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MAJOR VIEIRA (CN)
Coro a presença de grande nú
mero de populares, autoridades
eívís militares e eclesiásticas,
foi inaugurado dia' 30 de ju
lho em Major. Vieira, o' "Su

(

permercadn e Lojão B r a s i ,I
.Ltda.", de propriedade de Pedro
Tokarskí & Filhós Ltda.

'. 'J:.. solenidade realizada pe_
.la.mànhã, contou com o prestí
gio do Prefeito de Major Víeíra.:
Claudio Gadotti e' seu Vice,
João Batista Ruthes; do Presi
dente do Sindicato do Emprega
d.or Rural, Albaro Dias de Mo-

, raes; do Presidente do Sindica
to dos Trabalhadores Rurais,
Pedro Tyszka; do Delegado de
Polícia, Nery Cruz dos Santos;
do Presidente da Câmara de Ve
readores, Adir Veiga; do Geren
te do BESe; Delgídío Martinho
Percy Engel; do Vigário, da Pa-

,
róquía de Major, Vieira, Frei
Abel Schneider; do' represen
tante do Rotary Clube de Ca
noinhas, Oscar. Werka; de ve

readores daquele município. e

convidados especiais.
'

Rubens Lino. Tokarskí, Dí-:
retor do novo estabelecimento,
presidiu -o ato inaugural falan
'<;10 aos presentes. Disse Rubens:
"foí confiando no progresso de
Major Vieira, que concretizamos

a intenção de implantar este

complexo comercial. A nossa

perspectiva é das melhores, no

sentido de desenvolver nossas

atividades' comerciais, visto que
este município possui um imen
so potencial agrícola e observa
se um desenvolvimento acele

rado, pelo qual, Major Vieira
'

vai se tornando gradativamen
te auto-suficiente em todos os

sentidos. Agradecemos portan
tó, a todo o povo desta comuni
dade pela 'excelente acolhida

que aqui tivemos, e em especial,
à Prefeitura Municipal, 'através

. de seu titular Cláudio Gadotti e
sua equipe, que nos, proporcio-.
naram as melhores condições
para efetivarmos nosso projeto".

Depois, usou da palavra o

Prefeito Claudio Gadottí, que
falou de sua satisfação em par
ticípar da inauguração daquele
estabelecimento, "porque ele faz

parte do progresso e desenvol
vimento do nosso Município, e

espero que este empreendimen-
to alcance seus objetivos 'e ob
tenha o prestígio de nosso povo.
Agora, tenho a certeza de que,
com .a infra-estrutura que Ma-,
jor Vieira está 'adquirindo cóm
mais a instalação deste super
mercado, passamos a ter 90 por
cento de vida própria. E era

implantar no município.

Em' seguida, Ruben�' Lino
Tokarski, convidou Claudio Ga

dottí e Albaro Dias de Moraes,
para quo 'juntamente com o Sr.

,/

" .

rasl

justamente disso que precísáva,
mos para nossa cidade". Ao fi

nalizar, o Prefeito conclamou a

todos os majorvíeirenses a va

lorizar ao empreendimento que
- a firma Tokarski escolheu para

,

Pedro Tokarski, cortassem a 'fita
simbólica à inauguração e ao

Frei Abel, para a bênção às' íns- '

talações.
.

Depois, foi' servido um co
quetel a todos os presentes." ,�
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C�OINHAS (CN) - Au

gusto Máximo, funcionário do
Frigorífico Canoínhas S. A.
"(FRICASA), foí eleito o. "Ope
rário. Padrão" de Canoinhas por
um júrireunido na segunda-fei
ra. última na Agência dó SESI
Íocal. Em segundo lugar, ficou
-Aníbío Massaneiro funcionário

,

da firma, Irmãos Procopiak &
-

Cia. Ltda.
'

\

Participaram do .jurí, o Vi
ce..Prefeito Fábio Nabor Fuck;
o Agente-do INPS local, Ivan
de Paula e Silva; o Diretor do)
Colégio Comercial, Zaíden Emi
liano Seleme e o Diretor dá Rá,
dio Santa Catarina e J�ni.al·
Correio do ,Norte, Glauco' João
Bueno, que representou a im

prensa escrita e falada.

O .Agente do Sesi, /Gildázio
de França, após a eleição, disse
que "devemos ressaltar a cola
boração e entusiasmo de nossos

empresários, por ocasião da

Campanha do Operário Padrão,
que se repete anualmente, os

quais tudo fizeram' para apre
sentar seus melhores candida
tos, prova concreta do interesse
e do slgnífícado do eoneurso,

,que ,ab1an3'e'-� os �..

/

•

anuIu a
,

I

pios do Estado". Mais adiante,
França explicou que a finalida
de da 'Campanha é premiar
aqueles que, pela sua constante

dedicação ao trabalho, ,assidui
dade, índice elevado de compa
nheirismo, marcantes dotes mo

rais, espírito de unidade fami
liar e tudo mais relacionado
com a comunidade e a Pátria,'
tornaram-se merecedores do
reconhecimento público atra
vés desta Campanha .de âmbito
NacionaI. "Por todo o. Brasil,
esse concurso está despertando
como nos anos anteriores, um

grande interesse. Onde quer
que estej Çl sendo feita a campa
nha a afluência de candidatos

\ I

apresentados pelas empresas, é
notável. E a, continuação dessa

'I

feliz iniciativa do SESI - Ser
viço Social da Indústria, se fir
ma no êxito já plenamente cem

solidado dentro dos objetivos
que a inspiraram" - concluiu o

Agente.

Augusto Máximo, Operário
Padrão. 1980 de Canoinhas, nar
tícípará agora do concurso

-

e'm J

âmbito estadual, a realizar-se
em Floríanópolís nos dias 27"
28 e ,29 de S$tem.bro vindq'llrO. ,

-, m,r
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CANOINHAS (CN) - Com

uma grande festa popular, será
inaugurada neste domingo, a se

de própria do "Jardim de In
fância Santa Terezinha" de Ca
noinhas.

A solenidade inaugural,
,
contará com 'a presença do Bis-'
po D. Efraim Krevey, chefe ge
ral da Comun. Ucraniana no.

Brasil; dos Prefeitos de Canoi

nhas, Major Vieira e TrêsBar
ras, da Irmã Ana Zapaia (fun
dadora do educandário), da Su

pervisora Local. de Ensino, Flé-

ride Bittencóurt, além de diver
sas autoridades civis, militares e

eclesiásticas.
As novas instalações do

,"Jftrdim çle Infância Santa Te

rezinha", custaram 1 milhão e

300 mil cruzeiros e possuem
uma área construída de" 397
metros quadrados, e abrigam
três salas de aula, secretaria,
instalações sanitárias, conforme
regem as novas normas do MEC,
para que possam funcionar e

dar a educação pré-escolar.
O programa dos festejos é

, ;

, .Infâncla
Oi augurada'
out es

o seguinte: às 6 horas, alvorada;
9 horas, Santa Missa a ser eele- '

brada pelo Bispo Dom Efrain.

Krevey; 10h30min, corte da fita
/ simbólica 'e bênção ,das novas

'instalações; 12 horas, almoço
com churrasco de gado, carnei
ro, leitão e cabrito, galeto, com-
"pleto serviço de bar e cozinha
com comidas típicas, como o "xi
xo'" e o "holpty", Na parte da
tarde prosgegue a programação
G0tn diversas atrações e às 17

horas acontecerá a coroação do
Rei e Rainha. (10.8 PAGINA)

•)

lê
e

•

ca pa o

I ineópo is

'o·

o clássico de lideres 'amanhã no Estádio Municipal « DITÃO»
(5,.a PAGIN-;iJ .

__..... ''''''.....UlI__............,,_. .;...,�_.._._1Q....I._g."""..:� 1ft].,!!!J':"PR�1Il!õSP�Jia��:r.. "!ie!§q••p.*'JlW1:�=nwrr

•

S e

ERUSC, através da Coopertiva
de Eletrificação Rural de Porto
União. Nessà nova: rede, serão

aplicados Cr$ 2 milhões' e 624
mil.

IRINEÓPOLIS (AN/CN.)
Convênio para a instalação

de mais 16 quilômetros de rede
de energia à zona rural de Vila

Nova, interior do Município de

Irineópolís, foi assinado, pelo
Prefeito Roberto Batschauer e a Também com a Erusc e a

• •

meio

Cooperativa' de Porto União, o

Prefeito Batschauer firmou con
vênio para a execução do "p�o":,
jeto de, reforma de toda a re

de 'de energia do distrito de Po

ço Preto, onde serão gastos. mais
I

Cr$ 1.329.633,00.

...
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Colégio

Bolsas' de
Canoi nhas

Estu·do
Co-mercial

Relação dos pais ou responsáveis pelos
alunos contemplados com'Bolsas de Estudo, con-

I

cedidas pelo Governo Esrtadual através da Se
cretaria da Educação (Ul�AS), num total de

:Cr$ 403.280,00, no 2.° grau.
'

ANO� 1980.
\

ESTABELECIMENTO': 'Colégio
Canoinhas

MUNICíPIO: Canoinhas

Comercial de
\

,

8,a Unidade de Coordena,�ão Regional de Educa
ção.

Nome do pai�ou respnnsâvel
NQ Alunos Valor rece-
henetlc, bido c:r$

Valdevíno Chagas .. . ,.

Braz Alberto Chagas ..

Silvia Figura
.

.. ," ..

Sirlei Figura .. ..' .. ..

Samuel Figura .. ,"

José Zattar Filho .. .. .. ..

Jair Zattar .. .. .. .. o" I' •

João Carlos Wolff ..
Márcia Joana Wolff
Wilmar Beluk .. .. .. ..

Wilson Beluk .. .. .. ..

Naor Dubena .. .. .. .. ..

Mônica Raquel Bollmann .

Eliane Drzevieski .. .. .., ..

Janete Catarina Kreusch ...
Alcir Auerbach .. .. .. .. ..'

João Cyriaco de Souza Uba ..

Osvaldo Hauerbach Jr. ","

Pedro Neri do Prado .. .. ..

Sueli 'I'erezinha .Wagner . '.:

Helena Hõepfner ", .. .. ."

Rose Cristina Rodrigues .. ..

Orlando Vilson M. Santos ..

Jussara Goreti ,Koch .. .. ..

Osvaldo Rogério TeixeiraWj,tt
Osvaldo João Aguiar .. ..

'

Neide Aparecida de Souza
Edmílson Fernandes .. ..

Ernani Antonio Wolter ..

,

Paulo Elígip Czerniak .. ..

Salete Muzulão .. .. ..

, Maristela Gralik .. .. ..

, Marístela Babireski .. ..

Osmar José Gritten .

Sebastião dos S. Pacheco F.o
Edmílson Luiz Werka '

..

, José Roberto Kauva .

Luiz César Albérti .. ' .

, Agnaldo Izídío Nascimento ..

Roberto Carlos Sorg .. ..

G;ilberto Prübe .. . ....

Sonia Maria Amaral .; ..

1
1
1
1
1
1
1
1
1
�
1
1
1
.1
1
1
1
1
1
1
I,
1
1
1
1
1
1

, 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I'
1
1
1

..

,

.". ..

7.100,00
7.100,00
7.100,00.
7. iOo,OO
7.100,00.
7.100,00
7.100,00
7.1,00,00

, 7.100,00
5.680,00.
5,680,00
7.100,00
7.100,00
4.260,00
7.100,00
5.680,00
7-.100,00

.- 4.260,00
7.100,00.
7.100,00
7.100,00
4.260,00
7.100,00
3.550,000
7.100,00
5.680,Op
7.100,00

. 7.100,00 '

5.680,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
,5.680,00
7.100,00
7.100,00
7.100,00
4.260,00
5.680,00
5.680i-00
4.260,00
4.260,00
4.260,00

de

Márcio Luiz Koslow ..

Henrique de Lima ... ,

Leomar Zildsdorf .. ..

Vânessa Langer ..
'

.

, Jorge Grein , .

Cezar Rossi Model .

, José Z. 'Munhoz de Lima ..

.Alaor Damaso da Silveira
Adão Luiz Grasel .

Antonio Renato Corrêa ..

Maria Helena 'Kohler .. . �

Marilene I. do N5lscimento
Angela Maria Soares, ;. ..

Rossana Henning ..

Rossana Langer .. ..

Geraldo Kohlbeck ..

Wilson Voigt .. .. ..

Wilmar Alves de Lima, ,I ••
Francisca de Fátima Stocker
Laureei'Klopas .. .. .. ..

Antonio da Silva Ribeiro
Cecilia·Figura .. ..

Ce�so 'Kéjr�leski . " ..

Edinor Voígt .. .. ..

Eliane,Maria Dias ..

Inez Maiéski .. .. ..

'Irma Voigt .

Isolete 'Rodrigues da Silva
João Pedro Vieira.. . ...

Leonilda Paulin Bueno ..

Luiz Sérgio Silveira .. .. . �

Marcos Fernando Gonçalves
Maria Marli Schiessl .. ..

Mario Fernandes Corrêa .. ..

-Nilda Ribeiro Müller .

Noel Roque Trevisani .

Osmar' Franz .. .. .. .. ., ..

Osvaldo dos: Santos. Corrêa
Rosane Catarina Holler ..
Roseli Maria Trevisani ..

Solange de Fátima Wendt
Solange Maria Steilein ..

Sonia Maria Wagner .. '

..

Wilson Karvat .

Alvine 'Ilma Knüppel .. ..

Antonio Gomes .. .. .. ..

Bernadete 'de Lourdes Wendt
Guilherme A .: Mileski
Isolete Fernandes .. .. ..

José Luiz M. de Lima ..

Marcos José S. Costa .. ..

Mario Luiz Dias .

Regina Ceres Feger ..

Roberto Luiz Steirlein ..

Silvestre Pokryvíeckí .. . ..

Solange Regina Silva .. ..

,

Sueli de Fátima Oliveira ..

Walberto Rohrbacher .. .. ..

IWalmir de Assis Chagas " ..

1
1
1
1
1
1
-1
1
1
1
1
1
1
1
I,
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I,
1
1
1

/' 1
. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3.550,00
1.420,00
3.550,00
3.550,00
1.420,00
1.420,00"
1.420�Oo.
1.420,00
1.420,00
1. 420,00
1.420,00
1.420,00
4.260,00
1.420,00
1.420,00

,

2.840,00
1.420,00

, 2'.840,00
4.,260,00
5.680,00
2.840,00
1.420,00
1.420,00
2.840,00
1.420,00
1.420,00
2.840,00
1.420,00
1.420,00
2.840,00
2.840,00
1.420,00
1.420.,0'0
1.420,00
1.420,00
4.260,00
1.420;00
1.420,00
1.420',00
4.260;00
1.420,00
4.260,00
1.420,00

'

1.420,00
2.840,00
-4.260,00
1.420,00
1.420,00
1.420,00
1.420,00
1.420,00
7.100,00
1.420,00
1.420,00
'1.420,00
2.840,00 '

:.-
.•-- -.;mm- ....

'

.........."_,,,..........v' ...__.. __

�.840,00
5.680,00
5.680,00
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Ganhe' tempo e dinheiro,' visite Fuck Materiais para' Cons-
j

trução, lá você encontra tudo, para - a sua casa;
j

Agora ern promoção especial;
,LAJOTAS COLONIAIS cr 20% DE DESCONTO.

.erso LOSA NATURAL'A PARTIR DE Cr$ 69,00 O ��TRO QUA.
DRADO.

FORRO DURATEX EM CHAPAS DE 1,7'8 M2 DE Cr$ 20669 POR
Cr$ 165,00 A PE;ÇA.

"

'

:Empresa Industrial e Vomercial FUVK ,S. 'A.
,

FUC!(
,-:- -MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO' -:-,

RUA CAETANO COSTA, 860 - FONE 22-0281 - CANOINHAS - SC.
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Clube dos Reis•• ,. ,o o melhor da

interpretações

, .
, .

rnusrca, nas maiores

de seus, ídolos preferidos,
Todo domingo, &5 11 horas, na, RADIO

SANTA CATARINA.
,

')

PreFeitl:lra �unicipal ,d� Canoinhas
, I

LicitaçãoAviso "de
A Comissão de Licitação .da Prefeitura Municipal de

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tomada de Preço _' Editar n.? 042/80, para "Aquisição
de 01 (um Guindaste Hidráulico, tipo Munck ou Similar, com ca

pacidade máxima de até 4.000 (quatro mil) Kilos para .adaptar �m
Caminhão Chevrolet motor Mercedes, 'acompanhado de diversos

\ , ; , f

emplementos", com prazo de entrega das propostas ate as 10 (dez)
horas do dia 11, (onze), de agosto do corrente ano (11.08.80). Có
pia do referido Edital e maiores esclarecimentos i serão obtidos [un...

to, a citada Comissão.
" I

Canoínhas, 29 de julho de 19aO'.

HUGO ANTONIO PEIXOTO -- Presidente d,. t()m.�. :

r ,

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Av-iso de
. Licitação

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se acha
aberta a Tornada de Preço - Edital n.? 043/80, para "Recuperação
de esteiras, roletes, rodas...guia, rodas...motrizes e sapatas, com, for..
necimento de material e mão-de-obra, de 01 (um) Trator Fiat mo...

,

delo AD-14", com prazo de entrega das propostas até às 10 (dez)
horas do dia 12 (doze) de agosto do corrente ano (12.08.80). Có-'
pia do refendo Edital e maiores esclarecimentos" serão obtidos
junto a citada Comissão.

Canoinhas, 30 de julho de 1980.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Óo��
------------'-------=-----------------------------------

I

PreFeitura Municipal de Canoinhas

Aviso de Licltecãe
,

, .

\'

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de
Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que se, acha,
aberta a Tomada de Preço - Edital n.? 044/80, para "Aquisição de '

01 (urna) Cabine, para ser montada em Chassis de Caminhão Che
vrolet ano 1968""com prazo de entrega das Propostas até às 10'

, (dez) horas do dia 13 (treze) de agosto do corrente ano (13'.08.80);
Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos
junto a citada Comissão.

,

\
'

Canoinhas, 30 de [ulhods 1986. '.

HUGO ANTO�IO PEIXOTO - Presidente da Comíssãe

,

�

FIAT • O carro mais,. '

econômico do', Brasil. F�éK
Conoessionária AutGrb:ada

'

01'
v r

Automóveis' Ltda.
,RUA CAETANO COSTA, 2211 - FONE 22-0tHY7

CARROS 'NOVOS E USADOS
� = m_=_ �_rr_o__
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Conselho Municipal de Cultura' organiza «Semana de
o .CMC já está organizando o programa da Se'..

'

mana de Canoinhas;' objetivando comemorar o 69.3
aniversário de emancipação politica do. município. Vá
rias entidades, estabelecimentos de ensino e clubes de
serviço estão sendo consultados, visando uma perfei
ta organização para o maior evento do ealendário mu,
nieipal, A semana de Cancinhas é comemorada anual,
mente, entre os dias 6 e 12 de setembro, data da cria
ção do município, em 1911. Em ofício. remetido esta
semana ao presidente do Conselho Estadual de Cul
tura, o CMC solicitou a inclusão da Semana de Canoi,
nhas no Calendário Cultural de 1981.

Sobre o asunto, posso adiantar que já estão
programadas as seguintes .promoçõese dia! 8 de setem
bro, a realização de uma Gincana Cultural, com a

participação de equipes de alUDGS representando di ..
versos estabelecimentos, O locai, será o Ginásio de
Esportes, oportunidade, em que serão distribuidcs vá ..

rios prêmios doados pela Prefeitura Municipal. No

dia 11 haverá apresentação de piano, com alunos da

Casa da Cultura, sob a responsabilidade das Profes

soras, Carmem Lucia e Lucila. Dia 12, acontecerá o

Baile da "Rainha da Cidade", ü'rganizado pelo Líons

Clube de Canoinhas, que a exemplo dos anos anterjo,
res, parfieipa do programa das comemorações. O even

to terá lugar na 8BO, com a presença da "Band (

Show" da Pc-lida Militar de Fforianépolis. Dia 13, no
Ginásio de Esportes, haverá um concurso de violeiros
e trovadores, promovido pelo MOBRAL. Na ocasião
haverá também a apresentação do folclore típico da

região com (li "Fandango de San Gonçalo" e o folclo
re crioulo HO Contestado' 9 pelos alunos do Grupo Es
colar Castelo Branco. Também, durante toda a Serna,
na de Canoinhas, a Banda Wiegando Olsen apresenta.
Fá retratas na Praça Lauro MüHer, sob a coordena
ção do R�hlrcy Clube de Canoinhas.

oFf\ANÇOISE Parabéns
KA

Enfeitando a

coluna, hoje,
este brotinho,
Karina Ercília
Gadotti, que
comemorou o

primeiro
aninho de v.ida
no último
domingo.
Para
comemorar,
ela reuniu
inúmeros
amiguinhos

A FRAN'ÇOISE, lançou para você, bonecas pa
. ra enfeitar o quarto do bebê, Jaquetas Forradas

-de tamanho para 2 a 6 anos. E o nosso "ATE.
,

'LIER DE COSTIJ�A" continua às suas ordens.
I '

Praça Lauro Müller - Rua Felipe Schmidt, 598
\.

. -

FORMA:rURA
para uma.

bonita festa na

residência de
seus pais,
Claudio e

Ercília Gadotti, '

ele Prefeito de
Major Vieira.

Estou recebendo convite para a solenidade de

Colação de Grau da jovem Janice Aparecida Wíese,
que se forma em Educação' Física pela Universidade
Federal do Paraná. A turma de Janice, recebeu o no

me de "Ronald Pereira da Silva" e terá como Para

nínfo, vAdemir Piovezan e Patronesse, Lídia Mieko

Nada. O ato será realizado dia 17 próximo, com Cul
to � Colação de\Grau às 20 horas no Auditório da Rei
toria da UFP. Da coluna, seguem os parabéns à for

manda, extensivos aos seus país.

Restaurante Pinguim
\

Bar e

R'ICA-RDO - 2' aninhas Cardápio À LA CANTE - espeto corrido
- lanches - sorvetes da casa - Aceitamos. en
comendas de churrasco de gado - carneiro -

leitão e galinhas assadas, Preparamos festas de
aniversários e casamentos, etc.

Com uma bonita festinha para seus amigui
nhos, o garoto Ricardo Schívínski comemora amanhã
D seu segundo ano de vida. Ele, é filho do casal Emí

. )io .
e Zilda Schivínskl, a quem enviamos nosso abra-

fO· -,

,
Rua Paula Pereira, 430 (ao lado do Correio)

NA FOTO, DE EG-ON, ESPECIAL PARA A COLUNA, DESTACO O SR. PEDRO TO

. KARSKI, FAMIL,IARES E CONVIDADOS ESPECIAIS, POR OCASIÃO DA INAUGURAÇÃO DO SU

PERMERCADO E LOJÁO B.RASIL NA ClpADE DE MAJOR VIEIRA. AS CONGRATULAÇõES DA

COLUNA AOS DffiETORES RUBENS E SÉPvGIO TOKARSKI PELO BELq EMPREENDIMENTO.
��----�=====-========��======================-==========================�==============�

/

Baile das Debutantes
·é Destaque

,

Em reunião realizada nesta terça-feira,
-

a

Diretoria do Clube Canoinhense e as Debutân

tes/Bü, foram acertados os principais detalhes

para a realização do baile de gala marcado para
o dia 6 de setembro. Na ocasião, as debutantes

escolheram a Senhora Cynthia Bastos r--Kamm-
radt, para sua Patronesse. A:Pós a reunião, foi
realizada uma visita formal a patronesse, . que
recebeu o pessoal em sua casa para- aquele bate,
papo amigo e sincero. Está, assim, definitiva
mente esquematizado o grandioso acontecimen

to, promoção do Clube Canoinhense 'aos seus as

sociados. Como j á divulguei anteriormente, a

orquestra será "Je Reviens" e o apresentador,!'.
Paulo Figueiredo (foto). Na próxima coluna; "

passarei a apresentar as debutantes, individual-
mente. :, !."{ 1 �;; .• :, :11 ,

:-. _- .... ,

. � -' .
'

NIVER
O garoto Reinaldo Bockor, festeja amanhã em

companhia de amizades mirins, o seu segundo'aníver
sário, que transcorre na próxima terça-feira. Os.pa
rabéns do colunsta ao jovem aniversariante e: um;
abraço aos pais "corujas", Tereza e Lauro Bockor ..

GAR EN, A'
Somente este. mês, Calças de Veludo

tamanhos 44 a 48 com 50·/. de desconto
Trabalhamos com "Cartão '"ELO.

\,

Rua Paula Pereira (Praça Osvaldo de Oliveira)
J

Nt\SCIMENTO
Ainda em festa, o lar do casal, Luiz Miguel e

Eliane Zipperer Novo, com o nascimento de uma linda
menina no dia 27 de julho. Muito felizes os avós de

Ariane, Nelson e Edite Zipperer.
I .

RETORNANDO
De volta a Canoinhas, o bioquímico Zulmar

Teixeira, após participar em Florianópolis do Curso
de "Diagnóstico Clínico Patológico de Enterobacté
rias".' Os parabéns da coluna, ao amigo pela nova es ..

pecialidade .

"

Dra'.. Heloisa S. Bertoncini
CIRUJRGlÃQDENTISTA

CRO 1091

Coasultório: Rua Major Vieira, �OS - 1.. o-Dr

(ao lado do Edifício Mu�)
Fone 22-0439
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Prefeitura Mun. de (anoinhas
\ ,f 1':.:.", "�to. U �

,
"e .• ·.;

PORTARI.ft'::N.{) '59/80
Dr. Benedifh� Therézio de

CarValho. Netto, Prefeito Muni.
�ipaf'cd.e J��rioinhas, Estad� de
Santa. Catarina, no uso de" suas'

atribuições legais, resolve:

NOMEAR COMISSÃO

Constituída pelos SrS'. Fá
bio Nabor' Fuck, Vice Prefeito
Municipal, Dr. Paulo Eduardo
Rocha Faria, .Presidente da Câ- i

mara de Vereadores, Delegado
da là:a D.R.M., e as Coordena
doras: Esmeralda S. Buchmann,
Juci R. Seleme, 'Fléride I. Bit-
1encQurt e Jenny Maria R. Is

phaír, para.sob a presidência do
Vice,·Prefeito Municipal, organi
zarem OI programa alusivo a Se
mana da Pátria, neste exercício.

Gabinete do Prefeito' Mu
.

niQ:ipal deCanoinhas, em (o. de
.agcsto de, 1980 .

I
'

Dr. BENEDITO THERÉZIO j)E
CARVALHO NETTO

Prefeito Municipal\

- ,

PORTARIA N.o 60/80

Di. Benedito Therézie de,
Carvalho Netto, Prefeito Muni
eípal de Canoinhas, Estado de
'Santa Catarina, no uso de, suas

atribuições Iegals, resolve:

,DISPENSAR PROFESSORES
DO PONTO-E CONCEDER

AJUDA DE CUSTO.
\

a) Os Professores infra rela
.eíonados ficarão dispensados' da
obrígatoríedade do ponto para
participarem de um Curso de
�perféiçoamento a· ser minis':
trado através da Coordenadoria
do Ensino Municipal, entre os

dias 4 a 9 do corrente; como se- ,

gue:
I

Antonia Alves Correa, An
tonio Vieira Machado, Amadeus
José dos Santos, Ana.Maria

·

Neppel, Benvinda Vieira, Ber,
narda F. Palhano,: Cirlei dós
Santos, Cecília Wipieski, Cleusa
'Farias de Sou z a, D a v i n o

Schiessl, Elaine Friedrich, Ede
nir Ladislau Moranti, Gilmar
Matias Holler, Irací de Almeida
Neves, Janete Dranka, João
Francisco Spitzner, Leoni V.

·

Kovalzkí, Lucilda de. Jesus Al
ves, Leoní Antonovicz, Mara
t\ngela Komochena, Marisa Fra-.

gaso de Andrade, Marize Hen

ning, Marisa Artner, Maria Ge
mIda W. Bauer, Margarida Ja
cinta ,W. de Almeida, Margari
da Trapp Gurginski, Maria He
lena Artner, Maria Elizete Mu
nhaz' de Lima, Maria Ivone Art-

. ner, Marlene Oleskovicz, Neli
Gos Spitzner, Norberto Schroe-

,

der, Natália Zawadzki, Petro
nila Gurgynski, Sueli. Terezinha
Fuck, Terezínha Martins Ma
chado e Zilma Santana.

b) Em conseqüência, fica
concedido a cada um dos parti.

cipantes, uma ajuda de. custo de
Cr$ 1.200,00, (Hum mil e du
zentos cruzeiros) .

Gabinete do Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, em 1.0 de
agosto de 1980.

.

Dr. RENE,DITO THER�ZIO DE
CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

.

Esta Pontaria foi registrada
e publicada no . Departamento.

Administrativo na data' supra.
JOSÉ BONIFACIO FURTADO

, Coordenador' Administrativo

-

ErJ IT L
A Prefeitura Municipal de

Canoinhas, .Estado de Santa Ca,
tarina, solicita o compareci
mento do Senhor Sebastião Ros,
camp, Portador da C.T.P.S.,
n, 69. 763�série 233, no prazo de
72 horas para regularização de
sua situação funcional junto a

esta. Prefeitura, sob pena de ca

racterização. de' justa causa, se

gu:ndo o artigo 482, letra I, da
cónsoHdqção das leis do traba
lho '_ CLT.

I
Canôinhas, 30 de julho de

.

1;980. I

Dr. Benedito Therézio de
,Carvalho Netto .

Prefeito Municipal

VI

t Convite- Missa,
os FÀMILIARES DE

I I

aSilO um

.
,

r
\ .

I, •

lelra
I I

a or
FRANCISCO KRISAN

"CTG LAGO AZUL"

O CTG LAGO AZUL de
Major Vieira promoverá nos

dias 30 e 31 de agosto pv um
. \

grande Rodeio de Laço, contan-
do com gíneteadas, armadas

. com proV'3JS de laço.
Dia 30 haverá grande baile

estilo gauchesco no barracão do
Sr .:Albaro Dias.de Morais em

sua .propriedade instalada na 10_
·'calidade de Butiá. Para a noi
tada já .foi contratado um ótimo
conjunto musical. Conforme in
formações, uma parte do lucro
será destinado para a constru
ção de nossa Igrej a Matriz. A
comissão do. CTG Lago Azul e

da construção 'da Matriz, re�pec_
. .tivamente estão convidando a

todos a participar e dar a sua

colaboração.
NOTÁS'DIVERSAS
_ O nosso executivo muni,

cipal já se acha instalado em

seu novo prédio situado a Pra-.
ça Julio Costa e SUa inaugura-

Festival
de vinho
em Videira

VIDEIRA _ Será realizado
nesta cidade nos dias 30 e 31 de
agosto, o "V Festival Estadual
do Vinho". Para esta festa, a

Prefeitura construiu um novo

pavilhão de 1. 800 metros qua
drados no Parque da Uva, am
pliando a área coberta para 4
mil metros quadrados.'

A espectativa em torno
_

do
Festival do Vinho, vem crescen

do acentuadamente nos últimos
anos devido ao, crescimento da
produção. Em 1979 foram colhi-

.

das mais de 15 mil toneladas de .

uva numa área de 1.450 hecta
res.

2.0 OFíCIO 'DE NOTAS

PORTARIAí N.IO 61/80

Dr. BenedÜo Therézio de
Carvalho Netto, Prefeito. Muni.
cipalde Canoinhas, Estado de

Esta Port;1.ria foi registrada Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, resolve:e publicada no Departamento
.{\dministrativo na data supra. CONCEDER LICENÇA
JOSÉ BONIFACIO FURTADO'

.

Conforme os artigos 125, 131 é
. Coordenador Administrativo .134 da lei n.1O 1.149 de 25/04/74,

A Prof." Nilza'Mello Mar
ques (60) sessenta dias de li-

, ,
,

cença em prorrogação, para tra-
tamento de saúde, de acordo
laudo médico incluso no reque-.
rimento protocolado sob n.?
1574 datado de 04/08/80., a par
tir desta mesma data.

Gabinete do, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas em 04 de
agosto de 1980..

Dr. BENEDITO THER'ÉZIO DE
CARVALHO NETTO
.Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrad-a
é publicada no Departamento
Administrativo na data supra.

JOSÉ BONIFACIO FURTADO
Coordenador Administrativo

CONVIDAM PARENTES E AMIGOS, PARA Pi. MISSA DE
DOIS ANás DE FALECIMENTO, QUESERA. CELEBRADA !

NA l'dATRI� CRISTO REI, DIA 12 DE' AGOSTO .f\S 19 RS.

POR ESTE ATO RELIGIOSO, AGRADECE,M.
,

Dentro da programação do
quinto festival, acontecerá' o
tradicional baile do vinho com

eleição da rainha, quando. será
oferecido vinho gratuito' para o

consumo durante a noite.' No

dOmingf' �erão realizadas. festi-
'

vidade.s populares no parque
com a p esença de Teixeirinha,
desfiles, concursos,. bandas de
músicas, exposição e venda -de
vinho crioulo da região:

:

Q"

;

Edital de' Notificação
de Protestos

'Po;;_� não t,er sido encontrado no

endereç'O fornecido ou por recusar
a tomar ciência, faço saber a qu'e' o
presente l'EnIT'AL"; virem ou dele
tiverem conhec'imento aue deu en
trada neste "OFíCIO",� para ser

protestado . contra o responsável
'denh�o do pra2ío legal ó título cpm
a seguinte característica:

,Dp N.o 8918;(8/13, Venc.imento,
29, 06 ,80, no valor de Cr$ 2 � 900:,00,. .,'

Emitida por Germano Kurtep C'oo":
méreio e. Indústria Ltda." .Contra:
"JOÃO' JUNGLES".

Canoinhas, 06 de agosto de 1980.
I

ALCIDrES S.CHUMACHER.
OFICIAL MAIOR·

ção está marcada para o dia 30
de' agosto; quando estarão em

Major Vieira várias autoridades.
governamentais .

� A fim de embelezar mais
a nossa cidade, o Prefeito Clau
dio Gadottí irá construir a Pra-'

ça Julio Costa, cuja terraplana- \

.gem já está pronta, faltando os

passeios e arborização.
.

_ Grande festa está mar
cada para o dia 26 de outubro
pv, em benefício da construção

, \
de nossa Igreja: Matriz, na qual
ainda está, faltando o forro, o

assoalho e pintura. Para .. esse

dia deverá vir. a Major Vieira o

nosso bispo Dom Oneres Mar ..
chiori.

. .

A._

- Várias famílias de nosSa
cidade estiveram esta semana
em Iguape-Sf', participando -:-da '

grande. festa do (Senhor Bom Je;o
sus .

Na próxima edição <voatarei
com mais

_

notícias.
,iH

de
. " ,

.. : .._

Rendaosto

estituicãc
. . .,

A· respeito do assunto em

epígrafe a Delegacia da Receita
Federal em Joinville divulgou
nota: à imprensa transcrevendo
os esclarecimentos prestados re
centemente pela Superinten
dência Regional da Receita Fe
deral da 9.a Região Fiscal:

Está sendo cumprido o cro

nograma da Secretaria da Re
ceita Federal, no que diz res
peito aos prazos previstos para
as emissões e entrega das Or-

I

dens de Crédito aos declarantes
do Imposto de Renda - Pessoa
Física - com direito à restitui-

, ,

ção.
Isto porque até hoje já fo

ram encaminhadas à rede ban-

cária 229.0'75 Ordens de 'Crédí-, .

,

to de um total, na Região -Para...

ná-Santa Catarina,
. de' 277.027.

Verifica-se, � portanto" ,

.

que
82% já.foram emitidas, e .atê, o
final de' agosto' praticamente
todas estarão em mãos dos In-
teressados, .

.�

r ",.,

Novamente á Superínten,
dência Regional recomenda:' que
não procurem os 'BaricÜ's'··· :pa:ia
informações, pois � redé _bánGá
ria tem cooperado 'de f(jr:ht�' elq_
giável, remetendo os .avísos aqs
contribui.ntes, nos seus endetê-·
ços domiciliares, tão logo as lís
tagens chegam nos estabeleci
mentos. I I

-

,

VENDE..,SE ,
" ...•. \

.'
.,

Uma casa. de madeira em terreno 'de 800 m�: l':Wi8-
díndo 11x12m, contendo 4 quartos, 3 salas, cozinha, 'banhe�o, ,

área de serviço e pomar , ótima IDealização; pr..ç6 de oeaSI.ie. '.1Rua Em!ilio 5cholt�, 239 ..I
�-

_______m '

__._•••_•• �

)

,
,

, ,
,

i'�

....�
}

Estamos iniciando nesta edição, uma' campanha,
de atualizacão do CADASTRO SOCIAL de nosso' semanârío ,';'(
Divulgaremos com prazer _ e sem. pa�amento,. a ,data dê, seu
aniversário . de sua esposa, de seus filhos, enfim, -de todos-os
seus famrili�res. Pedimos que preencha com' clareza \todos: .05'-_
ítens constantes-no ís) CUPON(s) abaixo, para podermos re..:.:
digir detalhadamente os nomes e datas. Recorte' e .remeta-

.

nos o(s) cupon(s) preenchido(s), pa�a o JORNA.L CORRE.IO
DO NORTE - Caixa Postal 2-D ou 418 � CADASTRO, 80-

..leIAL - CEP 89460 - Canoinhas-Sfl; ou pessoalmente na:
IMPRESSORA OURO VERDE, à'Rua Paula Pereira, n'.o 765.'

Nome;: .�. .. __ ._. .. __ . .. _ .. __ _ ..

;_._�
, .

Data do Nascimento:_ _ _ __ ._ _.� " "' .. � .

Norne do Pai: ._. __ . __ __ �
,

_ .. � -.·
� " :.� , "

i'
Norne da' Mãe: : "i '

•••••••.•••••••••••••••• _ ••••"
•.

Esposo (a).: _. � � � "."
I

L
,

•

Endereço: .

Cidade:
_.-

- .. �
� �

,

Estado: ..... - - ':. _ _ _ ".,-" ..

, .

(

Norne :
.

.,. -

,

�
�.� ,

. Data do Nascimento: oI � •••••••••••••••••••• � � � •••••••.
"

.
,.

N orne do Pai: _ _ "' _ "'.III ,..;. "I ,."',.�._._.. 0II.·••
·

•••• "', � _. 4II '", ,�" .. ,'

Nome da Mãe: , � � �.h"'�"""'�'."'.'."""""i�"
Esposo (a) : : � : :.;.. 7·'········· : '; ..•.•........... --' :

�
-.�.:...•• ,�•..,._ .

Endereço: ···::-���1··········_��··.·.··.·.·.·.':··�·.-·.'"··.�.·· :." ;...•...... i: .

Cidade.: _ _ �� � � .. " '.;�·.. ·y6•.•......•. _ .. ,.

Estado: � _

� , :'

(Por gentileza, preencher à máquina ou em Ie�ra de
.. forrpa):

OBSERVAÇõES�: �
: '

: .. � � : ��;.;�: -.�.iX·}':}.: .
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CANOINHAS (GESC/CN)
Os Jogos da Primavera de

Canoinhas, serão realizados de
3 a 10 de outubro, sob 'O patro
cínio da Prefeitura Municipal,
Colégio Estadual Santa Cruz,
CME e Administração do'Giná-
sio de Esportes;

.

Com o objetivo de promo
ver o bom relacionamento en

tre os atletas do município e di
fundir o esporte amador €In

O Botafogo, que recuperou-se nosso meio, esta competição pro,
da derrota diante do 'Três Bar- mete ser a mais vibrante' e me
ras por 3 a 2 vencendo o Ipi- 'lhor organizada dos último?
ranga de Rio Negrinho em sua anos.
própria cancha por 1 a O, vem
bastante motivado para -enfren- A Comissão organizadora
ter o seu maior rival, 'o São já tem o regulamento da

'

com

Bernardo, que firmou sua posi- petição elaborado e pretende
ção de 1º colocado da chave distribuir as fichas para inseri
«A», ao golear o Colorado de ções já no início do mês próxi
Rio Negrinho pela contagen de n10, adiantando assim a organi-'
8 a 0, terá total apoio de .sua zação técnica da competição.
torcida que vi: á dê Marcilios .Pretendia a Comissão, arDias em vários ônibus especial- ganizadora realizar 'os Jogos
mente fretade s pela diretoria ainda no mês de setembro con-
da equipo. '

d CMEforme calendário a " 1', mas

Í>ara este jcgo, a Liga Espor- em virtude de estarem OiS .esta
tíva Car oinhense, está esperan- belecimentos de ensino em pro,
do um novo recorde de a rreca- vas bi-mensais, achou melhor
dação, «se as condições do tem- transferir a competição para o

po permítírem o 'deslocamento mês de outubro.
Sebastião Greín Costa Escrivão dos torcedores de Marcilíos Dias

de Paz e Oficial do Regi�tro Civil T
Dia 3 de outubro de 1980

rês Barras e outras localidadesdo Município de Major Vieira, Co- ' 'estarão se iniciando" os V Jogos
marca de C

.

h E t d d do interior».'» h� U anom as, s a o e da Primavera de Canoinhas, já
-

Santa Catarina, na forma da lei;. '"
.

faz saber quepretendem casar:
' As equipes ja estão escaladas com ° local de abertura deter-

, e somente o Botàfogo está corri minado, ou seja o Estádio Mu-B,RUNO FOLMER' e CERENEI- 'dúvidas quanto à escalação do nícipal 'no período da noite,DE CORDE.IRO, Ele, natural deste, jovem ponta' direita Scopel, que �

'd
.

'

Estado, nascido neste município no
com apresentações e equipes

dia 19 de julho. de 19'55, lavrador lesionou-se no jogo contra I 1- de Ginástica e Fanfarras e fogos'
solteiro, domiciliado e resident� píranga domingo último. Caso de artifício, num espetáculoneste município, filho de, Miguel o atléta não esteja em condições que sem dúvidas valerá a pena'Folrner e Ana Drosdeck Folmer. de entrar em campo, o técnico
'-Ela" natural deste Estado, nascida ser assistido pela comunidr
neste município" no dia 06 de ju, Angelo Cavallin o substituirá
lho de 1959, do lar, solteira, domi- por Albary. A Programação, esportiva
ciliada e residente neste município dós V JOGOS da Primavera se-
filha. de IzaItinp 'Pelles Cordeiro; BpTAFOGO: Allage ,- Era-

rá formada pelas seguintes mo-
falecido e deAna Karvat Cm:deiro_ Ido Zezão Chavalla e Toninho -

dalidades:,
'

,

Fonsecé'; Nelinho e Gibi - Ce-

DE 'RTOA'\;\�O�LAuADNnVIIR. �Al'JCO Is, Alceu' e Scopel .ou Albary Volibol - Masculino e Fe'"
.. !; , llJ, 0 e A Si:AB:ELSKI. - /

•• .. Ele, natural deste' E'stado-Porto
' SAO BERNARDO: Palaoro -I minino, Basquetebol Masculino,

I C-I t8C O União, nascido. em Porto União- Lisboa, Jadir, Cabacica e Fer-, E'andebol Masculino e Femini-

,
Santa Catarina no dia 29 de a<?,osto nando BranqueIa, Pálica ,e B:d- ,no, Futebol de Salão Mqsculino,, de 1955, motorista, solteiro, domi- to - Neguinho,' Amendoim e TA M Mciliado em Santa Leocádia" Canoi-

Jaca. .'
,enis de ,es.a -asculino e Fe-

A P�efeitU:ra Municipal de Três Barras-SC., leva ao
_

c-o- nhas-SC e residente no mesmo 10- rninino, Xadrez, Truco e Bolão.
nhecimepto dos interessados, que se acha aberta Licitação refe- cal, filho de Manoel Franco de Ha- Joalberto Kalempa técnico do
rente a, Tomada de Preços -_ destinada a escolha da melhor prcr mos e Durcília Saraiva de Ra- Segundo, o regulamento a

mos, f�lecida., Ela, natural' des- São Bernardo, está confiante na agremiação para participar teráposta para à edificação de um prédio escolar com área total de te Estado,-MaJ'or Vieira, n!'lscida vitória sôbre b Botafogo edecla·,· , .

d c, 1h
I

T " '-'- que' se Inscrever em no mlnImo
151,83 m/2., na localidade de São João os ava eiros _' res em Majo.r Vieira no dia 11 de maio rou que os 8, 1 a O sobre II Colo- A

d d dh) O ri tres mo ali a es, sendo obriga-Barras-SC. (EE.RiR. Francisco Roc a. prazo I para entrega 'tas de 19'57, do la�, solteira, domicilia- rado f.oi só o começo e que sua

Propo,sta,s ,se encerrará as 14,00 (quatorze) horas d,o dia 20 (vinte) da em Majo1í' Vieira, filha de Lidio ,

f
tório que uma delas seja femi-

Szabélski e Filomena Martins Sz.a- equipe vira com orça total nino.
de agosto do corrente ano. Cópia do Edital e informações detalha_ béls.ki,

'

contra ;0, seu adversário.
das poderão ser obtidas com o Diretor de Administração na Pre..

feitllra Municipal de Três Barras, de 2.a a a.a feira, no horário Se alguem tiver conhecimento" o trio de arbitragem escalado

lliQtmal dê expeqient€. de existir �Igum impedimento -legal. pela LEC para dirigir .o jogo que
acuse-o pru.'a fins de direito. começa,tàs 15h30 e o seguinte:

Tr� Barr'as (Se), (')1 d. �,go5to de 1980. Major Vieira, 0'6 de a�sto de Juiz: Joã'o Maria Guimarães;
19M.

' Bandeira Vermelha; Lauro Do-

�ew C'!IA'-'I::IJ'!n..'UfUI'I Dir.'" d A...:l-':
.

t "';..� SEBA�rIÃO GREIN OOSTA brochinski e Bandeira Amarela:
.JI!lUi�, ,,;;:J' \",.u� __:. . evv!' Ia �E.1S r....,0 " ,

VI'lan,I'r Anchau.-

2 x otiêi'a} do :R� Ci?il,

=

lio
de

e

,ANIVERSARIO DA CIDADE
)

�
Nosso pessoal do Lions Clube, já está se movimen

tando para o baile de encerramento das comemorações da se

mana da cidade, que será no dia 12 de setembro próximo, vin
douro ..A incumbência do Líons Clube, será a eleição da rai
nha da cidade, para o ano 80/81, bem como a feitura do bai
le . A. cidade toda se movimenta para a realização dos gran
des event'Üs, que terá seu começo na semana da pátria e pros
seguirá "na semana da cidade, até seu final, quando mais uma

vez, oportunízará o Lions, demonstrar sua capacidade de Ser
vir a cidade que lhe tem como berço. O local será a Socie
dade Beneficente Operária que permitirá um afluxo de pes
soas dos mais significativos, já que a Prefeitura Municipal
decretou feriado'municipal este dia. .

VISITA OFICIAL DA GOVERNADORIA
\

Registramos, com muita satisfação, a visita .que
nos farâ o nosso ilustre Governador do Distrito L-lO, o CL.
JOÃO' LDCIO pA COSTA, sua domadora e comitiva, para o

próximo dia 23. Neste, dia, faremos uma reunião de Direto
ria, para avaliar nossos primeiros passos da atual gestão, pa- 'I
ra 'então ter lugar o jantar festivo, com toda a família leonís
tíca , Também as domadoras terão sua reunião, a qual se rea

lizará, com um chá das domadoras, na residência da DM .

,NEZIA EVANGELISTA VARGAS. Como vimos, d ct..
,JOÃO DE SpUZA VARGAS, terá, já neste seu, início de ges
tão, uma prestação de contas das atividades do clube e natu-

, (

:ralmente a apresentação das atividades a que o clube se sub-
.

meterá, para o período 80/81. Ê com muita satisfação que re-
.f

_

cebemos a visita da Governadoria, eis que nesta oportunida
de, sempre fazemos um balanço de nosso clube, tudo aquilo
que produzimos' e tudo o mais que temos capacidade para de-

I senvolver, para o nosso semelhante.' ,.

-DIA DOS PAIS

.

A Presidência, na pessoa do CL. JOÃO DE SOU-
2.A (NEZIA) . VARGAS, manifesta, a, todos os CC. LL. a sa,

tisfação de poder abraçá-los neste dia em que se comemora o -

dia dos pais. A todos os companheiros Leões, nos parabeni,
�amos e fazemos votos que possamos comemorar juntos, ou
tras tantas .datas como esta, propugnando por um clube coe
so 'e firme; propiciando a todos que se' acercam de nós, a cer

teza de receberem a amizade que somente os pais podem oíe
reeer .. A todos, o nosso amplexo de companheiro.

,I
- �.

Pr-efeitura Mun, de Três Barras
�--- -

Aviso d e Licitação
\

\ .A Prefeitura Municipal de Três Barras-Sf'., leva ao co

nhecímento dos interessados, que se acha aberta Lícitação referen,
te 'a, 'Tomada de Preços, destinada a escolha' da melhor proposta
para a edificação deI2:>9,12 m/2 complementares de um pr�d.io es

colar. (Escola Básica Frei Menandro Kamps) , no Bairro São Cris
tóvão - Três Barras...SC. O prazo para entrega das 'propostas se,
encerrará as 14,00 horas do dia 22 (vinte eJ dois) de agosto do cor
rente ano. Cópia do Edital e Informações detalhadas poderão ser

,

obtidas' com o Diretor de Administração na Prefetura Municipal'
ie Três Barras, de' 2.a a 6.a feira, no horário-normal de expediente.'

Tr�s Barras (SC), 01 de agosto de 1980.

JOSÉ SAWINSKI _ Diretor d� Administração
, /

------------__� ..a�--------,--------_��' m_-

,

Prefeitura Mun. de Três Barras

Aviso .de

=

Com a presença de mais de
sessenta pessoas, entre extensío.
nistas rurais, pesquisadores e'

agricultores, realizou-se no úl
timo dia 8 de julho, no municí

pio de Jaguaruna, se, um Dia
de Campo sobre a cultura da

, Mandioca. O encontro foi coor
denado pela· Estação Experi
mental de . Urussanga, perten
cente à EMPASC· - Empresa
Catarinense de Pesquisa Agro
pecuária S.A .

Como se
. sabe, o Litoral

Sul do Estado destaca-Sê -pelo
. grande número de produtores
qUe têm na mandioca a sua ati
vidade de sustento. São, tam-

, bém, numerosas as fecu'larias
existentes na região. Conside-,
rando-se o bom preco pago
atualmente pela tonelada I

raiz (ao redor de Cr$ 3.300,00)"
vislumbra-se a. importância, ca

da vez maior, do seu cultivo. No
entanto, apesar de ter-se regis
trado.i nosúltimos anos, um au

mento da área total de cultivo,
a produção por área da raiz con,
tinua constante (10 toneladas/
ha)'.

,0, dia de Campo serviu pa
ra esclarecer aos produtores im
portantes' aspectos, conforme

, enfatiza' o Coordenador do Pro
jeto Mandioca da EMPASC, En,
geriheiro Agrônomo Osmar de
Moraes.

Para aumentar a produtivi
dade de suas, lavouras (no Lito
ral Sul, via de regra, os solos
são bastante arenosos e de bai
xa fertilidade) os agricultores
deverão' atentar para, o, seguinte:
utilizar manívas-sernente (mu
das) sadias e de cultivares pro
dutividoras (por ex.: Mico e

Mandím branca); aumentar o

tamanho da muda para 18 a 20
cm, pois, isto lhe conferirá maior
resistência à seca; o produtor
:poderá elevar: 'O seu lucro líqui
do se fizer a análise do solo e co,
locar o nutriente necessárío na

Registro Cj vir
EDIT,AIS

dose certa, sem desperdiçar adu
bo, como normalmente vem

acontecendo.

ternativa válida, já que propi
cia uma. diversificação da pro-'
duçâo e uma melhor, proteção
contra pragas e doenças.

O dia de Campo foi realiza
do na propriedade de um agri
cultor de baixa renda no Distri,
to de Morro da Fumaça.

.

Efe
tuou-se alí a colheita do Siste
ma de Produção da Mandioca, e

compararam-se os resultados
do Sistema indicado pela Pes

quisa com o Sistema em uso pe
lo Produtor.

, Nos experimentos analisa
dos à campo, ficou demonstra
do que os plantios consorciados
da rnandioca com feijão e man

dioca com arroz, ao preço atual
de mandioca, não são economi
camente atraentes Contudo, sa- ,

lienta o' Agrônomo Euclides
JVIondardo, Chefe da Estação
Experimental de Urussanga, o

80TAfOGO X SAn BERNARDO
o CLÁSSICO DE LIDERES

- } -!

IMltlHA NO, "OITaU"

Os V Jogos da :Prim8vera
serão reàJizados'

,
,

em ,outubro 1,

CANOINHAS (CN) - o clás
sico que reúne os' líderes da
«II Copa NOIte» promovida pe
la, LMD de Mafra e, LEC de Ca
noín- as - Botafogo e São Ber
nardo, domingo no Estádio Mu

nicipal ,«Bened,ito Therézio de
Carval- o junior», «DITÃO», es
tá gerando grande espectatíva
por parte do público desportis
ta da região.

Obrigatório será tamqém a

apresentação de uma candidata
a Rainha dos V Jogos da Pri
mavera.! '

Será cobrada taxa de ins

crição por equipe e individual,
,

ou seja por Atleta.
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TELAS UE ARAME GAL�ANIZ.ADO PARA CERCAS,
'ALAMBRADOS, VIVEIROS, GRANiJAS DE AVES, CANIL.

FABRICAMOS EM QUALQUER A'LTURA E COMPRIMEN-
"

,

TO E COM ARAME DE rO".oAS AS BITOLAS.

ARTEFATOS DE 'CONCltETO EM GERAL

,

do 25 anos de feliz matrimônio o

distinto, casal Sr. I Victor (Sra. Ca
cilda) Malakovski, ele 'do alto co-

.jnércio local. Foi celebrada Santa
, Missa em ação de graças 'pelos pa
dres missionários que vieram a:
nossa cidade pregar a Santa Missão.
Na intimidade da família foi come-·
morado o feliz evento, tendo ,na
oportunidade recebido Ó, casal
cumprimentos de pessoas amigas' e
familiares. A coluna felicita o ca

sal almejando perenes felicidades'
no porvir.

PASSARELA DA SOCIEDADE
1

Dia 10 estará festejando idade
nova a Sra. NILSA, esposa do Sr,

,

Renato Krieck, funcionár-io:muni-
I

cípal , Cumprimentos P?ntifica;ndo
em alto estilo para a aníversartan

te.

berto Sonalglio, Ésio Augustin, Or
lando Santos, Vieira, Luiz Ocziekos
ki, Aristides Sonaglio (Dr.), Adal-,
berto 'Wiliczinski e Sgto. Enoel do
Prado. 'Mesmo com o frio registran
do temperatura abaixo de 0° o am

biente esquentou e foi muito ani
mado sob os auspícios do Diretor
Social, Licínio Malakovski ,

, DJESASTltE ,MUNHIAJL
EM 2(b ANOS

A civilizacâo tem cerca de 20
anos para 'agir antes que a pobre
za, a desnutrição, a densidade, de
mográfica, a escassez de alimentos
e uma dcteriorizacâo dos 'recursos
hídricos 'e atmosféricos do planeta
provoquem um desastre mundial,
previu o governo norte-americano.'
O documento do governo dos Esta
dos Unidos, divulgado ontem, ad.,:
verte' que o mundo se defrontará,

I' com esses sérios problemas, á. não
ser que as nações cooperem como

nunca para evitá-los. Em 'respos
ta ao "relatório global sobre o ano

2.0'00 ao presidente", Jimmy Carter
escreveu aos principais 'funcioná
rios do governo que, "a menos que
as nações do mundo adotem rápidas
e decisivas medidas para deter' as
tendências atuais". (G .P .")"

,

Esmeraldino jU. Almeida
Fábrica: Distrito

I

de Marcílio Diais - Canoinhas-Sfl ,

Es'critór1io: Rua Eugênio de Souz a, 188 - Fone 22-0748, Caixa
Postal, 241 - Anexo .Escritório Cide Contabilidade

AMANHA FESTA
DO HOSPITAL
A grandiosa festa que será rea-

,
Iizada amanhã sob os auspícios do
Hospital São Sebastião de Papan
duva e cuja renda será revertida na

construcão do novo, bloco a ser
, .construido paralelo ao já edificado,
está convidada toda a população
'dos municípios vizinhos para par- ,

ticiparem da festa, quando, além
de passarem horas agradáveis e

alegres, estará, contribuindo com
sua presença para que nosso hospi,
tal venha a ter'melhores condições
e espaço mais amplo para que me

lhor possa atender todos que dele
necessitarem. Contamos com a par
ticipação de todos para o bem' co
munitário.
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CARTólUO DE RIEGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DA
, ,

/

COMARCA DE -CANOL�HAS ESTADO DE SANTA CATARINA
, ,

/

de -LotearnentoEdital, ,

Dia 11 estreando idade nova e

Sr. ALFREnO FRANCO, nosso

particular amigo, 'residente em Ca,
noinhas , Felicitações circulando
em alto 'estilo:
.,

Na mesma data .niver do estu
dante AMAURY PARTALA;-da �

- cola A4grícola do Paraná.'
/
Dia' de

alegria para todos inclusive dos co-

legas da Federal onde estuda.
'

,

Dia 14 niver do Sr. ROBERTO
HORLI:ANA, 'alto funcionário' da
ALBA S.A. da cidade de Santos.
Felicitações em alta rotação - fron

Santos S.P. ' Daqui nosso abraço
amigo.

EULALIA GLABA KOHLBEÇK, Oficial, do, Registro de
Imóveis da Comarca de Canoínhas, Estado de Santa Ca

, tarina, na forma da Lei,
,

/ /

Faz público, para ciência dos .interéssados, em cumpri-
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por PEDRO PROTSCH" foram depositados em seu Cartório, me

morial decritívo, planta e demais papéis e documentos relativos
ao "LOTEAMENTO VILA NOVA", situado na' cidade de Três
B;atl'as� desta comarca, conforme planta abaixo.

. '

_...-QUANTOS ERAMOS.?
, '

QUANTOS SO�OS?
Eram 19:42 horas dó dia 13.

Quem estava' em Washington viu
um painel luminoso anunciar a po
pulação mundial daquele momento:
4 bilhões ,e 500 milhões de habitan
tes. Segundo a organização, que
demonstrou os dados demográficos,
a população dó mundo aumenta em'

172 pessoas por,minuto, 25.0 mil
por dia e 90 milhões por ª110. Co
mo há "vindas" e "idas" a todo
mundo, 'naturalmente, esses dados
sofrem sensíveis modificações' a

todo instante. (Coluna do D.A. )

L][ONS PROMOVE
ASSEMBL:ÉIA ;FESTIVA
Dia 30 do mês pp. o Lions Clu

be Papanduvense promoveu a sua

assembléia festiva que contou com

a presença de convidados de noss.a
comuna. ' 'Compareceram e presti
giaram nosso Lions os seguintes ca

sais que foram especialmente con

vidados para às solenidades de pra
xe que são realizadas' na última

quarta-feira de cada mês. Sr. :w'e
dro Giacomo de Lucca e E,xma/Se
nhora, Sezinando J.' Gonçalves,
José Florença (Dr.), Renato'Kriek,
'Edilson Schadeck, Vilson' Grinet,
Adolfo Hack, Orlando Giraldi, Gil-

ELEIÇ'ÔES EM DOIS'TURN_�S
, Líderes do PMDB e do pp en

caram com reservas a proposta de

realização de eleições em dois tur

nos , No primeiro, para '�overna?-,or
.e vice�governa:dor" prefeito e vl�e-
prefeito e vereadores" e, 60 dias

depois, para senador, deputado fe

deral ,e deputado estadual. A su

gestão é do ,deputado José Costa

(F1MDB-AL). (Gazeta dó Povo)

(

,As impugnações daqueles que se julgarem prejudica-
dos quanto ao domínio do" referido imóvel� deverão ser ap:tesenta
das dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da ter
.eeíra e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e não
havendo impugnação de terceiros ou deste ,Ofício, será procedido
:e registro.

'

UM POR SEMANA
,

Considero o'máximo da pe:rfei� .

ção humana reconhecerll?-0s as. nos
sas imperfieçôes . Jama�s aceItarei
ser Juiz.' Considero o maior -l;>em do

BOUAS UE PRATA homem, depois do aplO,r, a líberda-

Dia 26 do mês' pp .. completan- ,de. (Dr. José Candido .Rocha) . ,

, ,

O processo encontra-se a disposição dos interessados
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Dado -e passado
nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, aos vinte e

três (23) dias do, mês de julho de 1980.
,_"

'

.
, \ /

EULALIA GLABA KOULBECK - Ofícíal do Registro de Imóveis
,

CPF 249111199/34

(

CARTóRIO DE REGISTRO GERAL DE IM1óVEIS DA

COMARCA DE CANOINHAS ESTADO DE SANTA CATARINA

Loteamento
, Gesiel e Lucinda
R. Fernandes

JOlão
'I'oporoskí

' EULALIA GLABA KOHLB�CK, Oficial Ido Registro de

Imóveis da Comarca de Canoinhas, ,Es.tado de Santa Ca

tarina, na forma da Lei,

Faz público, para ciência dos ínteressados, em c.,urrl,I�ri..
mento ao disposto no art. 19 da Lei n.? 6:766, de 19/12/1979, que

por SEBASTIÃO BENTO e sua mulher ,d�na, NAI� MAR��NS
'BENTO foram depositados em seu, Cartono, memorial descritivo,
planta � demais papéis e documentos relativos ao" "LOTEAMEN�
TO APARECIDA" situado. no Km 2, cidade de Três Barras, desta
comarca, conforme planta abaixo.

\' As impugnações! daqueles que se julgarem.prejudicados
/

quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser 'apresenta�s
dentro do prazo de quinze (15� dias, a co�tar da data da te_reeIra
e última publicação do pre,sente Edital. Findo o prazo e nao ha

vendo .impug'naçâo de terceiros ou deste Ofício, será' procedido o

registro
,o processo encontra-se a disposição d03 interessados,

neste Cartório, 'durante" as horas regulamentares. Dado e p�ssado"
r-, nesta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,' aos vinte e

três (23) dias do mês de julho de 1980.

EULALIA GLABA KOHLBECK - Ofi�ial do Registro de Imóv.í:J
CPF 24�111199j34 "'!
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I MÓ V,EL

<, Cburrascaria
,

Pampas,c,
O VERDADEIRO CHUR

RASCO A MODA
"GAúCHA" .'

I
'

Final da Caetano Costa
C/ BR-280.

Rua Brasil

AREA LOrEADA ,

6.000 M2
PROP. PEDRO PRQTSCH '

(

==

'....,

U�<IG['I . & (lIA. L •
===-===========�=======================================--=-=-�

,

,

EXPORTAÇÃOCOMÉRCO'INOÚSTRIA- - -

, ,

EST. THANS-FALCONICA\

TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23·2014

Distribuidores �xclusivós

Completa' dos Motores

da 'Linha

«\VEG»,

Esquadrias
,de

de e uma variadíssima secção
,

'

de profissionais cornpe-.
sua "coloccação."

/

ferro IMóVEL
"

vidros" corriequipe
tentes para , '

,

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.
__________;M_� ._= =�_m='==__��-- __

RUA'VER.'A. KORNATSKI-
REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

AREA LOTEADA: 11.495 M2
\ � '.

PROPRIETARIA: NA�R F. MARTINS

, .'

"

Y'

Rua .Major Vieira,' 360 ..- Fone (0477) 22-0386 CANOINHAS
, '

Santa Catarina

lii:l" ilD � §!((I'�,"
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FLORIANóPOLIS (�SC/CN)
- O secretário Dieter Schmidt, da

Indústria e do Comércio, informou

dia 31 que a implantação de- uma

rede de abastecimento de álcool

" carburante em Santa Catarina, pro
posta em maio deste ano ao C<')U

selho Nacional do Petróleo foi au,

tor�zada "ad referendum" do ple
nário da Comissão Nacional de

Energia, em caráter experimental,
com a finalidade de verificar o .

comportamento do mercado. Co

municação nesse sentido foi dada

ao governador Jorge Bornhausen

pelo vice-presidente Aureliano

.

Chaves, que é o presidente da Co

missão Nacional de Energia,

,

,

Na mensagem ao Governador,
o vice-presidente Aureliano Cha

ves acrescenta que a liberação de

'dois pontos de abastecimento para
as embarcações que ope�am no ter

minal pesqueiro do porto de Lagu
na, outra solicitação do secretário
Dieter Schmidt, encontra-se na fa

se conclusiva cle estudos junto ao

Conselho Nacional do Petróleo -

CNP, ao fazer o pedido, à Secreta,
ria' da Indústria e do Comércio
alertou o general Oziel de Almeida

Costa, pará O fato de que a viabi
lidade técnica do, terminal estaria
comprometida pela inexistência, no

iocal, de equipamentos adequados
.

ao abastecimento de combustíveis

.

às embarcações, e corri isso, ense

jando a preterição das instalações
do terminal de Laguna pelos termi
nais de Itajai e de Rio' Grande.

-.

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971
,

FARMACIA DE PLANTÃO: De sábado (09) a sexta-feira

(15) MACHADO -. Rua Vidal

Ramos, 404 _. Fone 22-0825'.
I,

lUÉDICOS DE,PLANTA0: Em casos d� extrema urgência -
Fone 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: 190
,

,

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

, PL�NTÃO CELESC: Fone: 196

ESTAÇÃO ROD�VIARIA: Fone: 22-0179

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00

horas e das 14:()0 às 18:00 ho
raso Aos sábados até às '16:00

:).
,

','

horas.

OITO JA FUNCIONA.M
Para tornar possível a circula-

'\

FESTAS - ANIVERSA..

RIOS 'E ,CASAMENTOS.

KOL

V.ocê esqueceu de
,comprar' o presente

de seu Papai'
AINDA É TEMPO. POR MAIS UMA SEMANA CONTINUA
A CAMPANHA DA BLACK ,& DECKER COM PREÇOS ES

PECIAIS, EM FURADEIRAS, KITS DE FURADEIRAS, PO-
LITRIZES, LIXADEIRA'S E CIRCULARES.

,VEJA E COM,PROVE AS DIVERSAS OPÇôES NA /FIRMA
.I

EsteFano ',Wrublevski
Filhos Ltda.

&
.

,/

Rua Vidal Ramos, 281 - Canoínhas - se

. '

Cervej as e Refrigerantes

Status
MASCULINO E FEMININO - MANICURE E PEDICURE,
- ONDULA!ÇIÕES PERMANENTES,' LAvAÇAO, BANHO'

. i (
DE ÓLEO, CORTES DE CABELO E, BARBA, A CA1tGO DE

PROFISSIONAIS COMPETENTES

Aeei'bam{),s eem hora mareada, das' 8 às 21 hosas diariamot&.

. Rua Vida} Ramos, 70.5 (Em frente à Farmáeía AUage) .

"
.

Dois Lotes próximo a Igre
j a do'Perpétuo Socorro - Jar-
dim da Esperança.

\

. ,Ótima localização. Preço a

combinar.

Ver e tratar com Ludovico
,

ou Dico Bora, na Rua Getúlio
Vargas, 618 - Telefone 22-0935

•
•
•
•

• ••
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•
•
41

Z .

I)
o
I,
e
•

.1.
Ui
• ••

A '

Volkswagen lança o carro dos
• o •

novos tempos. IH
· � .
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•

O
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emoção!carro que une razao e
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cao
,

cool
de

/

, ..ss
ção de veículos movidos a

.

álcool
.

em todo o Estado, a Secretaria da

Indústria ,e do Comércio submeteu
ao CNP uma relação de 48 municí-'

pios Iocalizadcs em. pontos estraté,

gícos eonsütuínde uma rede de
, "-

abastecimento de áleeel com um to-
• I

tal de 62 bombas. Desse total, ,8 já
se encontram em funcionamento em

.

I

Florianópolis, Joinville, Bluritena'u,
Jltajaí e Lages onde são abastecidos

mais de mil v-eículos a álcool, tan
to os oficiais como os pertencentes
a taxistas" frotistas e particulares.

�

·MALHA DE

ABASTECIMENl'O

A malha de abastecimento "P1"O"'

posta ao Conselho Nacional do Pe.. ,

tróleo localiza. bombas nos seguín..

tes locais, incluindo as que já
-

fun..

clonam: Florianópolis, Jeínvílle,
Blumenau, Itajaí, São José, Imbítu..

ba, Tubarão, Araranguá, Mafra,
Santa Cecilia, Lages, entroncamen
.to BR-116 com a BR-47P., Concórdia,
Porto União, entroncamento da BR..

153 com a BR-282; P.almitos, entron
.camento BR-282 e.Campo Erê, São

.

Atualmente, o 'consumo de ál- Miguel d'Oeste, Diorrísí«.Cerqueira,
cool nos postos que iniciaram a'· Taquaras na BR-282, 'Both 'Retiro,
venda do produto para atender às Campos Novos, Jóaçaba; . X�xe:rê,
necessidades locais, já atinge a no- Chapecé, Rio do Sul, Curitibanos,
ve mil litros diários, em média. Brusque, Orleães, CANOINBAS,

São Bento do Sul, entroncamento
Co� a autorfzação dada ag?ra da BR-101 e São Francisco do' Sul,

pelo presidente da Comissão Na- Turvo, Jaraguá do 'Sul, Tijucas,
cional de Energia, o vice.presidente Crícíúma, Timbó, Taió, no muníeí, ·

da República, Aureliano Chaves, as pio de Itaíõpolls, Caçador, Videira,
companhias distribuidoras de com-

bustíveis já podem promover a Ins- Capínzal, São Joaquim, Anita oa,.

talação de bombas para abasteci- ribaldi,' Fraiburgo, CaxamoQ iIo
mente de álcool em todo o Estado. Sul o Itapiranga,

'I'

FOTOCOPI AS�

o Cartório do Registro Civil de Nereída C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis .. '

ficada FOTOCOPIADORA em operação no ,Brasil, a SECRE ..
·

TARYIL

.

. Faz cópias simples e dupla face de qualquer tamanho
de excelente qualidade, totalmente a seco, inclusive em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um. novo servi

ço em Canoinhas, a confecção de circulares, para empresas.

, Dr. Sé
-

io T. LaulJer
�, Cirurgião Dentista -

" ,

. Raios X I,

Rua Paula Pereira. 799 - Fone 22-0588
...n

l. ..

AGORA VOCE CURTE UM
DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

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

.

j

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

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS _. . TELET'EMA TEMAS> ' .'(
MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.· ' .... '

'i

E A SEGUIR, ENTRE 11,00 E 13,00 HORAS, CLUBE DOS
REIS O MELHOR DA MÚSICA:, NA INTERPRETA-

çÃO DOS MELHORES CANTORES EM EVID1tNCIA.

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS", LEVAMOS NOs..
SO RECADO J.\1:USICAL AO HOMEM SIMPLES' E BOM llE

NOSSO INTERIOR. .

RADIO SANTA CATARINA - SEMPRE ACONCHEGA:NTE
I E MAIS PERTINHO DE voes.

"

;.
, ;�
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Será
I
realizado em P�rto

Alegre,' no Centro Administrati
vo do Estado, de 17 a 19 de se

tembro, uma Mesa Redonda Re- '

gional Amérrcana sobre "A
PROTEÇÃO SOCIAL,DA PO
PULAÇÃO 'RURAL". O encon

tro que trará à Capital Gaúcha
4'Ü Técnicos e,' Especialistas li

gados a Organização das Nações
Unidas (ONU) e outros 20 re

presentando o' Governo Brasí-
\

leíro, é organizado pela' Asso':'
ciação Internacional da Seguri
dade Social (AISS), com o pa
trocínio do Ministério da Previ
dência e Assistência' Social
(MPAS) .

Rotarr Vlube de Canoinbas

.Oreçêc dos I Pais

, .,.

ec

Porto

8

Ices

SENHOR, CO;MO É BOM TER UM FILHO!
NO ENTANTO, COMO É DIFíCIL CRI.A-LOI
AJUDA-NOS A ACERTAR, SENHOR!

'

FAZE COM QUE NóS POSSAMOS COMPREEND�-LO EM
TODAS AS SITUAÇÕES. .

QUE SEJA1VIOS PACIENTES COM SUAS ATITUDES.
,JUSTOS' EM TODAS AS DECISõES, ,

"SEVEROS, SE/FOR PRECISO
r

MAS QUE POSSAMOS PARTiLHAR DE SUAS ALEGRIAS,
DIMINUIR E SUAVISAR SUAS TRISTEZAS ...
ESQUECER SUAS FALTAS.

'
.

.' ,

QUE SUA LINGUAGEM NOS SEJA FACIL.
(QUE NÓS ACEITEMOS SUAS DEFICI�NCIAS',
QUE ELE TENHA CERTEZA DO NOSSO AP0IO
DE NOSSO AMOR...

'

FAZE COM QUE ELE SEJA SEMPRE FELIZ
E QUE MAIS TARDE NÓS POSSAMOS DIZER:

r \

'"

OBRIGAD� SENHOR! NÓS ACERTAMOS.'

, , !

ra,

.,.

reoem
\,

)

discutirlegre
"

rotecã
�

I,

(I
\

:po
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r PreFeitura Mun. de Canoin,has
'" DEÇRETO N,? 73/80 Municipal n.? 747; procedido pe-

APROVA SUBDIVISÃO DE lo Sr. Rafa'ei Bossi, ficando as-
,

, UMA AREA DE. TERRAS sim distribuído: o lote n.? 355
\

.
'

com. 800;00 .mã e o lote n.? 356 '

Dr. Benedito 'I'herézio de .com 800,00 m2'1 sito' a rua 12 de
C�alho Netto, Prefeito Muni- setembro, nesta. cidade.
eípal de Canoinhas, Estado de
Santa -Catarina, no uso de suas

. Artigo 2.0 _' Este Decre- ,

.atribuições legais, e de confor-
'

, to entrará em vigor na data de

dclade com a lei n,? 830 de sua publicação,' revogadas as

'14J06/68, disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Mu

ncípal de Canoinhas, em 0,7 de
agosto 'de 1980.

Dr.!, BENED{TO THER:ÉZIO DE'
CARVALHO NET'fO
Prefeito Municipal

Este Decreto foi' registra
do e publicado no" Departamen
to Administrativo, na data su

pra.
JOSÉ BONIFáCIO FURTADO

, Coordenador Administrativo

,DECRETA'

A.r,tigo 1.° - Fica aprovada
'em conformidade com o despa
cho exarado na requerimento
protocolado sob n,? 1560 datado
de 31/7/80 ,� nas respectivas
plantas pelo Sr. Engenheiro da
Prefeitura Municipal a subdivi
são de um terreno urbano com

a área de 1. 600,00 m2, consti-

,tufdo da data n.o355-A, car�a.
'de .aforamento n.? 890, registro

Emprego p
MAURO LUIZ KICHELESKI, "rapaz.' paraplégico,

oferece' seus préstimos para firma estabelecida em qualquer
ramo de atividade. O mesmo tem o curso completo em Se
cretariado, boa redação e datilografia, tendo inclusive artigos
escritos nos jornais "Correio do Norte" e "Barriga Verde".

.' -

Acejta submeter-se a ·testes de aptidão.
\, 'Tratar diretamente na Rua,Pastor

.

Georg ,Weger
n,? 746, ou marcar. entrevistas através 'do fone 22-0379.

\

1
'

t Convite- Missa
.

OS FA,MILIARES DE ,
I

ansen
CONVIDAM PARA MISSA DE 7.° DIA A REALIZAR-SE'
DIA 10/08/80 (DOMINGO), AS 18:30 HORAS, NA MATRIZ

,

CRISTO REI DESTA CIDADE.

,POR MAIS ESTE ATO DE FÉ E CARIDADE
, CRISTÃ AGRADECEM OS, FAMILIARES ENLUTADOS.

., Para um bom, chimarrão

preFira,
,

, ,

«COMPADRE)
/

, .....

o temário da Mesa Redon
da envolve os estudos sobre cin,

, ,

co assuntos básícos.. A) situa-

I ção atual da proteção social 'da
população rural ria América; I
B) problemática, do financia- I

, mento da proteção social da po
pulação rural; C) programas de
assistência médica para a popu,
lação rural;' D) organização e

A Mesa Redonda Regional
administração dos programas

Americana da AISS estudará,
de protecão social, 'da, população, além da� formas de prote�ão da

rural; E) perspectivas e ações popul�çao �ural antes. -eítadas,
para o desenvolvimento efetivo ,os aspectos inerentes- p. sua atua

da proteção 'social da popula- çao, isto é: formas de financia-

ção rural. _s==�= --------------------------�-----------

O Coordenador do encontro
e Assessor, para Assuntos Inter
nacionais do MPAS" Luiz Car
los Moreira, lembra que, na

maioria dos países americanos,
a população coberta pelos pro",
gramas de seguridade e prote
ção social está limitado aos tra
balhadores assalariados do setor'
urbano e suas famílias. A po
pulação, rural, entretanto, está
desprovida dos meios para me

lhorar sua difícil situação e à
mercê dos imprevistos que fre-i
qüentemente as atinge.

"

Elaentende que a segurida
de ,social constitue um dos mais
importantes e eficazes meios de
proteção social da população ru
ral, sob duas formas principais:
a provisão de serviços de prote,

Ilfaialaria Gaõcfia lida.

AVISO
A firma ALFAIATAR1A GAú

CHA LiTDA., avisa ao Sr. CAR
LOS ALBERTO SCHISLOVICZ
portador da Carteira: Profissionai
n.? ,59080 Série 562, a apresentar
se na seção pessoal da firma, no

prazo de 3 (três) dias a contar da
publicação deste, a fim de regula
rizar sua situação trabalhista.

O não comparecimento implica
rá na rescisão do contrato por
'a1 andono :de serviço, 'nos. termos
do artigo 482, da CLTI,

!'IH Zmsw;n:tF4i ,- '_

VE DE .. SE
Veículo VW-SP-2, cor mar

ron, ano /1975, ótimo estado, ro-:
das esportivas. Cr$ 57.000,00 e'

,transfiro financiamento; 16x

2.456,00: Tratar com Vitor pe�
lo fone 22-0240, em Major Viei
�a.

1 x

p
cial para

rural
s

--

'u aca
,

ção da saúde e a locação de mento dos programas, orga.nlaa.;.
meios econômicos para a subsis- ção da assistência médica, I,oa
tência quando determinadas I problemas da organização e mê-

,

contingências interrompam ou todos administrativos, ,as f6r.,
diminuam a capacidade para mulas de proteção social da po..'
obtê-los. pulação rural fora 'do eampe"

A
.

tit
. N '> dos seguros.sociais e outras 'me-.

s Ins. 1 uiçoes .

america-
,

' didas em coordenação com OJ
nas de segun�ad� social, me:n- setores econômicos e sociais do

\ bros da Associação Internacío- ,

s '

'

nal da' Seguridade Social, indi- pais.

catam corno tema de, grande
prioridade o estudo da prote- Após a realização' da me!.

ção social da população' rural. redonda, o Grupo de 'I'écníeos
Elas estão conscientes, como

I
permaneco em Porto Alegre pa

destaca Luiz Carlos Moreira, do ra participar do primeiro COTh

papel que a seguridade' 'social gresso 'Internacional de -Previ...

representa no desenvolvimento 'dência Social, de 21 a 25 de se

econômico e social das nações 'e' ,

tembro, e que é .uma 'iniciativa

considerando a magnitude da da ordem dos advogados do Bra-
1

-

I
sil _ Secção do Rio Grande do

Pqpu açao rura no continente'
Sul (OAB-RS) e Instituto dos'

americano, seja sob o ponto de
vista da contribuição ao produ- Açlvogad�s do

l
Rio Grande do

to nacional como no relativo a
Sul (IARGS), com o patrocínio

necessidade de melhora de suas
do MPAS. O temário do encon..

condições de VIda e de traba- tro é o seguinte: Sistema de

Ih ,Previdência. Social, Prevídên-o.
Scia ocial Rural, Assistência So-

cial, Benefícios Previdenciários,
As Prestações A�sistenciais (in
clusive médica); Acidente do'
Trabalho, Custeio da Previdên
cia Social, 'Fontes de Recursos,
Parficipação do Estado.

,
'

(o curso de Fiscal
tributos 'Federais

de
, \

Divulga a Delegacia da
Receita Federal em' Joínville,
através de nota distribuída' à
imprensa, que � 'EdÜ�1 J�ASPI
ESAF/MF - N.? 009/&O,:'publi
cado no Diário Oficial da Uniâo

,

' ,

esclarece que 'o, CONC;URSQ,
para FISCAL DE' TRIBUTOS
FEDERAIS deverá ter início,
brevemente,' com a realização
da prova de ,DIREITO THIBU�
TARIO em local, dia e hora que
serão' oportunamente divulga-'
dos.

Esclarece, ainda, o mesme

edital que, por ser elíminatôría.
com mínimo fixado para habili
tação, só poderão participar das
.demais, os candidatos habilita
dos na referida prova de Díreí-
to \Tributário .

.

\

Outrossim, o edital declara
'

que o sub-item 4:.5 'do Edital
n.? 004/80, publicado no' D.O.U.
de 12-05-80, passa a ter á S�;.

guinte redação:
"4.5 _' Somente haverá

um pedido' de revisão pata ea..

,da prova".
I

- ....-.....--....-__.......""".. w.rf.N'ô:��''''''''''......,.;í _

e o amor!
\,

--_"':'_ _:_) José Adir Padilha
O poeta' é alguém que possui um coração cheio de amor e

fala de amor.

Sempre tem algo para dar e humildade para receber.
,

O amor é eterno, sua manifestação pode modificar-se, mas

nunca a sua· essência ...
Através do amor, vemos as coisas com mais sentimentos e

somente "Com estes sentimentos, uma vida pode ser bem
,

.

sucedida.
O caminho mais seguro para se amar alguém é tomar-se cons-'
'ciência de que se pode' perder esse alguém. '

O poeta é alguém que chega para praticar o bem e encontra
uma porta fechada, ele bate; O amor encontra a porta aberta .

II '

O amor acontece na vida, estavas desprevenida
E por acaso eu também ...
O poeta está na vida, as vezes prevenido
Desencontra o amor que tem . .' . I"

O amornão é só um sentimento nemum instinto; é uma arte.

.

As palavr�s qU,e Q poeta escreve melhor, sáo às suaves- pala...

vras que definem o amor�
,

I

N
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;:' "'A5' :CASAS PERNAMBUCANAS, COMUNICAM SUA DIs.
TINTA C.LIENTELA, QUE AGORA ESTA ATENDENDO

,

i'ROVISORIAMENTE A RUA VIDAL RAMOS W4
, (PRAÇA LAURO MÜLLER) .

,

I .

-,

; 'CARTóRIO DE REGISTRO DE IMóVEIS DA COMARCA DE
,o; ,CANOINHAS - 'ESTADO DE SANTA CATARINA
,.'- .

, >

'Edital de Loteamento
EULALIA GLABA KOHLBECK, Oficial do Registro
de Imóveis da Comarca ,de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei,

'

,

.' _. '. �,az público, para ciência dos interessados, em: cumpri- .

l:llento ao dISpOSrt:O no art. 19 da Lei n.? 6.766, de 19/12/1979, que
por WALDEMAR BERGMANN e sua mulher MARIA R. BERG
MANN, EWALDO GLINSKI e sua mulher VERONICA B. GLINS-

. KI, e ARI SIMÕES DE OLIVET�A· e sua mulher VILMA SIMõES
DE OLIVEIRA, foram depositados em seu Cartório memorial des
eritivo, planta e demais papéis e documentos rel�tivos ao "LO·

-

TEAMENTO NOVO HORIZONTE" situado nesta Cidade entre as

Ruas ,Basilio Humenhuk, João All�ge, Ottp Friedrich e' Panamá,
9On10rme planta abaixo , I .'

.

-

As impugnações daqueles que' se julgarem prejudica. ..
QOl5 quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta
das dentro do prazo de quinze (15) dias a contar da data da ter
eeíra e úl�ima pub�cação do presente Edital. Findo o pr1UO e não

�avendo impugnaçao de terceiros ou deste Ofício será procedido
• ,"cfi"stto '.

'

l!)� • I

,

,

,·I_ ,.

. ,0. processo encontra-se a disposição dos interessados,
n.�te C;artorlO, duran�e as horas regulamentares. .Dado e passado'
Jle5±Q cidade de Canoinhas, Estado de Santa Catartna 1.05 vinte Q

. � (.22). dias do mês de julho d� 1980.
'

"

Il-'
.

.

lIULA.LIA GLABA KQHLBECK - Oficial do Reii5itJ!\(!) d;� I.t>veis
,

i
.�, CPF n.o 249 111199/34 '

'

,

.
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� RUA BASILIO EUMENHUK
<:

-

O
�
()
�

-<
p. RUA OTTO FRIEDRICH

I
�

,'-\--.,-------:.-

[MÓVEL

,

AREA LOTEADA 9.680,00 ].t!2

;,PR()PIUETARIOS: VERONICA BERGMANN VALDEMAR,
.

,

BE'RGMANN E VILMA B. S. DE OLI-
VE,IRA

. ,

���..�=-�.======:====================,===========================,

I _

,

Praç� Lauro Müller� 516 -:- CANOINHAS - 8ta. Catarina -:- Fone 22-0316

CHAPECó'- No dia 04 último,
'a Fundação Catarinense do Traba
lho (Fucat) 'firmou convênio com a

Associação 'Profissional dos Técni
cos Agrícolas de Santa Catarina
(Atasc) para utilização desse pro
fissional nos programas de forma
ção de mão-de-obra destinado a tra

balhadores rurais.

Ao dar a informação, o Presi-

N Idente da Atasc, Hugo 'Biehl, desta-
.

.

U'C eo, '

cou que ó convênio permite a con-

tratação de 60 profissionais em ca-
ráter não intensivo. Os técnicos
agrícolas '_ profissionais de nível
médio - serão contr,atados· para
ministrarem aulas em zonas rurais
e na execução de projetos profis
síonalizantes da Fucat.

Biehl acredita que essa inicia

tíva abrirá o mercado de trabalho
para os técnicos agrícolas, que está
'ficando congestionado em Santa
Catarina.

me

,

I
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UNIAO N1UJIONAL

Por outro lado, Biehl anunciou
a constituição da União Nacional de
Técnicos Agrícolas e Industriais
(Unate), durante a reunião das

duas classes em Curitiba] na sema

na passada. A Unate tem corno Pre.
.

sidente Provisório José Jadir, da

Associação Similar de Minas Ge

rais.
'

As primeíras medidas da Una�e
foi solicitar audiência com o MI

nistro, do Trabalho, Murilo Macedo,
.

para discutir a regulamentação da

Lei 5524/68 que criou a profissão
, de técnico agrícola e técnico indus-

trial.

No encontro de Curitiba, que
culminou com à rundacão da Una

te Hugo Biehl defendeu a implan ..

ta�ão do r'eceituário al<;;ronômico e

sua expedição também pelos técni

cos agrícolas. ,Justificou que. os

problemas causados por defensívos

.agricolas são fruto do us"o i:r:corr�t?,
pelo produtor" de substancIas toXl-

i.

VIS
Nós abaixo assinado, SE- .

BASTIÃO· GREIN �OSTA e

OTAVIO GRElN COSTA, avi-,.
samós a quern interessar possa,

que está expressamente .
proibi-

'

da a entrada de pessoas estra

nhas em' nossas terras, situad':ls
em Rio Vermelho e Campina
Rio Vermelho no munícÍpio de

,Major Vieira.

Esta proibição é feita. tendo
em vista ,a roubQ de gado e inva

são 'de terras qUe estão aconte.

cendo nesta localidade. Por ou...

tro lado inforrnamos qUe élJSi au-

,toridades já estão cientificadas
e que não 'assumimos qualquer
responsabilidade por problemas
que venharrl, a acontecer,' a

,

queu1 não obedecer ao presente
>aviso.

Major Vieira, 2'5 de julho
de 1980.

.

Sebastião Grem Costa
Otavio Grein ,Cos.ta

s

Confie-nos a sua propriedade paravénda ou locação
HONESTIDADE E SERIEDADE

�$ ve::rllder seu :im.6vel? N6� acharemos o negódo mais vantajÜ'so para você.. .5igilo 6 wiedáde ab
soluta. Coloque-o à venda conosC'o.

DeSeja al,llgar seu imóv�I? Converse conosco! Arranjaremos�um bom inquilino, cuidamos da cobrança dós

.

alUlguéis e se você quiser :telaremús com afinco da propriedade e do imóvel.

.� &Ompru tun i.móvel? Provavelmente nóS temos à venda o que você procura. Teremos prazer eln

..
.

oferecer-lhe o qU4i há de' melhor. Sua satisfação é t9-moom a nossa satis-
��. "

' I

, (

PBOPBIEDAPES URBANAS, RURAIS E ES'TABÉLECI1\iENTOS

cas, corno formicidas e herbicidas.
. Outr.a moção d:��ndjd�. ,,.por

Acrescentou que o técnico agrícola Biehl fOI a contrataçao de técnicos

'é 00 principal responsável pela trans-. - agrícolas para as Carteiras de Cré

ferência Ide tecnologia ao produtor dito RU2'al do Banco do Brasil. O

rural e pelo efetivÜ',acompanhamen- técnico agrícola para \Biehl está

to no 'campo, sendo portanto, ne- sempre presente
:

no cxtensíonismo
cessário que tenha competência Je� rural 'e detém conhecimento e ex...

'gal para emitir receituário agroriô. periência para auxiliar e orientar

mico. 'as Carteiras de Crédito Rural .
.

Regional Norte em ·Lages
o Núcleo Regional Norte dos TÉCNICOS AGRíCOLAS estará

presente na cidade de Lages hoje .e amanhã, participando 'da'ASsembléia
Geral da ATASC com a seguinte programação:

Hoje' - Sede da Associação Comercial e Industrial de Lag,es:
,

"

'14:0.0 hs - Palestra sobre Ensino Agrícola de II Grau - Prof. Renaw

.Luiz 'Venzel -'Superintendente Adjunto de Ensino. de 1 e U

,

Graus - FESC; _' "I, I � ,.

.

'

16:0'0 hs - Palestra sobre Ensino Agrícola de II ár�h ; rr.�J_AÓ:s�àr La-
, .

mounier Godofredo Junior. - Diretor Geral aa COAGIa.
. �

.

, ;J

20:00 hs _ Programa Social e esportivo; i{'

Amanhã - !Local: Ohurrasearâa Pegorini - Av. Luiz de Camõ�
09:00 hs - .:Debate Bairro Rogulamentaeâo Profissional 'êI;Q Técnic!;> Agr);..

cola, com presença do Deputado Federal João CâhÇllilo Li..
i � "")

nhares; . :.'. ,.'"
,

."•.• "�o �
.

"

10:00 hs - Assembléia Geral para reforrnulação dos, Estatutos Soclai:;;
10:30 hs - Assembléia Geral de Prestação' de tQ·nt�s�' eleição e �sse d�

.

nova Diretoria.
� :

':' � '.,-.. ,

,"
"

1

As 13,00 hs, almoço de confraternização entre todos os "Têcnieoe:J
Agrícolas presentes em Lages com autoridades Municipal e' Estaduàl,.

"

�==========================,===========-============================-=�
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De malas prontas para assumir a Comarca de Ma..

fra, o' Dr. ORLY DE ATHTIDE RODRIGUES, Juiz d.� Direi..
'

to da 2.a Vara de nossa Comarca. " ',\
..

.

Bem poucas vezes, acredi íamos, o homem e o" ma

gistrado, estiveram tão identificados e unidos em' uma
.

só
pessoa .

Nos poucos meses em que' esteve' conosco, o Dr'.',
'

Orly conquistou a nossa admiração e respeito, como Juiz e'
como cidadão, amigo de todos, indistinta-mente cavalheiro e

.

"

aCIma de tudo, íntegro em sua conduta e decisões.
.

..

'
,

, ,"

Por tudo isso, os 'advogados, aqui repre�,entados
pelo órgão de classe, a Sub-Seção, quem manifestar de públi
co, o reconhecimento sincero de todos ao Dr. Prly ,e sua es
posa, pela �aneir� inesquecível com que s.é houveram':qüarf..
do entr� nos, e dIzer-lhe,s que nossa terra e nossa genie� ds
guardara sempre em nossa lembrança, como amigos :de. tan-
tas horas.

.

lVluito obrigado Dr. Orl�" e Dona Carmem, n&.o ô�

esqueceremos nunca.
'1

Os Advogados e a família' forense d�sej am�ih.�
sucesso, saúde e felicidádes em sua nova, comarea �

<

NeuzUdo 6_ol"ba, Fernandes
President� da Sub-Seção do::> Advog-ados de Canoinha�

I \ ' "

iO ,

•

f
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Meu Amor:

•

Estou. aqui, no m1eu silêncio, pensando em você.

O'clima é de,paz. Uma paz que a muito tempo rlão sentia.

Gostaria tanto que você estivesse·aqui comig?, neste momento, para
podermos flutuar juntos no mesmo pensamento, na mesmá paz, nó

mesmo silêncio. \

Estando aqui, O mundo parece tOIXlar nOvos horizontes, POSSOi·ver as

suas maravilhas, a sua amplitude.
É noite ... , "

O vento está forte ... Passa por mim, como se quisesse levar COniig'o
toda a minha tristeza, toda a minha solidão.

.

, Chegando aqui, comecei' a :::efletir nas pequeninas coisas que fiz ou

que deixei de fazer. Pude ver que nós somos apenas um migalhinha
nessa massa toda.
Mesmo assim, podemos fazer algo.
E o vento levou ...

Levou\_toda aquela tristeza, aquela s0lidão que a:fltes spntia, deixan
do apenas uma vontade enorme de viver, de ajudar, de c'Olnpr,eender.
Muitas vezes, somos, injustos. Deixamo-nos ,ser dominados pela tris
teza, pela mínima coisa que nos acontece., '

Qua,ntas pessoas sofrem muito mais do que nós!
Meu amor ... posso dizer-lhe que sou imensq_mente feliz, pois temho
,você par'a Amàr. i. para ajudar .. ;' 'para compre'en4er. . .

'

A flor que trago na mão, a água que cai incessantemente da cascata
traz um mistério que não .podemos desvendá-l�.

'

A vida G uma parcela de Deus. Ajude..m� a vi'Vê�la!

SUplTE üTNlQt
1iIIIt!tWZOldW!iiLiii!i'J3Ur='ihl!m'itS_W....'. �_,.,, .,"""._'*"""__......�.-"'''''''__'Cft#_�a::aszzuwzz
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ao a. erczln a
ORJGEM DO

EDUCAND!ARIO

No dia 14 de dezembro de 1972,
-ehegava a Canoinhas procedente
de Missiones, Argentina, a Irmã
Catalína (Ana) Zapaia, para fun- .

dar a congregação das Irmãs Basi
Iíanas do Rito Ucraniano, com a fi.

nalldade de arrebanhar vocações,
tanto sacerdotais como para reli

giosas. Após muitos contatos com

famílias do bairro, a Irmã Catali
na sentiu a necessidade de que sua

missão seria maior ainda do, que

previra. A de iniciar 'Ú mais rapí-

damente possível uma espécie de
/

creche ou um lugar onde as' mães

pudessem deixar seus filh os ao

menos meio período diário � Com
esta iniciativa, a semente' estava

lançada, e começou em 1974, em

caráter experimental com 23 crian

ças. Já no dia 21 de fevereiro des-
. te ano foi fundada a Associação
Beneficente e Assistencial Jardim
de Infância Santa Ter'� zínha, com a

elaboração dos respectivos, estatu-
tos, registros e -a constituição da

primeira diretoria, assim formada:
I

Presidente, Miguel Adur (Zeno

óvei
PRAçA LAURO MVLLER, 516 - FONE 22-0316

CRECI 1231 - CRECI 1054

VENDE
./

:1 � Terrélflb de esquina a Rua Marechal Rondon (Alto das Pal-
meiras) com 18m de frente e 38m �e. lado.

'

.

:2 _.. Chácara de 9. OOOm2 com riacho, proximo Alto das Palmeiras .

3 _.. Terreno' de 2,5· alqueires próximo a Substação .

4 - Ponto comercial com moradia, situado na Av. Expedicionários.
5 - Casa de madeira com 94m2 situado a Rua João Tomachitz.

. 6 - Casa de madeira de 48m2 situado na Rua Bento de Lima,
(Campo da Agua Verde)

,.

'1 - Casa de madeira de 80m2, situado à Rua Paul Harris, terreno
de 902m2.

'

:B ....:... Casa de madeira com 132m2 terreno de 800m2, situado à Rua
" Emilio Scholze,

, 9 ,_. Casa de alvenaria. com 6O'm2, situado à Rua Almeida Cardoso.
lO' :._ Super mercado em Barra Velha. Ver mapa anexo.

U - Terreno de 1.Ú'85m2 com três casas de madeira, com as dimenI

sões de: A _ 42m2
B - 36m2
C - 35m2

situado a Rua Félix Cuz-i - atrás da Igrej a São Francisco.
12 -- Casa de madeira de 84m2 em terreno de 78,5m2, .situado à Rua

Felix Curi -'atrás da Igreja São, Francisco.
13 .- Terreno rural com área de 31. 649m2, situado à ponte de Mar-

eilip Dias, no Bairro São Cristóvão.
.

14 - Lote de 7O'2m2 situado na Rua 12 de Setembro.
15 - Area rural em Paula Pereira, perto do Lauro Gonçalves, 4,5

alqueires, já arado, não é cercado.
16 - Casa com frente de alvenaria o resto de madeira, com 120m2

de área construída. Terreno de 80'0 m2, situado à Rua 12 de
Setembro.

17 -- Casa ·de madeira com 52 m2. Terreno de 600' m2, situado à
.

Rua Argentina.
-18 ...,..:. Lote à Rua Paula Pereira de 8O'Om2.
19 - 3 casas de madeira, numa área de 3. 2O'Om2, situado à Rua 13

de Maio, ótimo para chácara.
20' - 5 'lotes próximo a antena de televisão.
21 - Casa de madeira medindo 256 m2, terreno 650m2, situado à

Rua Vidal Ramos, centro.
22 - Casa de alvenaria, situada à Rua Marecltal Floriano.
23 _ Terreno de 4. 650m2 de frente ao Colégio Santa, Cruz, conten. II

do uma casa de madeira com 150m2.
24 - Casa de alvenaria com 194m2, situada à Rua São José.
25 - Casa de alvenaria em final de cons.trução, s.ituado à Rua Ma-

o jor Vieir-a.
'

'26 _' Casa, de alvenaria de 128m2 situado à Rua Marechal Rorídon
em aberto. I.

, .'

'27 - Terreno no Salto d'Água Verde, ideal para chácara, área de
42.O'OO'm2, c'om riacho. .

28 - Casa de madeira de 52m2, terreno de 550m2, situado no Cam
po d'Agua Verde.

29 - Casa de madeira com 52m2, com te!'reno de 55O'm2, situado no

Campo da Agua Verde.
aO' _:_ Casa de alvenaria com 90m2, terreno de ,210m2, situ�do à Rua

Almeida Cardoso.
31 - 21, alqueires em Rio Claro (Major Vieira), cOm mato, erva,

madeirinha.
32 _' .21 alquefres em Barra M:ansa, 5 alqueirés desmatado, tem água.
33 - Lotes p:;_'óximo à Substação, pagamento facilitado.
34 - Casa nova de alvenaria, de 222m2, terreno 600m2, situado à

Rua Uruguai.
35 ..:.._ Casa mista de 84m2, terreno de 512m2, situado a Rua Emílio

Scholze.
c. _.=«---

NO DE�ARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS' DE
MIGUEL PROCOPiAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA'9

VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca

1 Opala coupê .. ..

',' .. .. .. .. ..

'1 ,Variant .'. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

1 Corcel.. .. .. .. '.; .. .. ..

2 �Brasilia . '. .

Ano

1974
19'75
1978

,

19,78

Concessionário General Motors do Brasil S. A.
Rua Major Vieira, 289 ..- CANOINHAS - Sta. Catarina

. ,

Paul); Vice-Presidente, Milton Hu�

menhuk; Secretário, Mario Osmar

Fuck; e Tesoureiro, Orival Witt.

Esta diretoria dirigiu os destinos

da entidade até o dia 11 de agosto
. I

de 1977, quando foi eleita nova di-

retoria 'em Assembléia Geral, que

permaneceu no cargo por dois pe

ríodos: Presidente, Rorneo Vier;
Vice':Presidente, Luiz Saliba Davet;
Secretário, Lourival José Dreveck;
Tesoureiro, João Linzmeier, e mais

a conselho fiscal e toda uma equi.
pe de trabalho.

Esta diretoria, quando iniciou

suas' atividades, elegeu com.o prio
rídade, a construção de uma sede

própria para o Jardim de Infância

Santa Terezinha. Objetivo este,
alcancado com grande esforço e de

dic'ação dos membros' da diretoria,
que contou também com a colabo

ração espontânea de toda a comu

nidade canoinhense, sempre pronta
em prestar sua ajuda 'quando solici
tada ..

ATIVIDADES ESCOLARES

Desde o primeiro ano de servi

çOS prestados a população de Canoi

nhas, o educandário registrou a

passagem de 421 alunos pelos ban

cos escolares. Em 1974, iniciou com

23 alunos, passando para 52 em'

1975; em 1976, 65 alunos; em. 1977,
71 alunos; em 1978, 65 alunos; em

1979, 77 alunos e em 1980' estão

matriculados 618 alunos.

Durante este período, o esta ..

belecimento foi reconhecido de

Utilidade Pública, registrou a As

socíação como 'personaltdade Jurí ...
,

dica junto ao CGGMF, foi conse-

guido o registro e autorização de l

funcionamento junto à Secretaria

da Educação e ao MEC e atualmen

te está tramitando a documenta

ção para o registro no Serviço Na

cional de Assistência Social, e con

vênio com a LBA e conseqüente-

mente com a FUGABEM.
"

SUBVENÇ'ÓES

Da Secretaria do Bem Estar

Social, a Diretoria recebeu verba

no valor de. Cr$ 50 mil e mais Cr$

192 mil doados pelo Cardeal José

Swipe de Roma; outros Cr$ 970

cruzeiros da Congregação das Ir

mãs na Austrália, além 'de' mais

Cr$ 25 mil das Irmãs Basilianas da

Argentina.

Um total de Cr$ 555 mil, foi

cons�guido através' de mutirões
\

feitos pela própria comun�dade, In
dústria e Comércio, além de dona

tivo,s de material de construçãp. I

força de vontade da c'omunidade

'em ver o progresso de sua gente,
invest:indo na educação".

o Presidente da entidade, Ro-.
. '.

meo Vier, falando em nome da di-

retoria, informou à �eportagem
que "com tudo isto, cons.eguimos
-construir 397 m2 de área,' que abri

gam 3 salas de aula, secretaria, ins_

talações sanitárias, conforme re

gem as novas normas do MEC, pa
ra que possa funcionar e dar a edu

cação pré-escolar. Peia colaboraç'ão
dispensada até o mo'mento e pelo

,W que ainda colaborarão nossos ami

gos e :Qadrinhbs, ó nosso muito

obrigado, eis que as nossas neces

sidades giram em torno dos Cr$
50'0 mil. Para tanto acreditamos na'

Registro Civil
NEREIDA C. CORTE, Oficial de;

Registro·Civil do 1.° Distrito de Cc
, noinhas. Santa Catarina faz sober
que pretendem casar-se:

EDUARDO STANISL,AWSKI
com TEREZINHA ZELLA, brasilei,
ros, solteiros, �o�iciliados ,e' r�s�dentes em Curitíba e neste mUnIC1-

pio; ele bancário, nascido em Con
tenda-Pr. aos 17 de agosto de 1963,
filho de Salvador Stanislawski e de
Eliza Stanislawski ; ela balconista,
nascida em Felipe Schmidt neste
município aos 7 de novembro de
1955, filha de Paulo Zella e de Ce
cilia Zella.

LUIZ AUGUST'INHO KALI
NOSKI com CATARINA COLAÇO,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade; ele car

pinteiro, nascido em Felipe Schmidt
neste município aos 16 de outubro
de 19'5Ü\, filho de Eugenio Beira Ka
linoski e de Ivanira Godoy Kalinos
ki; ela do lar, nascida em Canoi
nhas aos 21 de abril de 19158, filha
de João Colaço e de Maria da Luz
Colaço ,

DAVID CARVALHO DOS SAN
TOS com NERCI DE OLIVE1RA,
brasileiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste distrito; ele lavra,
dor, nascido em Irineópolis-SC. aos
30 de julho de 1942, filho de Alfre
do Carvalho dos Santos" falecido e

de Maria de Melo, falecida; ela do
lar, nascida em Canoinhas aos 9 de
outubro de 1953, filha de Pedro
Adauto de Oliveira oe -de Miguelina
Rodrigues de Oliveira.

(

OSMAR LEANDRO GONÇAL
VES com IEAGI PADILH� brasi
leiros, solteiros, domiciliados e re

sidentes nesta cidade; ele operário,
nascido em Parado neste distrito
aos 2 de julho de 19,59, .

filho de
João Leandro Gonçalves Primo e

de Maria Georgina Leandro, fale
cida; ela operária, nascida em Ca
noinhas aos 15/9{56, filha de Mi- I

guel Padilha e de Galdina Soares
Padilha.

IOSHIMI SHIRANO com AR-,
LINDA MARTINS DE, CARVA
LHO brasileiros, domiciliados e re

sider{tes nesta cidade; ele divorcia
do nascido em Baurú-Sf", nascido
ao� 0'1 de outubro de 1932� filho de
Taessuke Shirano e de Sakaé Shi
rano: ela do lar, solteira, . nascida
em Paciencinha, distrito de Major
Vieira nesta comarca aos '05 de mar

ço de 1943, filha de José Mô:r�ins
de Carvalho e de Analia Vieira,
falecidos. I

ANTONIO DA SILVA com AN
GELINA DOS SANTOS, brasileiros,
solteiros, domiciliados e residentes
neste distrito; ele operário" aposen
tado nascido em Canoinhas aos 27
de r{ovembro de 1921:, filho de Ma
ria da Silva, falecida; ela do lar,
nascida em Serra dos Borges mun.

de Major Vieira aos 28 de novem

bro de 19'3,2, filha de Adelino Fran
cisco dos Santos, e de Brigida Iar

rocheska, falecido-s.

CELSO ANTONIO .RE:IS com

MARLENE DE SOUZA, brasileiros,
solteiros, domiciliados oe· residentes
em Rio Negro-Pr . e nesta c�dade;
ele> militar nascido em SoIlveIra da

" .

SCMóta munic'ípio de Itaiópo-lIs- ,
'1

aos i3 de junho de 19'58, filho de

Augusto Henrique Reis e de F'r�n
cisca da Silva; ela do lar, naSCIda
em Mun. de Porto União-Se., aos

22 de julho. de 1962, filha de João
Maria de Souza e de Idarcy Alves
de Souza.

JAROSLAU NOGATZ com ALI
CE DE FATIMA WOITE:XEN, bra
slleiros donuciliados e residentes
neste dist:óto; ele viúvo, lavrado,r,
nascido em Rio dos Pardos neste

município aos 1.0 de outubro
.

de

1952, filho de João Nogatz, falec!do
e de Anna Scwczuk Nogatz; ela

solteira, nascida em Canoinhas �os
23 de maio' de 1958) filha de �ehpe
'\tVoitexen e de Theodora Gelm.ske
W·oitexem.

E para que chegue a� c�>nhec:i
mento de terceiros, mandei publicar
o presente Edital. Apresentarom os

documentos ,exigidos pelo Código
Civil, art. 180. ; Se alguém tiver cO'·

nhecimento de algum impedimento
legal, oponha-o na formá. da. lei.

Canoinhas, 06 de agosto de 19080.
.

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

ÇPF, 222.315.879-04
-

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial do

IRegistro Civil do Município de Três
Barras - Comarca de Canoinhas-,SC.,
faz saber que pretendem casar-se,

OTAVIO DE SOUZA e MARIA
ROMANHUK, brasileiros, �le natu.--

ral deste Estado nascido em Colo
nia Ouro Verde, município de Ca
noinhas, aos 0.9 de março de 19155"
operário, filho de Isais de Souza e

de dona Angelina T,' Joski Souza.
falecida. Ela do lar, natural do Es
tado do Paraná, nascida em Antonio
Olinto, aos 24 de abril de 19600, fL
lha de Demetr io Romanhuk 'e de
dona Catharina Z. Romanhuk, am..

bos falecidos.

JOAO MARIANO CUSTODIO
com SEEAS','l'IANA LEOm· FER
NANDES, brasileiros, solteiros, na
turais deste Estado, ele operário,
nascido em Campo da Cruz-Papan
duva.Sê; aos 003 de abril de 1945,
resident� no Bairro São Cristóvão,
neste Município, filho de Francis
co Custodio e Eva Fernandes, fa
lecidos. Ela do lar, nascida em

'I'rês Barras, aos 25 de dezembro de
1950'; filha de Rita Fernandes.

OSNI CARLOS. PIRES com
ROSAMARIA I MüLLER, brasilei
ros,' solteiros, naturais deste Esta
do 'ele de profissão' eletricista, nas
cido em Rio Negrinho, aos 002 de
janeiro de 1956,,�filho de Olivio Pi,
res e de dona Marta Alice Pires.
Ela secretária, nascida neste Distri
to de Três Barras, aos 100 de janei
ro de 19'61, filha de Paulo H. MiU ..

ler' e de dona Anita Müller.
•

LUIZ ALFREDO GODOY cora
NOELI LOURENÇO, brasileiros,'
solteiros, naturais deste Estado, ele \

operário, nascido em Marei.lio Dias
aos 15 de maio de 19'58, filho de
Alfredo Burgardt e .Dalila Godoy,
Ela 'do lar, nascida em Imbuia-Cá,
noinhas aos 15 de junho de' 19!55,
filha d� Nestor Lourenço, falecid?
e Candida Lourenço,

Se 61guém souber de algum i�·�
pedimento legal. oponha-o ria forma
da lei.

Três Barras, Ü'6 de agosto de
19'80'.

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

Oficial do Registro Civil

LEOPOLDO PEREIRA, Oficial fi
Registro Civil de' Bela Vista do .Te]
do - Canoinhas - Santa Ccrerina,
faz saber que pretendem casar-se:

. SILVESTRE NADROVSKI 'com
CECILIA SiCHUMOVSKI� brasilei-.
ros, solteiros, naturais deste Esta
do, ele nascido em Colonia : Ouro .

Verde, neste Distrito em 31 de ju
lho de 1947, filho de Miguel Na,
drovski e Iadviga Kogge, ela nas

cida em Paciencinha, neste Distri
to em 0'9 de setembro de 1961, filha
de Felipe Schumovski e Leonarda
Kubiacka Schumovski ,

FRANCISCO DE OLIVEIRA
com lVIARIA DE FATIMA DE: OlJ
VEIRA;, brasileiros, solteiros, natu
rais deste Estado, ele nascido .

em

Rio dos Poços em 17 de setembro
de 1947, operário, filho de José, de
Oliveira e Rosalina Ferreira de
Oliveira. Ela do lar, nascida em

Colonia Ouro Verde, em 09 d'2' ju.
'lho de 1955, filha de Poriirio Abri-
sio de Oliveira e Angelina Gonçalo:
ves dos Santos, já faloecid03.

'

Apresentaram os documentM,
exigidos pelo, CódRgo Civil art. 18�,
�f:l alguém souber de algum impedl�
mento legai, opo,nha .. 1) na forma da,
:Lei.

Bela Vista do Toldo; (}4 ,de
agosto de H}80.

" EJLIZA PEREmA
EScrevente Jurar.nentàda

JACJfRA EIV[[LIA PAÚL CO�,·
RÊA, Tabeliã e Oficial do Registre
Civil do Distrito de Pinheiros, Co

. l:rlarCa de Cano?llhas, Estado de
S.mtá Catarina, faz saber que pre
t.endem casar:

JOSÉ' ROSA CALI8TRO e

LÁUDIVINA,DE PAULA. Ele, na
tural de Taquarizal, deste Distrito,
nascido. em 18 de março de· 1938,·
agricultor, solteiro, domiciliado em
Barra Mansa, deste Distrito, fiUio'
de Maria Rosa CalistrOo, falecida.
Ela, natural de Barra Mansa, deste
Distrito, nascida em 11 de julho de
1956, do lar, solteira, domiciliada
em Barra Mansa, filha de Otacílio
de Paula e Angellna de Paula.

Se alguém souber de alg-um Im.
pecUment0, op(mha�o na form.a d�
lei.

Pinheiros, 3.0 de julho de 19r5O.

Silvete 'Darci Paul C�doso
EaoreV'Emt& Juram.entiid�

/
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EXECUTE COM RAPIDEZ E EFICACIA SUA COLHEITA,
COM

\

NEW HOl.L ND
A AUTOMOTRIZ "NEW.HOLLAND 4040" :É O NOVO MO-
"DELO LANÇADO NO MERCADO BRASILEIRO. FORTE,
RESISTIENTE, DURAVEL, VERSATIL, MODElRNA, PER
FEITA. CONCEBIDA EM CADA, DETALHE PARA AU_

M�NTAR OS LUCROS DA, COLHEITA,'REDUZINDO, AO
M1NIMO, AS PERDAS DE GRÃOS, ELIMINANDO' AS
QUEBRAS E ENVIANDO MAIS GRÃOS E GRÃOS LIM-

POS, AO TANQUE GRANELEIRO.
UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME.
CANICA DA "SPERRY NEW HOI..JLAND'1. VOCí!! TAM

BÉM VAI SE ORGULHAR DELA.

ALIADO AO ESPE'fACULAR TRABALHO DESTA
COLHEITADEIRA, USE O

CBT 2105

Â

oce C oh ?
II •

� '-,.

FAlVfOSO NA INDÚSTRIA E LAVOURA DE MÉDIO E
GRANDE PORTE, ESTE TRATOR ESTAFA ·AO SEU LA
DO, DA SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O ÚNICO TRA
TOR .BRASILEIRO COM CHASSI QUE ACEI1�A QUAL
'QUER IMPLE1\t.1ENTO FRONTAL SEM ·ADAPTAÇúES.

(continuação do número anterlor )

COMO FUNCIONA O Aj'f...

o A.A. é constituído por. gru

pos locais. Grandes cidades, como

Nova York, Chicago, Los Angeles,
têm de 10'0 a 200 grupos. Nos: Esta
dos Unidos da América do Norte,
90 prisões tem grupos de Alcoóli-

,

cos.Anônimos. Cada
_ grupo reúne

se' semanalmente,' em dois tipos de

reuniões as fee.had� - só para os

membros - e as 'abeetas, as quais
podem comp'iu-ecer parentes dos al

coólicos oe pessoas interessadas em

conhecer a Associação.
Não há nessas reuniões, ne�hu

me cerimônia de natureza religio
sa. Apenas todos são convidados,

I
no in icio ,€ no final, a rezar uma

pequena oração. A conversa é mui
to animada; o ambiente é de cama

radagem. Ali estão médicos e estí

vadores, professores
-

e cientistas,
dentistas; e estenógrafas, policiais e

senhoras granfinas, jornalistas e

garçons, artistas, poetas, etc. Em

cada reuníâo, dois ou três membros
contam suas histórias' e em geral,
muítoo fatos relatados provocam

, I

gargalhadas por parte de todos'.
Os alcoólicos tem sempre casos en.

graçadíssimos a contar. E é assim

'que o "novato" vai se identifican

do com os outros: vai notando que
o que acontece com ,ele já aconteceu

consigo mesmo; Não existe quase\

organização no A.A. Não há pra-
ticamente uma Diretoria. A

'ex-I'pressão mais usada é "convém; e

não "tem de'". A Associação não I
cobra mensalidade - cada grupo 1

tem, apenas o dinheiro necessário própria pessoa pode saber que é

para manter-se; não força ninguém alcoólico ou não, se o, álcoo-l já o

a cr�r em nada, nem' ad,ertr coisa 'dominou; B) queira, realmente,
alguma. Nenhum membro e punido' curar-s-e do alcoolismo. Não basta

se voltar à bebida; se comparecer que a família queira que ele parti,
embriagado a uma reunião, será de- cípe da Associação. ,Mesmo que a

,

licadamente levado para fora e con, esposa ou a mãe de um alcoólico

vidado a voltar quando' €stiv,er só- , pedisse 'ao A.A. que fosse buscá-lo

brio. para uma reunião o A.A . não o

Existe entre os Aleoólicos Anô- fatia. Esperaria que o alcoólico
nimos o chamado "Plano das 24,Ho- quizesse curar-se, que quizesse per

ras", que, assim dizer, substitui 'o tencer ao A.A. C) ponha-se em

juramento' de abstenção, que não contato com os Alcoólicos Anônimos

existe no A.A. Para o alcoólico: .através de, um de seus membros, ou

principalmente para o "novato", é vá diretamente a uma reunião; D}
terrível pensar que passará o resto não importa o grau já atingido pe�
da vida sem beber. Diariamente, la doença.

'

Há alcoólicos que en-

- então; ele dirá "Amanhã vou to- tram para o A.A: quando já perde
mar a maior bebedeira de minha ram tudo; outros o fazem quando

vida; mas HOJE não bebo nem um I ainda tê� S:�lS empregos e se�s la
gole", Mesmo porque, algum ou,

res constituídos. Basta que seja al

muito tempo se passará' até que o coólico, para que esteja convidado

alcoólico perca a vontade de beber. a tornar-se membro do A.A. Não'
"

. existe para o A, A. nenhum caso
n maioria dos sócios do A.A .

tem no bolso um caderno de ende,
desesperador Mesmo que a pessoa
já tenha sido internada 50 vezes

n tm hospital para alcoólicos, o

A. A, a receberá e ajudará a ven

cer sua doença.
O alcoólico afasta-se de tudo:

de sua familía, de seus amizos
.

de
�, ,

seu emprego. Ora, não lhe' é fácil
voltar a viver na sociedade. O .A.A.
oferece-lhe vma sociedade que o

acolherá imediatamente, (sem lhe
fazer perguntas.

'

Revendedora autorizada "NEVI HOLLAND" e "CBT" .

. para a.região,

MAVEQUIP,
M'áquinas. Veículos e Equipamentos Ltdõ.

,
'

Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Cemitério

Municipal)

.

Telefone (0477) 22-"0261 /' CEP 8'9460 - CANOINHAS-SC

reços , Quando um deles se sente

dominado por uma vontade impe
riosa de beber, telefona para outro

membro, que fará companhia en

quanto durar a crise. O resultado
da atividade do A.A. tem sido ani
mador: 50% dos membros largam a

'

bebida· imediatamente; 25% dei
xam-no depois de algumas recaídas
e 25% melhoram

) .

,TudO"para o seu lar

COMO TORNAR-SlE

MEl'iq:BRO· DO A.A•

SE VOCÊ QUER BEBER

o PROBLEMA É SEU

SE QUER PARAR DE BEBER '

o PROBLEMA E NOSSO '
'

� •__......_.w"""""'.......- ...' -__1"....••....__,.."__"""......._....... a��·..,...''tiI,..,...,.,.....,,....

em
,

moveis e eletrodomésticos

dormitórios para casai 9 infan

-ti', cozinhas americanas todeschini televisão a' cores (sarno
sharp, philips), televisão preto e branco (philips. philco) 'fo-

g�ões a lanha e·a gaz, refrigeradores, armarias com
, .

(simples e duplas),
-

bicicletas" enceradeiras, máquinas
costura, e da lavar, colchões, violões, carrinhos a 'berços,

relógios _ de parede, rádios, toca-fitas' e uma

•

conjuntos estofados. copas,

I
I

infinidade de artigos.
. -'

, I

P'!BS

de

Crediario próprio e entrega na hora

. Faça-nos uma visita e comprove nossos pre,os e facilidades de pagamento
)

RUA CAETANO COSTA, 495 _ FONE 22-0555 _ CANOINHAS - se.

(

Para que um alcoólico ingresse
no A.A. é preciso que: A) reco

nheça-se um alcoólico - é só a

..

c=...:===

DR,. ZENO AMARAL FILHO
- 'CIRURCIAO DENTISTA -

I
CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com' tra

t vossa Iõde Novembro

III (próximo à Igreja Matriz) _' Fone 22�O�b(H,
! �

.

mlOllJ4il'iiOI��,..���;sw:;;c:a::a;:;...........
' )

J" ,��m",..-���·

I '

CIRURGIÃ DENTISTA -

, _ elC 005589159jDEP
Clínica dentària de senhoras-e crianças
._ Espccializaçã« eU1 Odo.ntoI}edfatria

•

I.
I

I \

1

HORA lVIARCADA _ Pça. Lauro Müller 494 - Fone 22-046: .'�
..
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('ornpre-os agora· e

suavemente até o

pague
Natal

,or<===============================;==================-='---'---,
--

'. li Rf\.DIO SANTA CATARINA, APÓS l\iETICULOSA PESQUISA, TRAZ CARINHOSAlVIENTE' A TÉ VOCÊ, 0, JVIELHOn DA l\'IÚ§ICA NACIO-·
NAL E iNTERNACIONAL.

É o RESULTADO DE UM .TRABALHO SÉRIO E EMPREENDEDOR, QUE ENTREGAMOS AOS NOSSOS OUVINTES E PATROCINADORES,
COMO RECíPROCA A UMA SINTONIA SEMPRE CRESCENTE.

A_TRAVÉS DA BOA MúSICA, DIARIAMENTE PROCURAMOS TOCAR COM CAJfUNHO A SUA SENSJrB:U:.d!DADE MUSICAL.
,

NO SEU iLAR, NO SEU ESCRITóRIO OU NO SEU AUTOMÓVEL, LIGUEmSE NA RADIO' SANTA CATARINA.

VOCÊ ESTA 'SEl\fPRE EM BOA COMPANHIA!
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,(4 coluna de Rubens Ribeiro da Silva, .maniida
iin

_ ilOmtnaoem à sua memôria.)

Responsdoel: GLdllCO J. BUENa

Urge uma ação
ead ,sanea ora.

, 'Em UI{l dos maiores. jornais do

país, estamos lendo denúncias
de corrupção sem 'conta, em vá
dos setores da vida pública.
E� pasmem senhores!

As denúncias estão sendo publí
cadas em capítulos - como as

novelas,
,

Aprendi, desde criança, que os

perigos maiores vinham de bai
xo ,

Víboras, aranhas, tarântulas en

fim, os répteis peçonhentos mais
perigosos viviam no chão" ras

teiros, nas sombras.

Hoje, enquanto o gigante per
manece dormindo em berço es

plêndido, o perigo maior para a

economia da nação, vem de ci-
,

ma.

Sim, são as falcatruas e 'as mor
domias que estão minando len
.ta e inexoravelmente a credibi
lidade do governo.

, -

As vantagens e os favores ilíci
tos, sempre foram conhecidos no
seio do povo; como "propina,

. gorgetas, apadrinhamento, etc.".

Hdje, usa-se o pomposo termo
de mordomia �

,

1; desolador sabermos qus a san
,

ta revolução eclodiu há dezes
: seis anos, justamente para por
,fim as bandalheiras que se vê-
"rificavam na época e qUe exata
.znente agora" quando o brasileí,
ro vive r-noTIlentos extrem�men-
'te difíceis e incertos, lutando
bravamente para prover o sus

tento da sua família, enfrentan
do com mãos calejadas o dragão
da inflação quo nos ameaça' en-

_ gulír à todos - somos obriga
dos a assistir taís descalabros .

E, em capítulos, como em no
,

velas!

Mas, como, nas novelas, sempre
; existem vilões e "mocinhos" .

>

'�Ainda 'esperamos 'que' o nosso
presidente J08.0 Baptista Figueí-
.redo - o João sem medo, prove
que realment., não tem medo. "

Presidente; os brasileiros de
bem (leste país, ainda estão do
seu lado. Prove-nos que efeti
vamente não tem medo.

I

/
Ponha a correr essa plêiade de
corruptos que' estão ardilosa
mente construindo a fortuna
pessoal, sobre alicerces podres e

servindo-se das facilidades eu

centradas dentro da própria
composição governamental.

Urge Uma pronta ação saneado
"ta.

\ '

A Nação inteira, espera com an_. _ .

siedade, urna atitude de ,:ospa ,SIm, amanha se comemora mais

N- f nhor.] um dia consagrado à todos osexcelência. ao oi o se or,
meu Presidente, que ,lançou o pais.
slogan "plante que o João ga- 'O tradicional almoço reunindo a

rante"? família.
'

Pois tome uma atitude, que O Mesa posta. .. um prato, um lu-

povo lhe garante. gar vazio!

. . Vazio angustiante, que oprime.Todos esses Jovens q1:le desfilam , Urna voz que se calou para sem
orgulhosament� v�stInd? a. far-

pre.
da de nosso exército, sao nos-.
sos filhos, são povo, presidente.
E estarão do seu lado na hora
da varredura saneadora.

Vacinação
anti-pólio

Dia dos
.

pais:

Ano XXXIV

N.o 1583

09-08-80

lho, instintivamente, coloquei
me na defesa dela.

Depois, passei a hostilizá-lo. ,

-

Caramba, pai... quanto tempo
.perdi, não sendo seu amigo �

,

, Mas, a vida nos dá lições.
Um dia, melhor diria, uma noi

te, entre surpreso e envergonha
do, surpreendi-me, também ca-'
sado, cometendo as mesmas fal
tas que julgava imperdoáveis no

senhor.
-

E então pensei: quem sou eu pa-
ra julgá-lo?

-

I ,

E mais, qual' o homem que pode
dizer-se infalível?

'

I

Alguém estará pronto para ser

canonizado?
\._

Naquela noite, não dormi fazen-
do-me tais perguntas.

,

No dia seguinte, tivemos urna

����rsa de homem para ho-

I
\ '

E nunca mais tive outro amigo"
mais valioso.

E, hoje, estou absolutamente
convencido de que não terei ja
mais.

,.

Talvez o encontre nos 'meus fi..
lhos. , ",

Mas, acredite, lame�tarei por
toda 'a vida que meresta, O' tem..

po que perdi hostilizando-o,'
não o compreendendo como dç-

'�

Dele, entre tantas lembranças
que ficaram, lembro-me ouvi-lo
dízer.. "Engraçado, todo mundo
detesta os gafanhotos!
Mas eu não OS quero mal. ; . afi
nal foram esses bichinhos que
me fizeram vir morar em, Ca..

, noinhas .

'

, ••
Assim, lutei,' barbaridade, 'mas

pude dar um: pouco de 'estudo
prá você e prá sua irmã" � ,

';

Valeu, pai. . . valeu.

Esse "um pouco de
I

estudo" aju..

dou muito na minha formação e

me
'

está ,dando condições d�,
também, enfrentar tudo:- de 1

frente, cara a cara.
J

O almoço deste' domingo, dia
dos 'pais, vai ser duro de" engu..

lir meu .velho .

"

Tente compreender. .. é o pr'i.
melro sem você.

\ �

A Secretaria da Saúde do Esta

do de Santa Catarina, dando
continuidade à campanha de va

cinação contra a poliomielite, eS
tará promovendo novo movi
mento em nosso município, no

di 16
,. ,I

la ;proxlmo.
,

Nesse sentido e com a fínalída
(te de coordenar-se a campanha,
foi realizada reunião, no Depar
tamento de Saúde Pública de

Canoinhas, na quinta-feira dia
,

07.

Fizeram-se' presentes, Dr. Os-
,

valdo Vitorino de Oliveira, Di
retor do DASP; Dra. Elisa Lean�

dro, Dr. Wilson Erzlnger, CeI.
Dinoh Côrte, representantes das
Coordenadorias Municipais, pes-
soal do Departamento de Saúde

Pú.blica desta cidade e ainda

diversos colaboradores.

A- 'coordenação local, estará no-
f'

vamente sob a responsabilidade
do' conceituado médico Dr. Má

'rio Mussi; que já na campanha
anterior, demonstrou extraor

dínáría capacidade de Iideran-
'

ça e uma, visão muito ampla do

problema.

Sabe-se que os objetivos do mo

vimento anterior realizado em

nosso município, foram ampla
mente atingidos, ultrapassando
mesmo as espectativas mais oH·

, ,I

mistas. E a atuação' de Mário
Mussi na coordenação local do
ntesuno obteve repercussão. das

mais positivas junto à Secretaria
da Saúde" na

\

Capital do Esta

do. Portanto, face a gravidade
d� problema, concitamos toda

população a,unir esforços obie
tívando a completa erradicação
do terrível mal em nossa área.

•

o combate à paralisia infantil, é
responsabilidade de todos.

'\0 primeiro
\

sem êle

Será o meu primeiro "Dia dos
I Pais", depois que ele se foi.

Lembro-me de quando, no ano

de 1947, na 'localidade de São
Miguel da Roseira, onde morá
vamos, um imenso enxâme de
gafanhotos acabou com, toda a

sua lavoura. 'Eram aos milha
res, formando uma nuvem ne

gra e avassaladora ,

,

I

Todo mundo do lugar a correr,
abrindo valetas, fazendo fogo e

batendo latas.

Eu, menino, as vezes assustado,
as vezes achando graça, impres
sionado com todo aquele movi
mento.

E meu pai, ainda moço, mas já
.denotando no corpo magro e no

rosto sofrido, todas as agruras
que colhe um lavrador pobre,
procurava disfarçar uma lágri
ma. Depois, como veio, zum-

.

bindo lugubremente,' aquele
exército de gafanhotos, partiu e

nunca mais vi ou tive notícias '

de algo semelhante.

Daquilo que se plantara, restou
apenas alguns talos mais duros,
limpos.

,

.Mínha avó convida o genro aba
tido pela irrecuperável. perda
da lavoura, para vir morar em

Canoinhas.
'

E �le, ao depois de abrir
'

vale-:
tas {ou valas) para aprisionar e

queimar ,os gafanhotos, vem

,para a cidade e passa a abrir
valetas para a Prefeitura.

Trabalhador humilde mas sem

pre' honesto, sincero e valente.

Sim, um valente.
Na vida, sempre enfrentou tudo
de frente, cara '2 cara.

Mas, nem sempre o vi assim,.

como o vejo hoje .

'Em determinada fase da sua vi
da, passamos a não nos enten
der mais.

Puxa, como lamento o -tempo
em que perdi me distanciando
dele.

Foi quando, já trabalhando no

comércio, ostentando uma situa
ção melhor, começou a trilhar
outros caminhos.
Homem do interior, de boa for

mação, mas presa fácil das noi
tes' da cidade.
Quando eu menino, vi pela pri
meíra vez minha mãe chorando

, ,

e descobri o motivo nas, chega
das tardes da .noíte de meu ve-

------------------------------�----------'----------------...
'-

s
Esta coluna pede desculpas:
pela inconstância das últimas vezes.

Esta coluna recebeu respo'stas:,
dos amigos convocados
e de.outros, tantos outros, depois!
Esta coluna trará

m

, . � .

,

; ,

novidades, a partir da próxima edição.
, Esta coluna se sente gratificada.

I ,

Breve, muito .breve, deixaremos Um. pouco de lado o cunho abstrato
desta coluna, para falar 'de coisas mais objetivas, o que está sendo

,

uma necessidade e" antes ainda um dever �
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É preciso falar das coisas boas.
É preciso incentivá-las, mostrá-las ao máximo, expandir seu clima,
fazer com que as pessoas participem, tragam acréscimos, ajudem' a
polir arestas, podar, excessos.
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Enquanto há uma favela que se alastra diante dos nossos olhos há

também uma proposição que cresce no sentido de modificar' essa '
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realidade. (

Canoinhas é pequena demais para conter tantos deserdados ..
Por outro lado, esta cidade já provou, vezes sem conta, que possui
um coração vasto demais para permitir que situações como esta se
prolonguem indefinidamente.
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Pouco sabemos dos projetos a 'esse respeito _ Mas eles existem e logo
os expo:remos .

Com eles estará lançada mais uma Convocação.
, Seremos, a maioria a que 'pode, em auxílío : àquela minoria que não

pode. Portanto, estaremos bem longe de atentar contra o Impossível
,
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Outro assunta será o Hospital Sta . Cruz .de Canoinhas, aquele que

não foi valorizado o' quanto merecia e não foi organizado o quanto
deveria.

Faremos o máximo para que elogio e crítica estejam sempre na me-

dida exata da verdade.
\

Falaremos sem paixões e sem tendências, do campo neutro da boa
vontade

-

I
Exclarecer, informar, pedir, companheirismo .. " esta será a meta.

... e então, esta coluna se despede com jeito de quem fica, porque
para uma ausência de sete dias não é preciso clima de "saideira".

É, ... '(partimos, portanto, sem fazer alarde" :.'. "levando a espe,

rança de que a nossa cidade, em sua carteira de identidade, revele
o rosto da .fraterriidade". Amém.

Isís Maria Baukat
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partir das 10:00 horas,
• • • noveles, .pere

I

fazer ,o seu dorningo . mais fehzi!
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' o som, integrado na vide de um, povo

músicas de

na Rádio,' San'ta 'Catarina
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