ,_

,

nllID:�ro elevado de .festas juninas
\ :neahzadas na corrente mês todas

,
.f. (' , I

'C?,m a presença numerosa de parti-
cipantes, O resultado foi cornpen
sadcr: de Crt$ 125.256,50. A Comis
,3ãQ da Igreja agradece penhorada
"!l todos que prestigiaram com suas

,

rionrosas presenças o. geando aCO,n
tecimento religioso, pedindo ao mi- .

lagroso Santo Antonio que Ihes dê
tudo em dobro. '

,

Dia 7 quem estará festejando
extréia de idade nova é a Prof."
ERMELINDA, esposa .do Sr '�" Fer
nando

"

Reusing , Cumprimentos e

felicitações pontificando em alto
estilo. I

'

;, ,"
"

, •
0,1

,.' , ,.... ,

.

'"

" ..

Na mesma 'data ': comemor àndo
troca' de tcÍl3.de .nova ,0 ., Si\ iJOÃb
'REUSING,. iNa sua "f�{stj,'7a .dâta 23

, mais merecidos 'cúmpsimentos,' �çi.r'.
culando em alta' "':::-otàçãó para "0
aniversariante.

.

.r

.'" .
.

�

DIa' 8 completando mais um ano
de sua prestativa exi..tência o Sr:
NIVALDO DE ALMEIDA. Amigos
e companheiros estarão' dando o

seu ,8.braço amigo ao nataliciante .

':

.Dia. 9 festejando niver a Sra �

EDI�'H, esposa do.sr . J�1ã?_.F. Scha�
deck, ele do alto C'011(ICC'/O local .:
Felícítacões e cumprimentos esta
rão na pauta do dia para D.a Edith.

,
.

DESCONHECIDA A
EXIS'flÊNCtA °DÊ
GUERRILltAs
"O governo brasileiro não tem

conheciwLento de atividades de uma
possível organização' guerrilheira
chamada Ação de Libertação Nacio
,n.a1 e muito menos do fornecimen-'
to de armas a essa tal crganiz ..açâo".
A afirmação é do porta-voz do Pa
lácio do Planalto, .Alexandro Gar
cia, acrescentando que "esclareci
mentos sobre tal assunto só pode-:
rão ser prestados pelas fontes ori
ginais da notícia", que causou sur
presa nas áreas do Exército e do
Estado Maior das Forças Armadas,
onde vários setores ouvidos duvi
daram deste movimento. (G . P. ),

'.

I VIúA DE JK ASSALTADA'
EM: NOVA IORQUE

. Sara Kubitschek, viúva do ex

presidente Jucelino Kubitschek, foi
assaltada há ouatro dias em Nova
Iorque e sofreu escoriações no rosto,

'

disseram ontem fontes brasileiras.
Segundo, estas, Dona Sara andava
'pela rua quando um ladrão de bi
cicleta, avançou contra 'ela para
roubar a corrente de ouro que ti
nha ,11.0 pescoço;" Ela caiu ao cnão e

cortou o rosto na queda, precisando
.. levar três pontos. O ferimento foi

sem importância e Dona Sara já
voltou ao Brasil, acrescentou as
fontes. (G.'P.)

,

GOVERNO 19.0 ESTADO
FAZ DOA!ÇAO
O Exmo.' Sr. Governador do

Estado Dr , Jorge Konder Bornhau
sen, entregou pessoalmente ao Sr.
Prefeito Municipal, INataniel Re
sende Ribas, dois cheques no valor
de Cr$ 2.000 . .000,0'0, sendo um na

importância de 1. 0.00 .'ono,no desti
nado <3 .. construção de um' paviruen,
to anexo a Prefeitura, ampliando
assim as suas dependências" paira
.melhor atendimento de seus muni�
cipes e Q outro, do mesmo valo:].',

, \. , .. ..' o

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte," íns
talado no Forum, acaba de adquirir a mais' moderna e sofis
ticada FOTOCOPIADORA em operação

c

no Brasil, a SEC�E...

TARY II.
"

-

I Faz cópias simples- e dupla face de qualqu�r tam,�nh'o: '

de excelente qualidade, totalmente a seco, inClusive em pap�l'"
vegetal e papéis timbrados' de firmas, criando um novo serVI'-

'

ço em Canoinhas, a confecção de circulares para empresas.

.

,� '_',.
,. 1.

'

Também na mesma data ex

tréia de idade no Ta' do benquisto'
cidadão S:::-. OLIMPIO R. SCHA
DEGK, nosso particular .amigo e

Diretor da grande f::rrna
..

Comércio
e Indústria Schadeck Ltda. em Ca-
noinhas .

' '_; ,

,

Deves amar e dar na mesma

medida que' queres receber; se que
res uma alma inteira, dá toda a tua
alma. (Ruckert)

'.1
'

r ,

,

/

-, �! ;' ,

'.i ";

FOTOCÓPI AS� ;,
.,

I \
'

-.
.

-�

TELEF9NES: 'Escrifórió 23 ..1770 - Loja 23-2014

o' �

e uma varia.díssi.nla se,cção
de· profissionais compe-4

sua colOCàÇão.

,
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CORREIO' DO,NORTE

LUCIa C'OLOMBO
7

• _ $u. ",.;; t. , __ ,,;� � a = _.� .. :e

',' .' Em reunião e jantar festivos realizados na quarta-feira últi..
ma,' o Rotary Clube de Canoinhas empossou seu novo Conselho Diretor pa-:
'ra. o período 1980/81. 'Olávio Soares, transmitiu o cargo de Presidente ao

"Sócío Veterano, Arno Court Hoffmann, que em seguida, apresentou os de-
,

mais' membros da ddretoria. Para '

Vice-Presidente, foi escolhido o com

panheiro Osvaldo Wrublevski; 1.0 Secretário, Afonso Schick. 2.Q Secretá
rio, 'Nivaldo Voígt; 1.0 Tesoureiro, Walter Isaac Narciso; 2.° Tesoureiro,

,

, Sergio Amo Hoffrnann; Protocolo, Oscar Agostinho Werka; Diretores sem

..
Pasta: Alirio Dias e Olávio Soares; Presidentes das Avenidas de Serviços:
Comunidade, Inocente Tokarski; Internacionais, Antonio M. S. Tormena;
Profissionais.Ruí Armando de Avilez de Basto e Internos Mario, Arthur

, , ,

,Ferraresi. Na oportunidade, foram apresentados dois novos associados do

Rotary Clube de' Canoinhas, recentemente admitidos; Sérgio (Bernadete) ---''
Langer e Estevão (Denise) Fuck. Presentes à solenidade, na qualidade de'

,

.convidados especiais, .o Presidente do Clube do Sigilo, Egon Thiem e Sra.,
�o [uízdá 2.a Vara, Orly de Ataíde Rodrigues e este colunista.

Hotary empossou
, r

novo Conselho Diretor

OLAVIO SOARES
,

,"

,
'

I

Festa dó, Pinhão
A "V"Festa do Pinhão", que seria realizada'

" neste final de semana, nas dependências do Colégio
Agrícola V:i4�1.R,amos� foi transferida para os dias 9'
e 10 de agósto próximo, em virtude do mau tempo.

,

A informação é da direção do estabelecimento, acres
centando que �a -programação já divulgada, não sofre
rá alte-\aç:ão� 'Os' festejos terão à animação musical de
"San RàmonCíne, Som". _

'

, h

\�

GARDE�NIA
,

"
,

BOM GOSTO E, ELEGANCIA

SOMENTE COM AS EXCLUSIVIDADES /

GARDt;NIA.

,--Cãlças de veludo, jeans, vestidos, bolsas,
sapatos e bijouterías.

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)

,/

\

'Distrito L..;.10 em destaque
,

'� �

Jbão Lúcio da Costa, é o novo Governador do
.Dístríto L-H)' do Lions Clube do \ Brasil, ao qual o t;

',LioIÍs Clube de Canoinhas faz parte. A posse de João
'Lúcio Costa, aconteceu na quarta-feira última em

:;;Chi,cago, Estados' Unidos. A posse no Brasil, será no

_ �dia 19 próximo em Jaraguá do Sul, ocasião 'em que,
deverá estar presente 'O Leão Canoinhense, Ildefonso
Correa, escolhido como Presidente de Divisão do ga- "

hinete do novo Govemador.

Edrnar - reeleito
'Edmar Gonçalves Padilha, foi reeleito para o

',cal:go de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Canoínhas, para o triêniq 1980/83. A elei;" ,,'

ção Ioi realizada no dié;l 25 q.e junho último na Socie
dade Beneficente Opérária, com a presença de 709

,

dos mil e dez assodados com direito a voto, A Dire
toria fiCou ass:im constituída: Efetivos: Edmar Gon

çalves Padilha, Alceu Arner e Hary Vóigt; Suplentes:
Jovino Cavalheiro, Alfredo,Bati e Altair Biléski;
CONSELHO FISCAL: Efetivos: Moraci, Francisco
do Prado, Boles/lau Wardenski e Miguel Arcanjo'
Stanzak; Suplentes: VaJdemiro, Lechinióski,' Celesti
no Preto e José·�tonio da Silva; DELEGADOS-:-Re
presentantes: Edrnar ,Gonçalves Padilha e Moraci
_Francisco do PiaÇlo; '.sup�ent�s:. Jov�o �avalheiro e

Vâldemiro L-e'ch4úóski." "., "

,

'Blr e Restaurante ·Pinuui,m,
Cardápio A LA CARTE"':'" espeto corrido

"

._ lancbes - sorvetes da casa - Aceitamos en- ,

'

eomendas -de ,churrasco de gado ...:... carneiro _,..

leitão' e galinh� as�a�as .. P�párall1()s I.stalS de
llniversádos e easamentos, ête. ,

, ltUQ, Paula Pel"e1ta, :,430 '(ao lad6 de Correio)

Ilustres visitantes
r--

Por ocasião da inauguração da Rodovia "Mi

guel Procopiak", no dia 11 próximo, estão confirma
das as presenças de' personalidades como, Orty Ma
chado e seus amigos Ricardo Galeano, Consul do Pa-'

,

raguaí no Rio de Janeiro e do conceituado jornalista
carioca conhecido como "Rosa" em nosso meio social,
A informação é do prezado amigo "Míke", que por
sinàl está eufórico com a inauguração da Rodovia que
.recebéu o nome de seu pai.

Semana do Sebo

/ ,

Da Livraria e Editora Lunardellí, estou rece-
.

bendo correspondência, comunicando a realização da
"VI Semana do Sebo", a ter lugar de 21 a 30 de ju
lho em Florianópolis. A campanha anual, que visa es-

, tímular o hábito da leitura entre os catarinenses, es
te ano coloca à venda, mais de 20 mil exemplares, a

maioria obras raras, esgotadas em suas editoras de
origem, bem como de muitas edições antigas. A con

tinuar o sucesso obtido nas promoções anteriores" es

,pera-se a visita de um grande número de leitores, in-
, ,c1usive de outras cidades do interior do Estado.

Baile das Debutantes
Zaiden Emiliano Selerne, Presidente do' Clube,

Canoínhense, informou' à coluna que as inscrições pa
ta o Baile Branco de 6 de setembro vindouro' estão
abertas até o dia 31 de julho. A noite .de G�a do
"Magestoso", .promete o sucesso do ano passado, pois
a música do conjunto "Je-Revíens" é das melhores no
gênero. A atração no entanto, e que está gerando
grande espectativa entre as meninas-moças, é sem
dúvida a presença do .galã Paulo Figueiredo, contra
.tado para dirigir o cerimonial. O qUe fiquei sabendo
através da imprensa carioca, ,é qUe o aaor está incluí
do no elenco da próxima. novela das 20 horas da Rede
Globo. A pedido!

HOJE: Mauro Neuburger.

AMANHÃ: D.a Betty, esposa de José AIlage e ETa

.Greffin, espoP1a, de Esmeraldíno. Maip. de'
, '��" ,',

Almeida, nosso corres�A�ente em' PI.·

panduva, - , .:;"
,

,DIA 7;. Maria Atfulgb'a pi'Ü.be; Iríneu 'CH�udio Dre..

v�dk e M�ia A:daIgisa, filha da ,Vva. Ivali.il-
da Burgardt Prübe,

'

\'

DIA 8: Wanderl�y 'José Woitexen; Daniel Am,6et Te ...

porowskí e" EdisÓn;R. S'imm.

DIA 9: Edeltraudt Siems, _Malânia Sidoralk • EU.
Sobczak,

DIA 10: Zenilda Alberti," Ervíno Mews ,. '�g.llta
, J

'

Xnorelk.l

DIA 11: Jaeiel Francisco Szczygi�l" Fábio' Nabof
Fucik, D.a Ana Maria, esposa de José Waldir ,

Schulka e Alcir, Sobezak. ,-

,
,AOS ANIVERSARIANTES,' SE-GUEM A,� FI ...

LICITA;üõ'ES DO COLUNISTA.
I �

r Quem recebe cumprimentos neste final de,. '

mana, é o' casal Fábio e Marli Fuck, .que comemora
amanhã os 17 anos de feliz união matrimonial. Du-

.

rante' o jantar festivo do Rotary Clube na quarta
feira, o casal foi homenageadopelos compànheiros r0-
taríanos. Via coluna, segue o nosso abraço. "

Na foto, a equipe de: volibol de

Canoinhas, classificada' em segundo
lugar nos "V Jogos AbeI'ftos' Regio-

\ nàiê" realizados na semana passada
em São Bento do Sul.· Estas mesmas

-atletas, com excessão de CéI�a (a
quarta 'em pé, da esquerda para a di

reita) e Maristela e Roseli (prlimeira
e última agachadas), irão represen
lar o noSso esporte ''amador nos "XXI
Jogos Abertos de Santa Catarina" a

terefIl lugar em Jaraguá do ,Sul em

outubro. Os merecidos parabéns, às'
atletas, Mirian; La1.11!a, 4-sta, Cíntya,
M,areia, ,Iéda, :tHvete Mareia Bueno e

El�i:ne.

Aniversários

, ,

"

A Fra.nçoise'
Você encontra na FRANIÇOISE, todos' 98' _'a�,gos
de inverno. Luvas, meias, jaquetas, echarpes de'

,

lã, etc.

'VENHA VER PARA CRER, E jLEVAR:; ,

, "

) Praça Lauro Muller _' Rua Felipe Schmidt, 598
\ ,

.---------------------------------------------------'------------�--------�----��
. ".:

DESTAQUE
--o

,. 'J $ Ui $ 4

Balancé na -Guarujá
,

Um destaque especial da coluna de hoje, ,�
meu amigo Paulo de Olíiveira, "dísck-jokei" do trepí
'dante programa "Balancé" da Rádio Guarujá de ,FIQ
rianópolís , Paulo: de Oliveira, foi meu companheiro
das lides radiofônicas dos bons tempos dà Rádío. Ca
noinhas, época em que mantínhamos programas com

incrível índice de audiência, além do Grande Jornal
FalaÇlo P-6, patrocinado pela Loja Bartnick. Hoje,
ouvimos aqui, a voz agradável de Paulo no programa
diário às 14 horas., através das, ondas curtas da Gua

rujá , Via coluna,' segue o abraço de Ivan, Robestínho,
Alfredinho e deste "velho amigo.

,

'

, :,

Aniversário de
casamento )

,.

I ,

Dra. Heloisa S. B�.rtQncini'
CIRURGIA-DENTISTa '

cao 1091

"

Consultório: Rua Major Vieira, 505,�: l.� a.ndi�
,

,'(ao lado do Edifídio Mussí)
,

"

':
\

Fone 22 ...0439

,- . -==.=
.

'. -�
.

/

,
" :-

,�;
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Prefeitu ra
PORTARIA N.o 46/$0

Dr� Beneditó ":Theréiio de
Carvalho Netto, Prefeito Muni ..

eipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de suas

atrfbuíçôes legais, resolvei
NOMEAR COMISSAO DE

AVALIAÇAO(
Composta dos Srs. Drs.

Luiz Fernando Freitas, Paulo
Eduardo Rocha Faria e Adilson
Rodrigues de Medeiros, _

sob a

presídêncía do primeiro, no pra ..

zo de cinco (5) dias, procederem
a avaliação de um terreno ru-

'

ral com a área de 52.000,00 m2
de propriedade do. Sr. Evaldo
Gonchorovski, situado no lugar

'

"Parado" 'no. imóvel Invernada,
neste Município. '

\

Gabinete do Prefeito Muni-
cipal de Canoirihas,' em 27, de
junho de /1980.

Dr. Benedito Therézio de
,

Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada I

e publicada 'no Departamento
Administrativo, na data supra.

,
José Bonifácio Furtado

Coordenador Administrativo

PORTARIA N.o 47/80
Dr. Benedito

_
Therézio de

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

atrlbulções legais, resolve:
DISPENSAR DO PONTO
SERVIDOR MUNICIPAL

A Srta. Laura de ,Fátima
Dobrochinskí, ficará ddspensada
da obrigatoriedade do ponto,

/

Municipal de Canoinhas
para participar dos Jogos Regío- '

nais a se realizarem na cidade
de São Bento do Sul, pelá perío
do necessário a partir do dia 25
do corrente

Gabinete do Prefeito Muni

cipal de Canoinhas, em .27 de

junho de 1980.

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto

Prefeito'Municipal.
,

Esta portaria foi registrada ,

e publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

DECRETO .N�o 60{80
.

DECLARA DE UTILIDADE
PÚBLICA UMA AREA DÊ

TERRAS,

PORTARIA N.o 48/80

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

, atribuições legais, resolve:
- CONCED1PR LICENÇA!

De acordo eom o Artigo 136 da
Lêi N.o 1.149 de 25/04j1974.
PAULA MARIA PECHAR·

,KA, professora municipal, por
120 (cento e vinte) dias de, li..

-eença, conforme laudo médico
incluso no requerimento'proto
-colado sob' n.? 1.306, datado de
:26/06/80, a partir de. 01/07/80.

Gabinete do Prefeito Muni-
,

eípal de Canoinhas em 30/06/80.
�

Dr. Benedito Therézio de
"

Carvalho Netto
Prefeito Municipal

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

José Bonifácio Furtado
I

Coordenador Admínístrativo

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito MuniJ.
cipal de ,Canoinhas, Estado 'de
Santa Catarina, t;lo' uso de suas

atribuições Iegais e, nos tertnOS
do artigo 6.Q, do Decreto-Lei n,?
3.365 de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Artigo 2.° - E'ste Decreto
enteará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo ...

sições em contrário.

Gabínete do Prefeito Muni..
cipal de Canoínhas, em 27 de
junho de 1980. '

Dr. Benedito Therézio 'de
\ Carvalho . Netto
'Prefeito Municipal

,

Ganhe tempo. e dinheiro, visita Fuck Materiais para Cons-
trução. lá \ você encontra tudo para a sua casa;

Agora em promoção especial.
- LAJOTAS COLONIAIS c/ 20% DE DESCONTO.

" ,

PISO LOSA NATURAL A PARTIR DE Cr$ 69,00 O METRO QUA.
DRADO.

'

> ,',
I I _

FORRO DURATEX, EM CHAPAS DE 1,78 l.\I2 DE c-s 206,00 ,POR ...

Cr$ 165,00 A,PEÇA�
I ,".

Empresa· Industrial. e Comerciar'. ,nvl S. I.
,MATERIAIS PARA.' CONS'TRUÇAO ""'"""'�

�';RUA CAETANO COSTA; 86�'- :rON.E" 22-028i .� CANOINHAS ... �c.

7

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

'

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo

DECRETO N.o, 61/�O
, ,CRIA UNIDADE ESCOLAR

Dr. Benedito Therézi() . de
Carvalho' Netto, Prefeito MUni...
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa, Catarina, nó uso de suas
atrfbulções legais,

,

,

DECRETA:

Dr. Benedito Therézio de.

Carvalho Netto
Prefeito Municipal

, ,

Este Decreto foi registrado
e publicado no Departamento
Adminitsrativo na data supra.

. '

José Bonifácio Furtado
, Coordenador Administrativo

L�I N.o 1.549 DE 02107/�98Ó
ALTERA· 'DISPOSITIVOS DA
LEI N.o 1.534, DE 1.Q DE ABRIL

DE 1980.
'

Dr. Benedito' Therézio' de
Carvalho Netto, Prefeito Muni ..
cipal de Canoínhas, Est�do de
Santa Catarína, no USo de suas

-,

atribuições· faço saber que' a
Câmara de Vereadores decretou
e eu sanciono à seguinte

LEI:

Artigo 1.'0 - A letra "B" do
artigo 1.° da lei Municipal n.?
1,534, de 1.° de abril de 1980�
passa a ter a seguinte redação:
- Letra B _, Rua Estanislau
Schivinski, a que tendo início
na rua ,João Muller. Junior, se

.

gue paralela a rua Ernesto
I Koch. /

Artigo 2.0 � Esta lei ,entra
rá em vigor na data de sua pu..

blicação, revogadas as disposi...
ções em contrário.

Canoínhas, em 02 de' julho
de 1980.

'

Dr. Beneditb Th�rézio d.
Carvalho Netto

PrefeitoMunicipal

Esta Lei foi registrada e pu ..

blicada .

no Departamento Ad
.rnínístratívo, na data, supra.

José Bonifácio' Furtado
Coordenador Admínístratívo

-

, <

Canoinhas, em 02 de julho,
de 1980.,

.

-,

Dr. Benedito Therézio de
. Carvalho Netto

'

Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e pu

blicada no Departamento Ad-.
ministrativn, na data supra,.

'

José Bonifácio Furtado
Coordenador Administrativo,

Natália Nunes, Silva

\

I .

Artigo LO - Fica declarado
de Utílidade Pública, para fins
de desaproprdaçâo amigável OU Art . 1.<> _..:. Fica criada na

judicial, um terreno rural com' localidade de Rio Bonito, Uma
a área de 52.000,00 DJl2,. sito na Escola "Isolada Municipal -
localidade de "Parado" no im6- "Serra da Lagoa",

'

vel Invernada, sendo de proprie- Artigo 2 ° _ E t D tdade do Sr. Evado Gonchorovs- ,'.'
s e ecre o

ki nf' t d d' 1 d
I entrara em VIgor na data de sua

1, co ron an o e um a o nu- ublí - I,

d . dí1· h' d 113 t 1" pu icaçao, revo.ga as as .1S,pO ..

ma ln a e . me ros meares . _. , ,.'

t d D id 'R f I 'k' siçoes em, contrário.
'com erras ue aV1 a a s I,. -,

'de outro lado numa linha de 405 Gabinete do Prefeito.Muni-
metros lineares com terras de cipal de Canoínhas, em 30 de

, Alfredo Pscheidt e Ewaldo Car- junho de 1980.
.

neiro de Paula, de outro lado ,

numa -Iínha de 365 ml com !ter-·
ras dos herdeiros de Alfredo
Gonchorovski e de .outro lado
numa linha de 200 mI com mais
terras �o proprietário.

LEI N�o 1.550 DE 02/07/80,

DECLA'RA DE
I UTILIDADE

PÚBLICA A SOCltDAD�:
HíPICA ESPORTIVA
''-JULIQ' BUDÁNT"

Dr,
I

Benedito Therétio' de
. Carvalho Netto, Prefeito Muúi ..
cipal de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, no uso, de suas
atribuições legais, faço saber
que. a Câmara de Vereadores
decretou e eu sanciono a se.. I

guinte
.

LEI:

Artigo 1,° - Fícadeclarada
de Utilidade Pública a Socieda
de Hípica Esportiva "Julio .Eu;'
dant". Entidade dotada de per
sonalidade jurídica de direito.
privado,

.

sem fins lucrativos
, com sede 'e fôro nesta cidade.

Artigo 2.'0 - Fica' assegura
da a Entidade referida no artí

.

go anterior, as: prerrogativas e

vantagens previstas na Iegísla-'
,,_, .

t
1

çao vIgen e. . \

ArHgo 3.° ;__ Esta lei entra..

rá em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as. disposi-
ções em-contrário'.'

.

------··---- > IiI. ._.._. •__• ........

r

,

'-

, Completou dia 3 último 70· dência, com um jantar festivo,
anos de profícua existência a reunirido 00 seus Iaroiliares. I

:� ... !! .. 'H".!,!I ..u"""., .. "'''''p'''',;"',P!!RU;"p·'I!J''I''''P!lp"I!!!lu.I!I'I''.,,,,.. !U'''UUII''U!lUU� veneranda senhora Natália Nu- .

"Correio do Norte" associa-
, I, nes Silva. .

.

. se às'manifestaçôes de ale.gria,
-�-.-••::' :: ".:D.�•.,..-..;:;::=;::::::: ::::-:::::;::::u6 n.::::::•••••.• :::: , ::::.:: •• :.:::=::::::::::�: � ,'A d�ta sera' 'condl-'gnameI'lte.' deceJ'ando a' an'l'versa'riante inú-
/Y'''

.. '''--,
- ,._., -",,:,o:-:--.�"''"'- ,r:-.. .. •• �. • •._ -- - ••�••� com,emo�da hoje em sua resi--- 'm:ras felicidades.

.

,
I

:( . \� . � - (.
� \

.

: i : ": ,: I iIJW ,""tDl!fIIl44IíMMj. ,

II

O. I SWa e n �
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jl NO DEPARTAMENTO nE VEíCULOS USADOS, -DE
J

.

',.
' \

,-,,'
,

/

..
lUIGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO

DE. VEíCUl.l.OS\ LTDA�,
,,1

• , .

- vOCÊ' ENCÇ)NTRARA PARA- PRON�A ENTREGA;·
si. I.. Marca Ano

-:"! e.. '

'

•

'3<:.,
••:.�.:, i,'.' ,

' ,1 Opala coup.ê ., .. ',. •• ..',. .• •. •• •• lS73

A V Ik
' .

J ·d·· 'o" '8"
1 Opala 4 pqrtas '- .. ,. •. .. .. .. 1974

O' swage,O, a'Dp.'a, O e,arr,'O � �::_a�ilia .. ,,'" ", ,.' ,

','
•••. 19''75

• : • '!(
.. ; ,

\.Jpa, a coupe .. .. .. .. .. .. .. . ..11.

.

1976
I'�

•

I
.

••• 1. VW 13'010, .' ..•..•....•.. J', •• •• ... 19'76
i -

.., ':.! J' 1 Brasilia .. •. •• ....,..... '" .. '1978

I
r nO V 0,8 tempos�

c,'
'

--

•••

1 Brasília .. ,. .. • .... � •• 1978
" ( ." \"
. " '.'

'

, 3
,

iii O carro que une 'ra�ão e emoção! ·'1
.. • .'

. .J ", ••

�. 'M a 11� � ,,1 ..� ,

C>i a.
. l MI�'UEL PRO(OPíAK COM, iDE VEicUlOS nu'.'

,
Concessionário General Motors do Brasil S. A.·'· :,' ,.,

�� \ ,

.

,

.
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'

'�..JI, R�� Major yi�iJ;'ll, ,�89,� ;,CANOINHAS'� Sta. €ata:rina:
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Notici'8S de
,

'M4lor' Vie'ira
FRANCISCO KRISAN

o :' Prefeito Clà.udiü Gadotti e8,-
.' teve ria semana passadà na capital
Catarínense, ocasião' em queman
teve audiência com o Secretário dos
Transportes e Obras, Dr. Esperidião ,

Amim Helou Filho. Na ocasião fi.
cóu marcada a data em que será
procedido. uma série de inaugura
ções em. nosso Município.

Serão inaugurados o novo pré
dio da' .Prefeitura, construido todo
de alvenaria e que já tornou-se o

cartão .de visita da cidade. O c'�l
çámento-a lajota da Rua 4rgem1l�0
Borges e Praça Julio Costa. Tam
bém, provavelmente, será inaugu
rada a central telefônica, pois a

mesma está para ser instalada ain-
'da este' mês.. o módulo Esportivo
que está sendo construído provavel
mente' será inaugurado nesta data.
Deverão estar, presentes no dia da
inauguração, dia 30 de agosto, os
senhores Governador ,do Estado,
Secretáriós de diversas pastas e' ou
tras altas .autoridades governamen-

: tais. Na mesma ocasião. será con
ferido" o título/de cidadão honorífi
co de Major' Vieira ao Dr. Espert
dião Amííá 'Helou Filho e 'ao sr .

Victor .Borges,
O 'Prefeito Municipal de Major·

Vieira informou a coluna que .já es

tão contratadas. as construcões dos
prédios escolares de Rio Claro.:São
Roque é Rio Vermelho, que serão
construidos todos de alvenaria e as

sim fechará 'sua plataforma de go
verna no' setor Escola pois' durante
sua administração foram construi
das as Escolas de Pulador, Toldo de
'Cimq, Serra Preta, Santo Antonio,
além de reformas em outros estabe-
lecimentos Escolares.

'

NOTAS DIVERSAS

,que farão realizar na noite de 12 ele
julho, . cuja renda será destinada a

formatura dos mesmos. O baile se
rá nos amplos salões do, armazém
do Senhor Albaro Dias, e foi con
tratado para abrilhantar a noitada.
'a famosa BANDA MUSICAL 'WIE�
GANDO OLSE;N. Compareçam!

- Realizou-se domingo último uma

grande festa na localidade de
Pulador, ocasião em que foi inau
gurado o novo prédio Escolar da.
quela progressiva localidade.

- Está em tempo das pessoas
amantes do Futebol, organiza

rem um bom time de fute:'Jol em

nossa cidade, pois brevemente tere
-mos o módulo esportivo com está-

. dio de futebol, e em Major Vieira
não existe ainda um time que pos
sa ser registrado na Liga Esportiva
Ü'u na Federação Catarínense de
Esportes. Ê preciso que alguém to
me as iniciativas, pois antigamente
Major Vieira foi bem destacado
com seu time, 'e atualmente seus

uniformes e calcados foram certa
mente destruidos pelas traças. Mas
para organizar um bom time de, fu
tebol é preciso de muita grana, e

quem será capaz de dispor da im
portância e depois receber parcela-

. damente?

'_ Esta coluna deixou de ser apre-
sentada nas últimas semanas de

vido as constantes viagens que (

colunista teve que fazer a Curitiba,
mas informo que a perna mecânica
que mandei confeccionar já está
pronta e receberei a mesma no dia
14, de julho,

'

- Já está em fase de acabamento
o bloco ambulatorial do Hospi

tal Santo Estanislau de nossa cida
de e em breve o mesmo começará, '

.

a funcionar. Quero destacar aqui a

árdua missão que assumiram os Sê
nhores Analdo Pereira e João B.
Ruthes pois tocar uma construção
desta n'atureza' sem verbas não é fá-
cil. . .

.

- A diretoria do 'CTG Lago Azul'
já' �stá se movimentando para

promover. um grande' RODETO
CRIOULO no'mês de novembro pv.
- Os formandos do 2.° Grau estão

convidando para o grande baile

'.�.,..,..,�.m"",,�:z1 ["'-

,Mensagem sobre
, I

do Papa

, I
visita

. Ser Papa não é o mesmo que ser 'Presidente de uma gran-
de República ou Hei de um grande Reino. Não, é ganhar o ,titulo
mais' honroso da terra para exercer um domínio absoluto sobre a

massa. Não é apropriar-se do povo pana manipular e submeter a

própria vontade.
Ser Papa é exercer-uma primazia, mas de amor e serviço, não

de poder. A troco de humilhações, não de �onraríàs; a troco de per':
s�gu,ições, não de aplausos; a troco de uma cruz, não de um trono. . .

,
.

Quando Cristo chama alguém a ser Papa, chãma-o para
se' sacrificar' e morrer, pão para se prom<;>ver. "Se tu me amas :mais

que· os out:vos, apacentas m.j.nhas ovelhas., .. Abre teus braços e:r:n
forma de cruz e deixa �que, os outros disponham de tua vida.

.
Isso é que é ser Papa. NÜ'S fiEIe-mos do "primado" de Pedro'

algo semelhanté- ao,s poderes deste mundo, eXJercidos através q.a for
ça, da' submissão, ,da opressão. 'Pensamos no Papa como naqueÍe
que é honrado e servido, ,que lTI.anda sem ser mandado, que fala 'e '

está, falado.
E assim � Atribuindo-lhe características políticas e po

deres absolutos até sobre no,ssas consCiências - ,Acabamos' esva-
ziando a figura do P,apa. .

.

Jy.ras ele é graiIlde. aos nossos olhoSj, amado e admirado,,
'

porque, esquecido de si mesmp, nos aJ.?-a mais que qualquer- outra
pess�a neste mundo. É u� serviço que ele nos �stá prestando. É 0'

aQ:lor: de Cristo que ele está encarnalldÚi, é a morte de Cristo que €,le
está:'assumindo...

.

Cristo emprestou-lhe o' próprio coração., Por isso, se for

prec�so, .() �apa se deixa pTegar na cruz por nosso amOr. O Papa
João Paulo n é o 266.0 sucessor de São Pedro.

I
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PRESIDENTE or, JOtÃO
DE SOUZA VARGAS
Ao ser empossado, como Presi

dente do Lions Clube de Canoi
nhas o CL. João de Souza Vargas"
disse que tinha um máximo de sa

tisfação e ao mesmo tempo, uma

responsabilidade frente 'aOS' desti
nos de nosso clube" porque deseja-
'va poder propugnar, com responsa
bilidade e com oportunidade, a pro
blemática de SERVIR. São conhe
cidas as dificuldades, notadamente
no campo da compreensão e deci
dida colaboração, mas, se obstáculos
existem, entende-se que sejam leIS!
tímulos paa-a que se aperfeiçoem

,
as oportunidades de. Servir. E· leste
compromisso que assumiu, será
acompanhado de muito trabalho,
muita dedicação e principalmente

, solidariedade para com todos, os

CC.LL. e DD.'MM. :E'um prívílé
gio ser dirigente de um clube como
o nosso, porque seus 20 anos de leo
nismo, ultrapassou as fronteiras, do
Distrito L-10, como um clube pu
j ante, onde o companheirismo é a

ponte que conduz a amizade. Já
demonstramos que somos capaz �

sob este aspecto, quero valorizar 0''::

componentes deste nosso clube,
cujo espírito vale mais do que °

universo nsico, disse o nosso Presi
dente.

NÓH que sempre tivemos pre
sente que o Credo do Leonismo é a

solidariedade humana" temos" B; cer
, teza que o CL. Vargas, Ievará sua

gestão, para o caminho da integra
ção, paramelhor Servir.

A'I1VIDAnES DO CLUBE

-Iá no início de sua gestão, o

ca� Presidente CL. ,JOÃO DE
SOUZA (NÊZIA EVANGELISTA)
'vARGAS, se apresentaram nas. so
lenidades de posse do Conselho Di
retor do Rotary Clube de Canoi
nhas, fato este ocorrido no dia 2 do
corrente e lá manifestaram sua so

lidariedade, como Integrantes de
um clube de serviço, para as ini
ciativas ,de nosso clube co-irmão.'

I

Também, para o dia 19 do cor

rente, está mareada aLa Reunião
do Distrito, a qual se realizará na

sede da Governadoeia, ou seja, em

J'araguá do Sul, para cujo evento,
estão todos os CC.LL. e DD.Ml\1.
convidados. Sem dúvida neste iní
cio de gestão do Gabinete da Go-

, vemadoría muitas novidades se

apresentar�, e vão ter lugar du
rante todo o ano Ieonístico, segun
do os ditames de Lions Internacio
nal. Está na hora de participarmos,

Oração ao Divino

Espf�ito Santo'

;' (

com o nosso Presidente, dos prin.
cipais acontecimentos Ieonisticos do
Distrito 1,:..-10.

'

;, ,,$�_n.).anifesta� �4anto a viabilidade
.ou. não do' plano: Foram presentes
"à r'eu_'nião, aléíri�do CL. JOÃO DE
SOUZA (DM:,NEZIA) VARGAS,
mais o CL. FRANCISiCO (DlVf.
SANDRA) RAPOSO; o cr.. EnIR
(DM:· CYNTI,A) - KAMMRADrr; o

CL. ZULMAR' NASCIME'NTO T'EL
XEIRA' o CL. LUIS SALIBA DA-
I' I \

VET'; o CL. GRIMALDO COSTA
,F'URrrADO; o CL,. WALMOR AS
TROGILDO ',FURTADO; o CL.
ZAIDEN E,MILi'Al�O SELEME.

-Em pauta a APAE de Canoí
nhas, ,o problema"de nosso homem
do', interior, os' Asilos assistenciais: e
outras" campanhas -que tais . Nossa
demonstracâo de fé,' no desenvolvi"
mentn.do leonismo comunitário.

. i:

Espírito Santo, Tu que me es ..

clareces em tudo, que ilumina to
dos os meus caminhos para que eu

atinja meu ideal, 'I�1 que me dás o

'Donl Divino de perdoar e esq�lecer
G mau qt'J.e me ,faz;em; que em todos
os instantes de minha vida está co

migo quero neste curto diálogo
;:;{gractecerte por tudo e c'bnfirmar
urpa vez mais que não quero sepa-
/ rar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão ma

terial, não será o mínimo da vonta
de que sinto, de um dia estar conti·,
go e todos os 'meus irmãos, na gló).
:fia perpétua �

Agradeço-te uma vez mais ...

A pessoa deverá fazer
-

esta
oração três dias seguidos sem fazer
o pedido. Den�ro de três �ias ;.§�J;'�
alcançada a g:ráça, por maIS diflCll
que seja. "

-

Publicada por ter recebido uma

graça

'CRONOGRAMA PARA 80/�1 1E

PLANO DE ATIVIDADES
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Aguardem
.

.... .•

t

lações .do
, ,,',. i _" ,'_, i'l .'

N. C.R.

- (

No domingo que passou, estive
mos na residência à�ó GL. Vargas,
que juntamente com sua DM. Né
zia, efetuaram um cronograma para
toda a gestão leonística . Todo O

gabinete presidência tomou co

nhecimento dos principais fatos
.que ocorrerão mês a mês' e

dele participarão, na qualidade
de responsáveis pelo bom an

-

damento do clube , Na próxima
reunião festiva, todo o clube deverá

Cab�leireiros
,\

';

'-MASCULINO E FEMININO - MANICURE E PEDICURE
,�,

- ONDULAÇÕES PERMANENTES, A CA�GO DE

PROFISSIONAIS COMPETENTES.",
.•\!"",

Aceitamos com hora marcada, das 8 às :h ho�é,is'diartamente.,
"

Rua Vidal Ramos, 705 (Em frente à Farmácia A.llage)' .

==========��===========r=-�

'., r,

A V I s o: -,
, "

IND. COM. ' OTTO FRIE.- contar de 03 (três) dias: da data
DRICH S/A. - ICOFRISA, si- acima .,.:

ta a rua Princesa Izabel, 574 � O não comparecimento de
Campo A,. Verde - Canoinhas- , V. -Sa ..

, .l;mplicara,' na rescisão
SC., solicita 'O comparecimento, de contrato por justa causa.
do Sr. ADIL ANTONOVICZ, Canomhas-Sõ;' 01 de julho
'"C.P. n,? 56.218 série 406, a de 1980.

� �__, � �_a �

I Clube Canotn ense
)

-'

/
'

COMUNICAMOS AOS SENHORES ASSOCIA�'
/ DOS QUE, SE ACHAM ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA

O BAILE DE DEBUTANTES, NA SECRETARIA DO CLU
BE CANOINHENSE, DAS 18,30 AS 20' HORAS ATÊ DIA
31.07.80.

A DIRETORIA

Municipal ,de,Prefeitura

Avis a
.,

_.

o·.··
/

.

A Comissão de Lidt;ação, da Prefeitura M'unicipal de
Canóinhas, leva ao 'conhecimento dos ,interessados, que se acha
,aberta. a ':Tomada ·(ie Preço - Edttal, n.o 036/80, para "Serviçüs
de mão-de-obra, na confec:ção de Piso de Marmonite -. mosaico,
com fornecimento de todo m.ateriaI necessário, :ilnclusive r;odapé, a
ser aplicado na nova Estação Rodoviária"," corri, prazo de ·entr;ega
das propostas até às 10 (dez) horas do dia 11. (onze) de julho ,do
corrente ano (ll. 07 . 80). Cópia do' referido Editâl e n1aÍores escla
recimentos} serão obtidos junto a dtada Comissão;

Canqinha,s, 01 de julho de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente d'â. Conüssão
l::t·

para agosto
JARDIM DE

•

Inauguraçao

INFANCIA SANTA

a
-

das nov s· .insta-

\ a .... ,
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anoln asa e ca • •

Ata da Assembléia Geral
_ DATA: 3Q/04/80,- HORARIO: - 16:00 horas - LO ...

CAL: - Sede Social no Parque Industrial n.? 2, Bair
ro Campo D'Agua Verde, em Canoínhas, Santa Cata ...

rína - MESA:- Paschoalino Buonaccorso, Presidente.
Carlos Alberto Bonaccorso, Secretário. - ACIONIS
TAS PRESENTES:- Representando a totalidade do
Capital Socíal.v=- CONVOCAÇÃO:- Carta convite
datádade 10 de abril de 1980, entregue aos acionistas
mediante protocolo, da qual uma via devidamente
autentdcada fica arquivad-a na sede social. PUBLICA ..

ÇõES:- O Relatório da Diretoria, Balanço Patrimo ..

níal e Demonstrações Financeiras do exercício findo
em 21 de julho de 1979, foram publicados no Diário
Oflícíal-SC de 22.01.80 e Correio do Norte de 26.01.80
- SUIVIARIO DOS FATOS OCORRIDOS:- 1 - Pau
ta dos Trabalhos: ... A) Exame, discussão e votação do

- Relatório da Diretonia, Balanço Patrimonial e das
Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício so
cial findo em 31 de julho de 1979; B) - Deliberar so
bre a destinação do lucro do exercício; C) - Aprova
ção da Correção Monetária do Capital Social de Cr$
a. 062. 63?,44 (Três milhões, sessenta e dois mil, seis
centos e' trânta e seis cruzeiros e quarenta e quatro
centavos), incorporando esse valor ao capital social
que passará ser de Cr$ 63.602.000,00 (Sessenta e três
milhões, seiscentos e dois mil cruzeiros) com a alte
':r�ção' do artigo 5.<> do Estatuto Social; D) - Altera
çao do exerClCIO especial com consequente' mudançado artígo 20.(i) do Estatuto Social; E) - Outros assun
tos de Interesse social. - 2 ,- Leitura dos'Documen
tos e Deliberações tomadas por unanimidade: - A)

- Aprovação sem qualquer restrição do Relatório da
Diretoria, Balanço. Patrimonial e Demonstrações Fi ..

nanceíras, relativos ao exercício findo em 31 de julho
de 1979 abstendo-se de votar os impedidos por lei;
B) - D�stinação do lucro. líquido do exercício no va

lor de Cr$ 31.150,50 (Trinta e hum mil e cento e eín...

quenta cruzeiros e cinquenta centavos), para lucros'
suspensos, não havendo distribuição de dividendos, o.

que foi aprovado sem 'qualquer restrição: C) - Apro...

vação da Correção Monetária do Capital Social de Cr$
3.062.636,44 (três milhões, sessenta e dois mil, seis....

centos e trinta e seis cruzeiros e quarenta e quatro.
centavos) na forma do artigo 16.7 da- Lei 6404/76, au
mentando-se o Capital Social na importância de Cr$
3.062.0'00,0'0 (três milhões, sessenta e dois mil cruzei
ros), 'com a distribuição de ações bonificadas aos Se
nhores Aciondstas, na proporção das ações possuídas,
ficando facultado aos mesmos acertarem entre si as

frações de ações que porventura se verifique na dis
tribuição, passando o Artigo 5.° do, Estatuto Social a
vígír com a seguinte redação»- "ARTIGO 5.0 - O
Capital Social é de Cr$ 63,60'2.000,00 (sessenta e três
milhões, seiscentos e dois mil cruzeiros), represen
tado por 63.602 (sessenta e três mil, seiscentos e duas) ,

ações ordinárias ou comuns,' nominativas, endossá
veis ou ao portador, à vontade dos acionistas no va

lor de Cr$ 1.000,00 (Hum mil cruzeiros) cada uma.
- -, § 1.0 - poderão ser emitidos títulos múltiplos re

presentativos de ações da mesma espécie. § 2.° .

'I'ais títulos múltiplos, ínclusivo 'as próprias ações se-
I '

rão assinadas sempre por 2 (dois) Diretores, sendo

uma obrigatoriamente a do Diretor Presidente. -

§ 3Q - Enquanto não integralizadas, as ações terão a

forma nominativa; D) - aprovação. sem qualquer
restrição de mudança do exercício social, de 31 de

julho. para 31 de maio de cada ano, e, de conseqüência
alterando o Artigo 20.0 do Estatuto Social que passa
a vigir com a seguinte redação» "ARTIGO 20�0:. - O
exercício social será de LO de junho a 31 de maio do
ano seguinte"; E) - Nenhum. outro assunto. Canoí
nhas-SC, 30 de abril de 1980. - Pasehoalíno Buonac-.
corso, presidente - Carlos Alberto Buonaccorso De

Domenico, Secretário: - Acionistas: p/Safelca SIA
Indústria de Papel- e) Walter Isaac Narciso -:- Pro
curador; p/Guaplast - Plásticos Guarulhos SIA -

a) Paschoalino Buonaccorso -. Diretor Preísdente �
, Antonio Francisco Bonaccorso De Domeníco - Dire
tor Financeiro; Paschoalino Buonaccorso, Antonio
Francisco Bonaccórso De' Domenico, Carlos Alberto
Bonaccorso De Domendco . A presente é cópia fiel da
Ata da Assembléia Geral Extraordinária da firma
Safelca Canoinhas SIA - Indústria de Papel _'
CGCMF n.? 83.626.416/0001-47, realizada em 30 de
abril de 1980, e transcrita a folhas de n.? 9-v. e 11 de
seu livro 0'1 de Ata das Assembléias Gerais, registra
do na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
sob n.? 2323, em 31 de outubro de 1979. E, por ser ex
pressão da verdade, assinam a presente em

õ

(cinco)
vias de igual teor e forma. Canoínhas-Sõ, 30 de abril
de 1980. Assinatura Paschoalíno Buonaccorsó - Pre...

sidente, Carlos Alberto Buonaccorso De Domenico - "

Secretário.

Extraordinária ..•
. .

-

\
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Registro C i vi I -

NEREIDA C. CORTEI Oficial de.
Reg,istrD Civil do 1.° Distrito de Co
,Minhas«,Santo Catarina faz saber
..".o pretendem casar-se:

JOÃO MARIA GONÇALVES
PADILHA, com IRACEMA SOA
RES, brasileiros, solteiros, domici,
liados e residentes no Campo da
Agua Verde neste distrito; ele

,

operário, nascido em, Caçador
Grande, distrito de 'I'imbó Grande,
Município de Santa Ce.eília-SC aos
18 de janeiro de 196Ü', filho de Pe
dróca Gonçalves dos Santos e de
Rosa Padilha da Silva; ela do lar,
nascida' em Divisa-São Mateus do
Sul-Pr. aos 6 de maio de 1962, fi
lha de José de Lima Soares e de
Natalia Soares da Silva.

.

JOAO CARLOS MORANTI
eem MARIA DE FATIMA KRAUS
brasileiros, solteiros, domiciliados �
':reSidentes nesta cidade; ele opera
if)r de máquinas, nascido em Ca-

• noínhas aos 24 de junho de 1958 fi
lho de Estanislau Moranti e de 'Eu
le�ia Moreira Moranti, falecida; ela
do lar, nascida em, Três Barras n/
eomarca aos 28 de maio de 1954, fi
lha de Joaquim José Kraus e de
Maria Tereza Kraus.

GILMAR SANTOS com SIL
VANA HENNING, brasileiros, SQl
teíros, .domiciliados e residentes

r
.

nesta cidade; ele estudante, nascido
em União da Vitória.Pr , aos 18 de
agosto de 1961, filho de Juventíno
Santos Sobrinho e de Laudi Xavier
de Assis Santos; ela do Lar, nascida
em Sereià neste distrito aJ)S 28 de
maio de 1965, filha de Guído HEn
ning e de Sueli Müller Henning .

,JOAO SPAK com MARIA SA
LETE MAZUR, .brasileiros, soltei
ros, domiciliados e residentes neste
distrito; ele operário, nascido em
Barra Mansa neste município aos
27 de dezembro de 19'52, filho de
Teodoro Spak e de Helena Ribas
«os Santos; ela do lar, nascida em

Fartura, neste distrito- aos' 3 de fe
vereiro de 1962, filha de Estaníslau
Mazur e de Natalia Gurczakovski
�ur.

ANTONIO DE ,LIMA com MAR
LENE CARVALHO DO PRADO
brasileiros, solteiros, domiciliados �
residentes neste distrito; ele operá
:r�o, nascido em Matos Costa-SC aos

2/dezembro(1961, filho de Valério
Corrêa de Lima e de Rosalina Dias'
de Lima; ela do lar, nascida em

Rio dos Poços neste distrito aos 10:1
dezembro de 19064, filha de Ovídio
Carvalho do Prado e de Terezinha
Ferreira do Prado.

NERI ToBÉRMANN com TE
REZINHA DE JESUS DE, LIMA,
brasileiros, slOlteiros, domiciliados e

residentes neste distrito; ele operá
río, nascido em Canoinhas aos 16 de

, �et�mbro de 1959,' filho de Erich
Tõbermann e de JUlia Fernandes:;
,ela do lar, nascida em Rio dos Po
s;os neste distrito aos 20 de julho de
19601 filha de NiYaldo Pereira de
Lima, fale.cido e de Maria Olivina
Buenp,

J08:'É ALINOR CORR�A �om'
MATILDE BILÉSKI, brasileiros,
•olteiros, domiciliados e residentes
neste distrito; ele operário, nascido
�m CampÇ> dos Bueno neste munL
cípio a9s 3 dei novembro de 1958,
filho de Sebastiana. Corrêa; ela do
lar, anscida em Anta Gorda, distri
to de Paula Pereira neste municí
pio aos 27 de dezembro de 1960, fi
lha de Ped!-o Biléski e de Carolina
�eandro Biléski.

E para que chegue ao conheci
mento de rercelros, mandei publicar

, /

o presente Edital. Apresentaram os

documentos exigidos pelo Código
Civil, art. 180. Se alguém tiver co

�hecimento de algum impedimento
leg.al', oponha-o na forma da lei.

Canoinhas, Q3 de julho de 1980.

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

CPF, 222.315, 879�04

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do
Registro Civil de Bela Vista do Tol�
do - Canoinhas -I Santa Catarina,
faz saber que pretendem casar-se:

ANTONIO GLEVINSKI com
ELIDIA DE LIMA, brasileiros, sol-'
teiros, naturais deste Estado, ele
agricultor, nascido em Rio Bonito,
neste Distrito, em 15 de setembro
de 1959 filho de Leonardo Glevins
ki e Sebila Senchaki Glevinski, ela
do lar, nascida em ,Imbuià, em 21
de janeiro' de 1961 filha de Adão de
Lima e Olinda Hortz de Lima.

SILVIO DREHER com ZENEI:"
DE MUZIOL, brasileiros, soltei:,os,
naturais deste Estado, ele agricul
tor, nascido em Rio Bonito, neste
Distrito em OH de fevereiro de 1959
filho de Alfredo Dreher 'e Lidia
Gritens Dreher� eia do lar, nascida
em Bela Vista do ToldQ em �6 de

I .\

EDITAIS
Agosto de 195'8, filha de Zacarias
Muziol e Eugenia Rezende Muziol .

ANTONIÕ VENIR DA ROCHA
com TEREZINHA CARVALHO,
brasileiros, solteiros, naturais deste
Estado, ele agricultor, nascido em

Barreiros neste Município em 090 de
abril de 1951, filho de Joaquim da
Rocha e Veridiana Munhoz da Ro
cha, ela do lar, nascida em Rio dos '

Poços, neste Município em 26 de
fevereiro de 1962, filha de Angeli
no Carvalho e Eva Deller Carva
lho.

AGENOR FAGUNDES DE LI
MA com" ROSA ZALESKI� brasilei
ros solteiros, naturais deste Estado, '

ele' nascido em Imbuia, neste Dis�
trito, em 10 de fevereiro, de 1931,
filho de Romalino Fagundes de Li
ma e Candida Rodrigues de Olivei
ra ela do lar, nascida em Pacien
ci�ha, 'neste.Distrito em 26 de abril
de 1942 filha de João Zaleskí e Al
vinha dos Santos.

.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil �t. 18�j
se alguém souber de algum Impedi
mento legal, oponha ..o na forma da
Lei.

'

Bela V'ista do Toldo, 30 de ju
nho de 1980.

ELIZA PEREIRA
Eserev-ente Juzamentada

DOCUMENTO EXTRAVIADO DOCUMENTêS

EXTRAVIADOS

ELFRID MOHR, declara para ,

Os devidos fins que extraviou todos
os documentos do veículo Jeep Wil
Iys, cor branco e vermelho, 'placa
CA-021L

.

Os mesmos ficam sem deitO
por ter requerido segundas vías;

'

(Suchek - fut)
---------------,-----------

-

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

'.
\

RÉGES OLIMPIO SCHADECK,
declara para os devidos fins que
extraviou SUa Carteira de Identi
dade.

A mesma fica sem efeito por
ter requerido segunda via.

1 x

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

SADI ANASTACIO LANHI, de
clara para os devidos fins que ex

traviou todos os documentos per
tencentes ao veículo de sua proprie,
dade, marca Volkswagen 13ÜO, cor

beje, ano 1974, placa CA-2488, chas
sis BJ090.602 ficando os mesmos
sem efeito por ter requerídosegun
das vias.

1. x

DOCUl\IENTOS

EXTRAVIADOS

A firma CARVALHO & GO
MES LTDA., comunica para os de
vidos fins que foram extraviados
todos os documentos do veículo de
sua propriedade, marc� Mercedes
Benz, 1313, cor verde" ano 1971,
placa DA-O'Ü20, chassis .;.,"
34,500.31.500.2905.'

DENIS ENNES, declara para 0$
devidos fins que extraviou todos os

documentos do veículo Volkswagen
Sedan 1300; ano 19'78, cor verme-
'lha, placa CA-3134�' chassis .

BJ-700.146. '

': '"

.

.
i

.

, ."

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

. {Suchek - Sx � \

-',

D O C U M E N ,T O·S

EXTRAVIADOS

DORCÉLIO DANTE CRESTA
Nl, comunica para, os devidos fins
que extraviou todos os documen,
tos do caminhão Mercedes-Benz,
cor azul" placa DA-1409, ano 1974.

Os m.esmos. f,i�a.m, sem .efeit9
por ter sido requerido 2.as VIas.

(Suchek' - 3x)

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

, (Suchek - 3x)

.,. ,

I

JACIRA EMILIA PAUL COR-
I{ÊA, Tabeli� e Oficial do .Registro
Civil do Distrito de PinheIros, Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que pre
l,endem casar: ..

VITALINO VITOR PIETROVS
KI e ALVINA VIELEVSKI. Ele.,
natural de São Pedro, de.ste Estado,
nascido em 13 de agosto ,de 19'48,
agricultor, 'solteiro, domiciliado em

São Pedro, Itaiópolis, filho de Luiz
Pietrovski e Vanda Pietrovski ..
'Ela, natural de Rio dos Pardos, des
te Distrito, nascida em 31 de agosto
de 1959, do lar, solteira, ,'domicilia
da em Rio dos Pardos, deste Dis
trito, filha de Francisc'o Vielevski e
Lídia Vie;levski.

Se alguém souber de algum im
pedimento, oponha-o na fO:rma da
lei.'

MAURO LUIZ KICHELESKI, rapaz. par,!lplégieo,
oferece seus préstiníOs para fil'llllJa estabelecida em,qualquer
ramo de atividad,e; O mesmo tem o curso .completo em Se

cretariado, bna redação e datilografia, tendo inclusive artigos
es.critos nos jornais "Correio do Nórte" e '�Barriga Verde:'.

Aceita submeter-Se a testes·de a;ptidão�'
Tratar diretamente na Rua Pastor Georg Weger

n.O 74'6, o,u marcar entrevistas através do fone 22-0379, com
Renato .

Leia! Assine!
«COR R Ela ,DO

Pinheiros, 28 de junho de 19<80.

Silvete Darci Paul 'Cardoso
EScrevente Jurar.nentada

,

Empr

Di"y,ulgue!
-'NORTE,»
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- i� N SERViÇOS
Rua' Getúlio Vargas, 527 - Fone; 22·09,71

..
. '.

,

FARMACIA,DE P�ANTÃO: De sábado (05) 'a sexta..feira
" (11) - VITAL - Rua Paula

) Pereira, 542 ........ Fone 22-0040
\

MÉDI.COS' DE PLANTA0: Em casos de extrema urgência ...-

/

Fone 22-0033

RADIO,,'PATRULHA� Fone: 190
,

. , '

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

PL�NTÀ� "CELES�: Fone: 196

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 2� ..eiT9

RADIO SANTA -CATARINA: Divulgações d8S 08:00 às 1%:0.

horas e das 14:00,às 18:00 ho-

'raso Aos'sábad.os até às 16:00

horas.

o Mobral lançou I no 'mês

Ide Maio um concurso de mensa

gem ao Papa extensiva apenas
aos ex-alunos do curso de alfa-

\.

I

betização Funcional. A mensa-

gem vencedora pertence a poe
tiza do mobral, Alice Cardoso
entítulada.

'

, ,l' 'Mensagem ao ,Papa
Brasileiros vibrai de ar�gria
Qesfraldai a Bandeira, da paz
Porque Deus nos propês.qronde mérito
E 9 Santo Papa está entre nós.

Vamos todos com Jé e esperança
"

Aclamar porque Deus o deseja
A, Homenagem 'do povo Cristão

,

Ao chéfe Supremo, da Igr�ia I'

,Santo Padre opóstolo 'fiel
Traz a nós muita' paz, muita luz

': Abençoai a ncçõo brasileira
Mensageiro de Cristo Jesus

Aos fracos traze';, esperança ,

, 'Aos fortes sempre mais .compréençõc\ ,

Que o espírito de: Deus, ilumine
Todo o poyo da nossa nação

\
,

Trazei a paz a todos os estudantes
Que em Deus unem-se em um só ideal
E ao impor vossa bênção divina
Abençoai' do Brasil o Mobrol

'

Doravante unãmo-nos irmãos
Para seguirmos em 'romaria,
Recebermos o Popo da paz
Com amor" oração e a,legria

,

Para Deus entoamos louvores
,

Cantaremos em versos e em prosa
Que ao chegar ao Brasil o sento pedre
Que dos céus caiam chuvas de rosas

Ao voltar poro o vosso país
Ao terminar vosso missão divina
Ao acenar vossa bêncão final

,
� ,

Abençoai a Santa Cotorinc

, \

,
,
,Pedro A. Grisa

Se anos atrás era quase pejo
rativo dizer-se escritor de San
ta Catarina (pois a literatura ca

tarina praticamente não existia
ou ninguém a conhecia) hoje a

realidade é bem outra.

O número de escritores cata
nenses se eleva a cada dia.

(

As
obras publicadas se multiplicam
e os estudos feitos se fazem cada
vez'mais numerosos e melhores.

Hoje o PROFESSOR, o leitor,
o, estudioso ou o próprio curioso
que disser que não conhece os

autores catarinenses ou não tem
conhecimento do que se faz, em
termos de literatura, em Santa
Catarina (desde Na. Sa. do Des-

,

terro até São Míguel d' Oeste,
passando por Joínville, Blume
nau, Canoínhas, Lages, Curitl
banos, .Joaçaba, Caçador, Fachi
nal dos' Guedes, Chapecó e por
todos os ricões e cafundós, ê por
.qtre .está desligado mesmo.

_

,A ESTANTE DE AUTORES
. CATARINENSgS, idéia implan
tada 'por Odilon Lunardelli em

suas livrarias e apoiada por sua
Editora, passou, há muito, 8 ser

uma realidade em bibliotecas
particulares e públicas e em ou-,

tras livrarias. Hoje corltamos
.corn centenas de obras de au

tores catarínenses publicadas
nos últimos 'anos, 1970 a 80.

Só a EDITORA LUNARDELLI
já publicou mais de' meia cen-

tena. J

.

Churrascaria
ram'Das

o VERJ)ADEIRO CHUR
RASCO A MODA
"GAÚCHA" .

I

Final da Caetano Costa
Cf BR-280.

•

Tudo para o seu lat,

.em
-

móveis e eletrodomésticos
(

conjuntos estofados, copas, dormitórios para casai e infan-

til, cozinhas americanas todeschini, televisão a cores (sanio
sharp, philips), televisão preto e branco '(philip�. philco) fo-

,

gões a 'lenha � a gaz,
(simples 'e duplas),
costura e de levar, colchões,

.relógioe de

refrigerad�res,
bicicletas,

, .

. armarlos

/'

.parede,
'

rádios,
I

'

infinidade de artigos.

com
.

pias
de

J!!"

, Crediário próprio e entrega, na hora

Flça-nos uma visita e (ompr.,é nossos prt\0s e facUldades de pigamento

Rt!A CAETANO COSTA, �95'.-. 'ONE,22..10555 ........ CANOINHAS - se;

/

05 de julho, de 1980

Falando em Edí-Luna, e aqui
não vai nenhum confete, é ela

que' tem dado força' particular
ao n9sso escritor.

/

por .seus estudospublicados em

.suplementos, [órnaís e revistas.
E é uma nova é grande publí..
cação da EDITORA LUNAR ...

DELLI.

, Esse trabalho (que ainda não
nos chegou às mãos, mas de cu

jos originais tomamos conheci ..
mentos), cujos estudos críticos,
biografia e poemas contidos de

,

cada autor, é um trabalho que
em poucos (pra não dizer' ne

nhum) Estado se tem feito.

- Meus caros ex-alunos de

Português e Literatura, se dispu..

,séssamps dessas obras, em nosso

tempo, que magníficos trabalho,
teríamos feito, não é?

Outras íníclatívas importantes
têm surgido, como a publicação
de OUTROS CATARINENSES
ESCREVEM ASSIM, belíssima
coletânea de poemas e poetas,
publicada pela Editora Acadê
mica, de Blumenau, num admi
rável trabalho do' escritor OL
DEMAR OLSEN JR.

••••••••••••••••••• ID ••UII.'.d •••• 'CU •• I •••U.ITTTiiiD •••• Q1 •• II ••• i.I ••••• il •••• rijrri.I ••• r.r.8 •• II ••�I •••• ,.�
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enceradeiras, máquinas
'violões, carrinhos Er berços,

toca-fitas e uma

,E ai vem mais uma obra de

peso específico elevado: PRE

SENÇA' DA POESIA EM SAN
TA CATARINA, organizada pelo
escritor, professor e, ensaísta,
LAURO JUNKES, um nome, dei

destaque em nossas letras, já Curitiba, 28-4-1980

Nunca, em época alguma 'recebemos uma visita' tão im

portante como a que, aconteceu no dia trinta último. Poucos minu..

tos após ao meio dia, na Base Aérea, de Brasília, eis que surge na '

porta do, avião que o conduzia, Sua Santidade, o Papa �OÃO PAU
LO Ir..' Nesta àltura dos acontecimentos a expectativa era enorme.

Em todos os lares, a famíâia reunida em frente ao aparelho de 'l'V;
Sim, aos poucos, o homem de branco, começava a descer os degraus
da escada do avião, pisando finalmente, o chão de nossa Pátria.

'Em cada rosto brasileiro, a emoção era notada, não .eon-.

seguindo ninguém disfarçar aquilo que se passava em seu coração.
A emoção aumentou ainda mais,' quando Sua Santidade beijou o

solo de nosso querido Brasil. Após receber os cumprimentos e votos
de boas vindas de sua Excelência, o Sir. Presidente da República,' I,)
mesmo

_

foi caminhando pela passarela vermelha, em direção' às .au;
"toridades que se postavam. ao longo do caminho, extasiados pela vi�'
-sita que em outros tempos era considerada como impossível.

Hoje, estamos vivendo dias felizes, com o Santo Padre,
entre nós, estendendo as mãos a todas as criaturas, Em cada cidade,
onde está fazendo sua visita, é uma verdadeira apoteose

\
,,'

O Papa da Paz, unindo corações, falando de amor entre
os homens, fazendo mãos se apertarem, reconciliando pessoas, tra
zendo a palavra de Cristo.

O Papa sorridente, falando português, como qualquer um
.de nós, não se, cansando de dizer obrigado ao povo brasileiro, pela
acolhida, 'pela disciplina, e acima: de tudo pelo espírito cristão de
monstrado', Sua Santidade trouxe mais calor humano, mais vontade
aos irmãos brasileiros de viverem 'em comum com o próximo e'
COlm Deus,

'
'

,

Graças a televisão, acompanhamos passo a passo a pere-
-,

grínação do Bom Pastor, ouvindo ,suas palavras, de um c-gnteúdo
íncrívél, dotadas de mensagens paira a nossa vida" que nem b tem

po nos fará esquecer, Parece que estamos vivendo um sonho,
_
No.

entanto, <éomó dizem os jovens" o' sonho já era, pois 'estamos' "com
Sua Santidade em carne e osso, em nosso meio, fazendo-os curvar

diante de sua meiguice'," "
' , I

Já dizia um repórter: que Sua Santidade o. Papa, é como

.

o pai, adorado num album de família,
I

'Sua Santidade, por onde passa, aperta mãos, abraça pes
soas e a todos dedica uma' atenção especial. Pena, não podemos ci;._
da um de per si, beijar as mãos do, Santo Padre e pedir sua bênção,
pedindo' também perdão pelas nossas faltas.

Somos seres humanos, 'e nem por isso, perfeitos; precisan
do muitas vezes de uma palavra que nos faça refletir melhor e nos

mostrar o caminho certo, razão porque hoje, procuramos rezar [un
tos com Sua Santidade e procurar acertar naquilo que talvez fa
lhamos 'Ou esteja atrapalhando nossa vida, em comunidade.' ,

; Sempre pensamos que para conhecer o Papa pessoalmente
precisaríamos ir à Roma, no entanto, Cristo nos deu.'oportunídade,

,

enviando o Santo Padre, até nós _

Continuemos acompanhando sua 'caminhada em' nosso

meio e recebendo sua bênção, que por certo nos fará um grande bem.
Ainda amanhã, teremos oportunidade, na cidade de Curi

tíba-Pr: ':conhecer o Bom Pastor � saudá-lo, erguendo nossos Ieneos
brancos Ia amarelos, que são as, cores do Vaticano, expcimindo as.

.sim, nossa alegria, nossa satisfação, que muitas vezes não precisa.m
de palavras, bastando apenas gestos, "

.
\, 'I{"

Sua Santidade o Papa João Paulo II, 'O" Papa peregrino, 6

Papa do amor, jamais será esquecido por nós brasiíeíros, poderá ri

tempo passar, mas o. mesmo nunca passará, ficando �m cada cora

ção, bem no fundinho a saudade de sua visita e também o muito
de seus 'ensinamentos e do amor que veic .pregar para.nós brasileí,

,
' ,

TOS.

Caneínaas, julho �980.
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A humanidade, ainda estava

: triste, depois de breves dias de

-bondade e sorriso, do Papa' João
" ,Paulo I. Já haviam passados dois

dias que os cardeais estavam reuni
'dos para escolher o sucessor de Lu

ciani . ,A multidão aos milhares
, aguardava com espectativa ,e impa-

, ciência na Praça de São Pedro em

Roma, -esperando pelos' primeiros
resultados do Conclave. Depois de

,três "fumate nere", surgiu final

mente-no .dia 16,de outubro de 19'78,
,� fumaça branca.

O cardeal Pérícles Felici fez o

�radicional anúncio: HABE'MUS

PAPAM, e deu o nome 'do cardeal

�lonês Karol Wojtyla, que assumia

.nome de João Paulo II, como ho

menagem a �us antecessoees.

,0 anúncío 'eausou espanto 'e

Ãe$itaç:ão. A Igreja 'Católica que,

brara uma tradição de 450 al1JOS, es

.eolhendo para 'Seu guia um papa
, não italiano e, aínda mais, dê, um

,p� ,�omun:istQ.
,l\!f..Qtne;nt� ®llÓls_, o n,_óv�, �ób"

tifice assumia a sacada da Basilica e

.fazia seu primeiro discurso em ita

liano, dizendo:
"Seja louvado Jesus Crist'O. os.

níssímos irmãos e irmãs, todos S'O"

fremes ainda com a morte do nos ..

56 amadissimo Papa J 'Oã'O Paulo I.
E eis que 'Os cardeíaís chamaram
um nevo bispo de Roma. Chama
raro-no de um país distante .. , dis

tante, mas sempre tão próximo pe
la comunhão na fé e na tradição
cristã_ Tive medo ao receber esta
nomeação, mas o fiz em espírtto de
obedíêneía a Nosso Senhor l'esus
Cristo e confiando em sua Mãe,
NOSSa Senhora Santíssima. Nio sei
se posso, explicar-me bem na '\T06_
sa ... nossa Iingua italiana. Se eu,

'errar, 'VIÓS me' eorrígíreís, E, a$lm
me apresento a 'Vós tod'Os, para con

fessar a nossa fé aomum, a nossa

esperança, a nossa c()nfianç... na

Mãe de Crísto e da Igreja, e ta.lll
bém palra começar de novo a per"
correr um caminho da História e da
Igreja, com ajuda de Delis e eorn

ajuda dos homens«,

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

R,esultado da Festa Junina
do Colégio Estadual

Santa Cruz

....
'

'Cr$
Cr$
Cr$

, 404.826,32
157.585,30

, 247.243,02

,AGRADEC.MENTO
A Direção e a APP do Colégio Estadual ,Santa Cruz,

.agradecem a todos aqueles que colaboraram direta ou indiretamen
te com a realização de sua festa junina , Graças a colaboração de
toda a comunidade canoinhense, conseguimos um resultado bas
.tante compensador" A todos .Q nOsso muito obrigado,.

I

JA� Lf;SSAK - Presidente da AFP
PAULO ADÃO FRANK - Tesouteiro da AFP
IRIS MARIA PFAU - DiretoI"a do 2,° Grau
ANA M. WRUBLESKI - Diretora do 1,0 Grau

,

ELOI BONA,� Diretor Geral

,
,

Serviço de Proteção ao Crédito
,AGRADECIMENTO

RUA CAETANO COSTA, 2211 _:. FONE 22-000'1

CARROS NOVOS E USADOS

.. � .

, /

......
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'o"

, .'

musicas
, "

Polo'n ês
Na polônía, os sinos repicam

em todos os campanários por qUÍI1-
ze minutos" procissões alegres mas

comedidas encaminham.se para to
das as 19rejas.

Um pobre semanário católico
sai com a seguinte manchete: "Ho

je, nós poloneses estamos realmente
felizes, e isso como sabeis, não,
acontece freqüentemente na nossa
história"..

'

Os jornais durante IS. noite, pre
pararam rapidamente o resultado
biográfico de Wojtyla, tomados pe
la surpresa, pois ninguém tinha se

preocupado com a escolha de um

cardeal polonês para o trono de ,São
Pedro.

De um modo ou 'de outro, a es

colha de Karol Wojtyla repercutiu
no mundo Inteiro. Houve manifes
tações pró e contra. A imprensa
internacional ficou perplexa com
tal escolha.

Muitos, porém, viram na esco.
-

lha de João Paulo TI um gesto de co
ragem da Igreja. Uma esperança
para milhões de pessoas na pacifi
ca, mas árdua luta para a conquis
ta das liberdades fundamentais.

Os chefes de Estados do mun

dó inteiro,' independentes de suas

ideologias políticas, mandaram seus

cumprimentos desejando ao novo

Papa "boa sorte" no 'seu pontifi
cado.

Nó telegrama enviado .a João
Paulo Il, assinado pelo chefe dõ
partido comunista polonês, Edward
Gierek, pelo presidente Henryk -Ia,
blonskí 'e pelo primeiro mínistro
Piotr Jaroswecz, o Governo polonês
escrevera: "Com relaeão à eleição
de Vossa Santidade para o cargo,
de Papa, enviamos-lhe, em nome da
Nação Polonesa e das maís

.

'altas
-autol'idades do País, cumprimentos
cordiais e os melhores votos. ESsa
,decisão significativa do, conclave
trouxe uma grande satisfacão à Po
lônia. Pela primeira vez n� história,
um filho da nação polonesa foi
eleito para, ocupar o mais alto car
go da Igreja ... Manifestamos nos

sa, convicção de que a eleição; d'O
novo Papa ·oontribuirá par'a 'um
maior desenvolvim,ento das relações
entre a Polônia e o Vaticano".

'

No dia 22' de outubro de 1978 I

1
A

�

o po ones!.Karól WOjtYla, inicia 'seu
pontificado como João Paulo II, e
como seu anteces1sor, ele recusou a

, tiara e a cerimônia de entroniza_
ção. E diante' de 'uma multidão de
,mais ,de 500 mil pessoas, na Praça

Curio,sidade
Segundo a, A}gfncia de

Controle de Armas e do De..
,

'

sârmamento (EUA), o mundo
gastou cerca de 4()O bilhões de
dólares (Cr$ 8 trilhões), mais
de 1 bilhão por dia, em arma

m,entos em' 1976. ' A União,
Soviética dispendeu 127 bi- ,

lhões e os EUA 91 bilhões, -Ou
seja, esses dois países gasta
ram 54% do total mundial.
A cifra global, repres.enta ,um

aumento de 3% sobre 1975 e

20% 'em relação a 19'69.'
Acrescente_se que 23 milhões
,e' 600 mil pessoas estiveram

I'em serviço 'nas Força$ Ar_ma...
das em 1l)7�.

,

novelas, para

horas, na

.

Rádio· Santa Catarina

de São Pedro, ele falou: "Abram as

portas a Cristo. Abram' as frontei
ras dos Estados,' os sistemas econô
micos e políticos, os vastos campos
de eivilízaçâo, cultura e ãesenvoí
vímento. Nã'O tenham medo. Cristo
sabe 'O 'que está dentro do homem,
só Ele sabe".

Reis e príncipes, chêtes de Es'-

tados e chefes de Governo, dele,....
ções de 'um total de 125 naçÕes as--

sístiram a cerimônia, de três 'hora.
e meia de duração, transmitida pe-
la televisão pata os cínce cMti...

nentes. No final, da eerímônía,
após fazer saudações em 11 Idiomas,
João Paulo II deixou 'de lado o pro
tocolo e desceu a. escadaria de' SãQ ,

'Pedro para ir ao elloontt".G ® PPY.·

Resende
dia 11 ,Rodovia.

, '

Mafra-Cancinhas
CANOINHAS (CN) - o

Ministro dos Transportes, EH
zeu Rezende deverá vir a Ca-

, ,

noínhas no dia' 11 'deste mês, pa-
ra presidir os' atos de inaugura
ção da Rodovia :Miguel Proco
piak, trecho Canoinhas-Mafra,
da BR-280 e participar de um

almoço/homenagem,' que será
oferecido pelas Prefeituras de'
Canoínhas e Três Barras e pela
Associação Comercial e Indus
trial de Canoinhas (ACIC),

Os trabalhos da rodovia já
encontram-se na fase final e

, continuam em ritimo acelerado
para que a obra esteja comple
tamente concluída a tempo de
ser inaugurada pelo' Ministro.
A pavimentação asfáltica destes
54 quilômetros, que ligam os_

municípios de Mafra e Canoí
nhas, foi iniciada no dia .24 de
junho de 1976. Os ínvestímen
tos aplicados foram na ordem de
288 milhões e 600 mil cruzeiros,
dos quais, 92 milhões de cruzei
ros oriundos dó governo ante-
"rior e os outros 196 milhões de
cruzeiros do atual governo do
Estado. _

Segundo informações do

engenheiro da residência do

entrega

, ' \

�OTAL DA 'RECEITA BRUTA
,

TOTAL DA DESPESA .. ..

,RENDA UQUIDA ,.,.. .. .,

RESULTADO DO SORTEIO'
1.-f) Premio: L985 - Um rádio portátil
,2,iO Premio; .9.634 - Um relógio de pulso
S.IO Premio: 4.580 .;_ Máquina fotográfica,
4,� Premio: 1.469 - Uma calculadora eletrônica
�.o Premio; 4.316 ..._ Um aquecedor elétrico

. . ,",

inaugurara

" ,

DER, desta ,cidade, Adílson Me-
'

.deíros, na sinalização. deste tre- ,

cho, foram aplicados 1 milhão e

580 mil cruzeiros, Nesta obra, o
Ministro ,-dos "I'ransportes, 'atra
vés do'Departamento Nacional
de' Estradas

'

,de Roda�em, cola
borou para sua execuçao com .aO
milhões de cruzeiros.

'"

( -

O Ministro dos 'Transportes
no dia 11 se deslocará da cidade
de Curitiba, pela manhã, e será
recepcionado em Canoinhas por
todos os .Prefeítos do Planalto
Norte Catarinense, 'autoridades
civis', militares e eclesiásticas e

o. povo em geral. Após o alto de'
inauguração, Elízeu Resende e

comitiva serão .homenageados
com uma churrascada na sede
da União Agrícola, Canoinhas.
Uníagro, qUe será oferecida pe
las Prefeituras de Canoínhas e

Três Barras e pela ACIC. Na
,

oportunidade, .estarâo presentes
o Governador Jorge Bornhausen
o. Secretárió dos Transportes 'e

Obras, Esperidião Amiri ',' Helou

Filho, deputados e outros S�,
, - I. "

cretáríos de Estado.

Cam,panha
, ,

,
CANOINHAS (CN) - Em

cerimônia simples, realizadp< na

sede da E,xatoria Estadual desta
cidade, foram entregues mais
dois prêmios da campanha _"A
Criança e o ICM" " Moacyr
Gapski, funcionário da. seção de
peças da firma Aristides Manon,
foi contemplado com um televi
sor Philco preto e branco de 12

polegadas e o menino, Mauro
Cristovão Padilha, filho de um

funcionário da Olaria Prust, foi
pre,miado com uma, bicicleta,
Calai, tamanho adulto.

'

O ato, contou com a pres.en
ça do gerente do Bésc local IUo
de Matos e do jornalista, Lúcio

, Colombo, convidados pelo Exa-,
tor Estaduál de Canoinhas para
procederem a entrega dos prê
mios.

,

O exator, Adilson Fontana,
na oportunidade, informou à re

portagem do Correio do Noite,

.

.

, A Diretoria, do SPC - Serviç'() de Proteção ao

Crédi�o, de Canoinhas, vem de público agradecer ao Dr. Hil
ton R�tzmann, ex-Preside:q.te da ACIC - A�sociação Comer
cial ,e Industrial de Canoínhas" pela inestimável colaboração
prestada .àquela entidade.

NIVALDO BURGARDT - Presiden�e

.', ,. ;'-�:.1.",J" "'

�:. \1. FIAT carro
•

. IIIlli111
Ia o mais

�$IfA <:
" • 'do Brasil.economlc,o

.FUCI<
Concessionária Autnliz:ada

Fu,ek Automóveis Ltda'.

T E t_ EITEM .6\
'

...

,.1\ partir' das 10:00

fazer, O seu' 'domingo, mais feliz",-
,

o som - ',integrado na vida 'de' ,um

do
A •

premlos
que a primeira etapa de ma�o
e maio da campanha da "Crian
ça '€ o ICMf', já' ultrapassou as

\

expectativas na região do Pla
nalto Norte do Estado,. compre
endendo, os municípios de, Pprto
União, Canoinhas, Caçador, 'Três
Barras,' Major Vieira, Irineópo
!is, Rio das Antas, e Matos Cos
ta. Nestas localidades, já saí
ram 708· prêmios d� peq�eno
porte, como bolas, mirii-box,' bo-

, necas, jogos de toalhas de' ba
nho, jogos de toalhas -de me�,
jogos de camas, - xadrez e moi
nho, além de quatro prêmiós de

.

grande porte, sendo três bici
cletas Caloi ,e um aparelho. de
TV.

-,

,

,

No período. de '9,0 dias acres..
. ,

centoli Fontana, "foram distri-
buídos na" região, 790 mil e 923,
envelopes, de figurinhas e 15'mil
e 500 cartelas para concorrer ao'
sorteiq a 22 de novembr.o vm�
douro":

,
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:
t:' �" '/) :::\'t :.@��\Q.oV:U:$Sao ::cl:e,:!,LJCl taçJéllO ' da," Prefeitura MunICIpal de

, 1, ,Ç;��oinp�s\� J�:y,�:,,�R:;,G9�l1h,��.i���t?�, QPs! interessados, que. �l �aé;ha .

ábérta a Tomaaa de Preço � Edital n,? 034/80, para "Aquisição de
'

/ �at:ri�i,� e��:,ri�,?;�� ft ".fe,�em aplicados n�, �q:r:fl Estação Rod�Viá ..

na'�;;coW' p;r1�o ,ctrei��ntF$%a das propostas .até-às.Iü (dez) horas do,

dia .'�1 (�nzê��Id�fJ u�hq�?à.p corrente.;"a:r:o (H , 07.80). Cópia do refê
f'ridd.Edital'e :m.ai0fes·esclarecimentoS', serão obtidos junto a citada
Comissão.

Cano�h:�t, 28, ��,�;juni\(rde 19ào:,
\

'a,'

.

HUGO ANTONIO PEIXOTO,._ Presidente da Comissão

"

J /

!. .1 '

r:
,

':�

FEST�S �,' ANIVERSA-
,\" , i' , • (

,

. ,,\ 1

'RIOS E CASAMENTOS.

Cervejas e'Refrigerantes

,Pick-Up VW
'Vende-se uma Pick-Up

Volkswagen, 'ano 1976, em ótí
mo estado de conservação .

1 x
, '

.Tratar na Rua'

querque n.o 945 ou

22-0081.
)

1 x

I
/ c-r. Albu

pelo forteI ,1 I .

� ,",s, 't (>,,(;_ t�i-:,' ; :<:, '
. ", 'r.�;:' " ; J:

Pref�itur&,i IMuríiéipal de (anoinhas
'" �.:' ',;. \.: : "'_,:,""

.,

",�� '.'\;;' •• _.',:". (I. "

,,'

,'/ .'.. '

'.»í�iisô ,d'e Llcitacão
,.

VENDE-SE
\ ,

i
,

"

i'"A' Comissão dé Lieítaçâo' da Prefeitura MUnicipal de.\ . ' .

Canoínhes, -leva 'a9 conhecimento dos interessados? que se acha'
aberta. à 'Tomada 'de Preço -,' Edital n.? 035/80, para "Aquisição de
Ol',(uím) Píanoj para 6 Conselho Municipal de Cultura", com prazo

,

de entrega das propostas até' às 10 (dez) horas do dia 10 (dez) de
julho .do corrente ano .(10.07. 8D) .' Cópia do referido Edital e maio
r�s �pdave�imentos, serão obtidos' junto a citada comissão.

,

Canoínhas, 23 de junho de 1980.
, 1: -i • ,{ "

I IP., .\.., 'oI' I .

.

.' HUGO' ANTONIO PEIXOTO � Presidente da Comissão
i X! 1/". ',

J.. , '.

,

Dois Lotes próximo a Igre
j a do Perpétuo Socorro - Jar-

dím da Esperança.
'

". ótima localização. .Préço a

combinar.

Ver e tratar com Ludovico
ou Dico Hora, na Rua Getúlio
'Vargas, 618-,' Telefone 22-0935.

2 x

' ..
' .... 'I!' �

.'

2 x

. �." ..
� �.,:l ,

(1' ,

,

P'a:,r,a' ,,'um' bom
.

chim'arrão .

"

prefir�
Vende-se uma casa de ma

,deira com 120 m2, para ser reti-
.

rada do local sita na Rua Filo-
, , .

rentin'O de Souza, -!lo,município
de Major 'Vieira.

Tratar com Licío de Olivei
ra - fone 22-0240'.

I,
,

.. ,

';.-.\ '

-

::: (. 0'
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'A Linha Consul está em nossa'loja
,

esperando pelos noivos, casais e
enamoraâos de sempre. Biplex em três
_�.....

'

suaves e sofisticadas cores:
Marrom Barroco; BegeDuna - 1

eOçre Douraao, com novo '

puxador, nO'vo con,trole
deslizante de tempera-

, tUfa para manteiga e
interior corri detalhés em
brocado dourado e cristal

turnê.
Maxi Grári Luxo, nas çores
Marrom Bàrroco e Bege

,

Duna, com novo interior
,inteiramente redesenhado.

"

,

"

��' ';'
.'\, E outros n10delos à sua

"

"', escolha. Você vaimorrer,
de amores peláConsul. ,-

Põe na Consul.

."_''t-.
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,
. Em FlorianópoHs, o local de encontro dos artistas, escrltores ."

políticos é no POLLY'S, Restaurante e Wiskiria. Fica localizado em

plena Praça XV de Novembro, e possui uma varanda no primeiro
andar que dá excelente vista para o verde da Praça.

'1 � ,

.

Vísitando a nossa Capital,' é indispensável" que se conheça este
restaurante {que ocupa dois andares do Edifício ISaura Leal). Este
não é um comercial, apenas urna sugestão desta Coluna que 'lá esta
va com sua equipe e constatou o bom atendímeto , a qualídade

:

do', f

frequentadores e, acima de tudo, a qualidade dos pratos que são ser- ,

vídos a la carte (no primeiro andar) e a comida caseira (no segundo
andar).

É um ambiente onde você se distrai ao' lado de 1mpoJtante,
políticos, jornalistas, poetas, empresários ..•

* * * * *

Nosso Século é um lançamento de Editora Abril que estã'f8Ien·
do sucesso nos grandes centros. Nosso Século terá 80 fascículos, com

.

excelente impressão (peculiar à Editora Abril) e tem o' preço inicial
de quarenta e oito cruzeiros, Colecionando esta obra, o leitor terá um

disco histórico, e' mais páginas de jornais que foram famoeos na me..
'

1

tade do século (em tamanho natural). Está aí a dica.... . ", "

/
.

*í * * ,*_ *
, ,,;. ..

o Sr. Paulo Costa, um criador de gado de Bagé no Rio Grandij',:i'
do Sul, pagou um preço recorde na Inglaterra, de. 9 'm.n, e' 50· l1btas
esterlinas.(c�rca de �,B mil e 100. dólares) por um t�uro de raça. D� ..',;,:, '

von da criaçao da fazenda Capper, de Kelso, Esc6,Cl�., 1
" " ',' '/di]';, , .

.,'.

A venda .foi 'anunciada no final do último, mês, d�pois ,:que': J4)::i., :
touro "Fairningon Baron" foi julgado campeão .da. raça. P�:VOl� na e.'�-'J'
posição do Condado de Devon, em Exeter, 'no sudestefía inglat,é���',',,'
onde as Sociedades de criadores de gado Devon de todo' o mundo' "i..
estão atualmente realizando u,ma convenção.

'

, , :"i ,

O Sr. Paulo Costa viajou para Grã-Bretanha' e comprou ctcurc
'

..
'

além de mais dois animais, tendo voltado pará ó ;Brasil logo .em/se;;;"'�·" ,�[,!.guida deixando seu nome impresso nas páginas dos priJ;lcjpai� jO:t;,Da�1'.> ';J <

,

e revistas da Inglaterra,
'. * *' * '*,. *

'i
I , ..

,;

';, ')}\
, l,

"

O deputado Manoel Carlos de Souza (integrante do P.MD:B)
considerou uma verdadeira provocação a afirmação feita pelo, ,:M;iI,iis-., {,
tro da Justiça de qu� se as oposições não aceitarem rB prorrogação 'ldo,S' ,

mandatos municipais, o Governo nomeará interventores para aa;'pre.:., '

feituras com fi vacância dos 'cargos dos atuais Prefeitos. "'''.,

.'\ I"")'� \
\

� 1"'"",' �J.�

«É uma das maiores violências que se estará cometendo neste .....

Pais se concretizada a ameaça», disse o parlamentar,acrescentalldó: (:
�Esses homens, pensam que estão fabricando coisas contra a, .oposi,.. .,; .

ção, mas estão fabricando contra si mesmos», finalizou. . .,'

'

* * * * *
,

" ,
, ">,., ,''t' ',1:""# ",":'.

.

'

Enquanto iSSQ; ? deputado �iispn C?távio ,dos Septos (�.o .l?D�),)" .'
posicionou-se contrarIO a nomeaçao de mterventores nos' mUOlcfpIOS., ,

brasileiros, apont�ndo como soluçãó mais viável a prorrogação ,dos ,,' . t;

mandatos dos, atuais Pr'efeitos. .\

Frisou .0 ,parlamentar, que sE{mpre foi favorável' a�r�alizaç'Ào.de :'
eleições diretas, mas dada a extinção dos prazos, para cumprir 'toda,' ',:1 : "é

, as exigênci�s visando a realização 'de e1leições em 15, d,e, nÇ>vembro < "

próximo, achava que a melhor solução seria mesmo a prorrogação:,' ,

Vário's apartE;!s foram oferecidos ao orador. O deputado. Stélio, BOB7,' ;, x'"

baid (PMDB), depqi� de afirmar que o Governo está criarido subter..
'

, '('
fúgiós para o não cumprimento' da Lei Maior, diss� que (tn�o_ pód�:

.

haver· abert.ura democrática sem eleiçoes».' Já o deputado', Lauro", :

AndFé da Silva (também do Pl\Il'DB) entende 'que, ou ,o G.overno reá- ",� : .,r

liza eleições ,IIÍunicipaís, ou nomeia interventores para configurar stI- ': ,'5�
as verdadeiras intenções.

'

'. , ':; 'J''.
.I

"

,

• �"' "YI'- I" I II a 1 ••••" •• D,� ,U, II "' pu ..." .... ' "'''' ...... ' .. 1 ,ni.
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'

-

. pALANQUESDEVARAt(�ORNECEMOSCOLOCAOO).- ..

ARTEFATOS' DE' CONCRETO EM GERAL .....;..., TELAS 'DE
ARAJYIE GALVANIZADO FABRICADO CONFORME p�

. DIDO, 'E SOB MEDIDA - ALAMBRADOS COM pALAN;
QUES E TABUAS DE CONCRETO TIPO CERCAS JNpUS- ,

TRIAIS COM CAlDA (FORNECEMOS MON'rADA).
I '

,

Fábrica: Distrito' de Marcílio Dias _;_ Canoinhas-SC.
v

'
, ,

.

'

, ..... "

Escritório: Rua Eugênio de Souza, 188 -;::, FO,I1e 22-0748" Çfli�"t
Postal, 241 - Anexo Escritório Cide 'C'óntabilidade"

{, ,
,
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AGORA' VOC� CURTE UM' ,

DOMINGO MUSICAL ,DIFERENTE!
É,A SUA RÁDIO SANTA,CATARINA, SEMPRli
PROCURANDO DAR MAIS A SEUS OUVINTES.

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

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS -
/ TELETEMA. , ...• TEMAS

MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.

E,A.$EGUIR, ENTRE,11,00 E 13,00.HORAS, ÇLUBE·DQIR
REIS. �' .... O MELHOR nA MÚSICA; NA'INTERPRETA�··

" ÇAO DOS MELHORES CANTORES EM EVID1;NCIA.

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENrl�EZAS",.LEVAMOS NOS-'·,

SO RECADô MUSICAL /,>..0. HOMEM, Sll'v1PLES E :0011 DZ
, NOSSO INTERIOR.

RADIO SANTA CATARINA , ....... ·SEMPRE ACONGilEGl.ml('· "

E MAIS PERTJNl:!O DE vOCt"
•

•

f ... _

" �-' I ' .,.. � ":' I·, I

"
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A Prefeitura déve exigir,
se for de direito, que os proprie
tários tomem as devidas provi"
dêneias à respeito. I '

'

Concedido um prazo razoá.
vel, tomar ,as medidas Iegais -
até mesmo executando OIS servi
ços e cobrando dentro daquilo
q�e de direito, a lei. preceitua.
- Parentes, compadres, eleito
res e outras'afinidades, não de ..

vem influir; pois caso contrário,
a cidade perde, e muito, no que
tange ao seu desenvolvimento.

I

- Vamos colaborar com a admi
nistração municipal. Aliás, em
edição anterior, apontamos uma

área depósito de sujeira no cen

tro da cidade e' a Saúde Pública,
prontamente atendeu ao apelo,
eoibindo-a. Realmente, uma ati
tude que merece elogios!'

(4 coluna de Rubens RibúrD da Silva, mantiJ�
.em .homenaçem à sua memória .. )

• Y
li.

,R_,éJ'poe.rtlveL· GLdUCO J. BUENO ��- zm.,.R.ha"".i-.a·".P"""".AM"·••""""" �

I I COPAI PIP'I/ eDtre IÓS E é, realmente, uma das
'poucas verdades que já ouvi. O,

Efetivamente, a visita dó Santo Papa, não' parece empre ...

/ Papa ao Brasil, transcende ,à tuit
-,

ender nenhum esforço no senti
-do aquilo .que O brasileiro espe- do'de ser líder - nasceu predes-

'

rav.a.
I 'tinadó à sê-lo.

,I .

Figura fmpar, aureolada Quanto menos s:. eSfo:rç,a
'por um carisma sem precedente' para transparecê-lo, 'quando

I
no contexto de' figuras impor- mais'humildade, irradia, mais

. tantes que já písaram nosso so- magnetízante e concreto pode-
10 pátrio, mos sennír o seu poder,

I

Para -eomeçar, ninguém Que Deus o ilumine e lhe
aínda havia caracterizado como conserve a saúde, "Grande Pas ...

gesto primeiro ao aqui adentrar, to�"t
'

.o-fato de depositar um carinho- O'
eSQ beíjo nesta terra dadivosa- de

i Universo t<QdQ� pr,eais.a'
de você João Paulo!

Santa Cruz.
. Este gesto, :.aliás, tem 'Se re·

petido em todos os proses aos

quQis visita. 1; o marco de uma

humildade 'que, quase desespe..
radamente tenta Impingir aos

homens. .

-

E a humildade, somente
emana da nobreza das' grandes
personalídades. Humildade qus
�aminba sempre de mãos dadas
com a 'bondade. Ninguém eon-

,

:segue ser bom sem ser humilde.

Nest� .mundo conturbado,
iem muita gente confundãndo
humi1dade com subserviência.

�
,- São maneiras de SeI", eomple
�_�ent� dístintas.. .Seus gestos,
O tom da sua voz, mesclado

'

a

um delícíoso sotaque, dialogan-
. do eonoseo de igual para igual,
�té mesmo na expressão de nos
'sa Iíngua. A limpidez e a suavi
dade de .seus olhos azuis, pare
.eendo nos'prometer o próprio
:eéu .nesse tom de 'cor; a. expres
,imo de seu rosto, traduzida num
�sto de, energia máscula e ca

pacidade de 'percepção, à tudo,
1,y:radiando ainda uma' indefe'ctí
,vel 'eapacidàde de perd0!aJ,.

'

O vigor inabalt1vel -com ()

'il� se l�nça do �,piee de seus

sessenta ,anos à árdua taTéfa de
-

,

llnir oS povoo.
..

, - Tudo isto -e muito mais, me'
.leva a· crer que o Santo Papa, é
l"�almente �'O ·Grande Pastor?'.
" E ac!editamos que

.

o �erã
sempre, ,Um persopagero que
:niuÍ dificilmente' será, ,supe,rado
nQS 'termo.S dps enfoques em.'
pauta�

,

�

Um ,autêntico líder mundial.
,

Já ouvi 'muito político d.e:..
magogo ',dizer:

.

"Liderança não s'e ímp�,
se "cQnqliistaJ" , I

\

,

\

Barras
X

.,

Três,

Berné).rdo
, '

São, \

CANOINHAS, '(CN) A
sétima e última rodada' do 1.0
turno da "II Copa INorte", será
realizada amanhã com os se

guintes j ogos: TR�S BARRAS
x SÃO BERNARDO, Itaíópolís
x Colorado e Ipíranga x Pery. -

Em Canoínhas não 'haverá
nenhuma partida, sendo que o

Botafogo nesta rodada, está de
folga e o São, Bernardo se apre
senta em Três Barras jogando,
com. a equipe local. J�te clássi-
co regional, está gerando grande
espectatíva por parte, do públi
co desportista de Canoínhas e

Três Barras, que deverá compa
recer em massa' se as oondíções
climáticas forem propícias para
um bom espetáculo '.

nato, derrotando. Q Colorade de
Rio Negrinho pelo 'marcador dê
2, a O. Os gols do alvi-negro fo""
ram assínaládos 'por' Alceu e

Scopel,' este último, sendo eon

siderado a revelação do certa..

me, já conquistando a admira..

ção e confiança da direção .do
Botafogó, firmando-se como ti.. '"

tular. "

Chave UA", -

- 1.0 lugar ,
São Bernardo, com sete pontes
ganhos;, 2,.0 '� .Ipírangaç-com
seis; 3.° '�'Três 13arras:c'õDj..três
e em último,' o .Pery ' ',com' ne

nhum ponto ganho.
Chave "B'" - 1.0 lugar -

Botafogo,' com, lq ,P9n:�os ganhos;
2.° Colorado e ,,_::ItâiGjpolis, com

quatro pontos: ganhos.\ ,,'
'

ARBITRO' DÉ iFOBA?

\ Cancha de. esporte,
para esplrte mesmo I

�rovidências que se

fazem necessárias
Um fato que nos errtrístece

sobremaneira, é apontar de pú
blico o óbvio. Pnincípalrnente,
quando o óbvio é tão óbvio.
,

Perdoem-nos este línguajar
tão trivial! .,

Ó

Revolta-nos constatar :a, S'O
negação da-fínalídade da cancha
de esportes' do Colégio' Santa

, Nossa eomunidade eónta Cruz.
com um Prefeito dinâmico e Afinal, uma iluminada e'
'empreendedor. J � sem dúvida, coberta, corno a referida, bem
Um grandeadmluistrador. administrada 'J.amais poderia� ,

-

Também, já tive oportunl- 'serv1ir para danças e forrós,
dade de, constatar que, infeliz-' A finalidade da mesma, es-
mente, tem encontrado dificul- tá sendo desvirtuada.

.

.dades em conciliar adequada-
'

mente o binômio político-admi-
'Não presenciei, mas, segun..

"nistratívo. Ar carência de uma
do informações que recebi, até o
Zé Baiano montado no seu belomelhor assessoria no setor pri� "Pingo" fez alegres evoluçõesmelro mencionado, talvez lhe

.pesslbllitasse uma melhor' ges�1
naquele piso,

tão.
' Uma quadra de futebo1 de salão,

voleibol, basquete' e com C'OO1...

dições de acolher ainda' outras
modalidades; não poderia ja
mais se prestar à semelhantes
irr,egularidadesl. Quando pres
te� serviços ao Bradesc'O em

Joinville, vi. muitas pessoàs se

'rem imp�didas de adentrar ao

piso da cancha do·Ginásio de .Es:-
portes, sem que estivessem de
tênis,.

De sapatos comuns, ,jamais
se permitia.

Aqui, até de ferradura va�
le!' ,

,

Nossa querida Canolnhas,
está num crescendo que indubi
tavelmente, não mais se pode,
contestar.

E para quem, eomo eu,
teve o privilégio de aqui nascer,
� um motívn de indisfarçável
alegria. ,

Além' do compromisso, de
amanhã com a representação de
Marcílio Dias, o Três Barras
tem mais uma partida em Ma
fra, diante d� Pery Ferrovãá
rio, 'que havia sido adiada er

virtude dó jogo do Mafra
Atlético Clube e Havai no últi
mo domingo pelo Campeonato
Estadual. Os dirigentes do Três
Barras pretendem .uma 'vit'ória
sobre o São Bernardo, e segun
do suas declarações, "vamos
conseguir suplantar o adversá';
ri<? no ,domingo, pois contamos'
com novos reforços e não temos -

"medo" do São Ber:nardo". '

.

.
r, ;. ..'. . ".'

-O Departamento
-

'de ,:A�bi-
tros .da Liga E,�port,iVà" Canof
nhense (LEC); juntamente coro.
os próprios }úizés, estão . pro
fundamente' descontentescom ,&

atituds dos clubes locais, exigín
do arbitragem da vizinha.' c1-
,dade de Mafra, para dirigirem '

os jogos aqui .realizados,
. -

-

'�".

O alerta para os dirig�nte,
de nossas equipes, 'i! que" se

persistir .esta sítuacão desagra
dável, em pouco tempo ,Q 'LEC
não terá um árbitl·o (sequer e,IU
seu quadro, pois o dei;coIlterita:
mento será transfórm'ado' '�nl ,

pedido de demissão �m {1lass� '.

E quandQ a Co-pa Narte t�rmi..
nar? Para um s�ples amis�'Pso�
as equipes serãç>, obriga,das a so

licitarem novamente os serviCos
,

.

� .
' .' ." .:.t.

de arbitras de fora� ,pois a LEC
não poderá legalmente, escalai
um apitador loca�. ,: "

,
,

"

Ainda, com relação à asceli
ção física da nossa cid�de, abor
damos 'hoje ·com o descompro
misso de quem não teme colher

I

mal" pelo fato de 'escolher bem a

seme;nte - os seguintes aspec
tos:"

Pela sexta rodada, realiza
da no último final de semana,
'foram realizados apenas' dois
jogos: em Rio 'Negrinho, o Ipi
ranga venc�u o São. Bernardo
por 2 ,a 1 e, o Botafogo aqui no

"Ditãp" assegurou sua invenci
bilidade e liderança do Campeo-

f'

Quem detém à posse de
áreas urbanas- ociosas ou edi
ficadas, tém que -crodar da apa
" .

da'renCla-' s mesmas.
r

I

:É � vergonlia, :muros

,caindo - aliás
I

quando exIstem
muros;, calçadas de passeio arre
bentàdas - quando, e:xiistem cal
çadas de passei41l; sujeir:a graSlslan"

.

do à vontade e outras irregula-,
\ ridades que dão um triste con�

traste ao nosso desenvolvimento
urbano.

Vamos preseI"\7,ar as finali-,.
\

dades própria::; e o' es'tado da
cancha, respelitando os impostos V-do povo, ali aplicados na forma

.

de subvenções recebidas dq go-
verno, .. João

p,'.' râ·'São
(.avalhei,ros.

escol
'\

-",:"1

dos"

,Vlu,blf d'8S Reis,.• Q mellior da

interpretaçõ�es de seus

,; f· •

mUSica, nas malares

íd�olos preferl,dos.

TRÊS BARRAS (CN) - A
J

Prefeitura Municipal de Três
Barras, recebeu recentemente

.

do Governo do Estado." recursos
'na ordem �e C.r$ 357.104,16, re':
ferente à priJueira parcela de
um convênio assinado pelo Pre
feito Odilon-Pazda com, a Secre
taria da Educação, num total de
Cr� 607.320,00.

truçãQ de duas salas de aula:' e
.

dependências,' visando a substi�
tuiçãó do antigo

- prédio das
E . E . R . R. FranCísco Rocha, na

localidade de São �João dQS C�.. I'

valheiros.
.

/

RÁDIO
/

Todo do,min'gq, as 11 ,horas, na

SANTA' CATARI,NA.
Tadeu Kurpiel,' assessor dq

Prefeito Municipal� informou à
reportagem do "Correio do Nor
te", que os trabalhos da obra te-
_.I, • , • , .'

" \
rao IDICIO na prOXlnla semana.

"

,A verba1 é destinada à coos-
.

\

,I

,

,) Constitue crim,8 contra a Ad-ministração Pública:-,.�
•

_I_
•

\

DAR INICIO OU EFETUAR --LOTEAMENTO OU VE,NDA DE LOTES SEM QUE OS MESMOS ESTEJAM APROVADOS PELA -PREFEITUM.E RÊGIS.
,

,

Il:RADOS NO R,EGISTRO DE IMóVEIS.
.

,
1'.1, .

��
. •

PENA: RECLUSÃO DE I, (UM) A 5 (CINCO) ÀNOS; E-MULTA DE 10 (DEZ) A 100 (CEM) VEZES O' l\1AIOR ,SALARIO MíNIMO VIGENTE NO PAtS1
�'

DE ACORDO COM A LEI ,FEDERAL N.o 6766'DE 19 DE DEZEMBRO DE 1979, CAP1TULO IX, ARTIGO 50 PARAGRAFO "ÇrNICO. ' .

'

\

epLABORE, pOIS NOSSA INTENÇAQ NãO 1! MU LTAR.E SIM PEDI� COLABORAIÇAO.'- ADMINIS TRA'ÇAO DINAMICA ,THEll;tZI().
� ..

.

' r •

'/


