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Serão 58 recenseadores

que trabalharão no municí

pio de Canoinhas, sendo 24

'designados para a área urr

"

bana. '

Esta' etapa do censo, que
é Ia da coleta de dados, será
iniciada-no dia 31 deste mês,
estendendo-se até o dia 30

de setembro .

,

Para o esclarecimento do

público, � direção do IB·GE

adverte que os agentes re

censeadores devem
.

apresen
tar um cartão de identifica"
çâo, informando também

que as informações coletadas

serão gratuitas e sigilosas .

I

:APROV
1

eudiência
Canoinhas (SRP/CN/AN)
.-:..- Os professores Mário Tes

gari, Regina S. Seleme e

Armela Welter, 'respectiva
mente presidente, vice e se

cretária da Associação . dos'

Professores do Vale' do 'Ca

noinhas - Aprovao. repre
.sentaram esta entidade em,

audiência mantida terça-fei
ra, dia 19, .eom

.

o prefeito
municipal 'Benedito Theré-
'.zio de Carvalho Neto, no ga
binete 'do chefe do Executivo
canoinhense ..
Na oportunidade, os lide

res da
\

Aprovac traçaram urr;..

perfil desta recém-criada as

sociação, relatando em um

suscinto balanço às primeiras
, atividades desenvolvidas pe-

.

ranté, a classe docente' da

c.

c .m

"

ev
, .

ezro

região.
. " ). ,:--.. , :'-'i to não só prometeu atender

Igualmente foi solicitada esta importante reivindica

a extensão a nível municipal çâo. como também ofereceu

do decreto estadual denomi- ajuda para a publicação dos
.

nado "pó-de-estrada", que. estatutos da entidade, ,bem

oferece gratuidade ao trans- como o registro. e a conse

porte intermunicipal de es- I �uente , d�c1araçã? .de utili
tudantes e professores que dade pública municipal, con

se 'encontram no efetivo de diçâo necessária para que o

sua profissão. Assim, estu- órgão possa receber subven
dantes e professores que se' ções visando atender, .as

deslocam dentro do próprio necessidades da classe.'
. ',. ,

mumcrpio, para exercerem

suas funções, teriam suas', Ne�,.Je encontro, notou-se

tarifas de' transportes redu- a evidência dos possíveis be

�idas entre 50 a' 100 por nefícios que a Aprovao po
cento, conforme as normas derá proporcionar à comu
determinadas na lei estadual
recentemente expedida.

nidade regional, 'bem, corno a

Nesta entrevista concedi- sua participação nas solu

da aos professores da Apro- ções dos problemas públicos
vac, o prefeito Therézio Net , da regiâo .

CASAN' aut
II

I
.,

'ares II em

Irineópolís, em área onde .·foi
implantado o Sistema de Abas

tecimento de Agua do referido

município, .

O imóvel da CASAN a ser

permutado é o Lote n.o 284,. si
tuado à rua Bahia, com área de
864 metros quadrados e o da

Prefeitura, o lote n.() �82.

do débito, independente de no

tificação. Os juros de .mora e a

multa automática serão calcula,

dos �obre o valor do débito, cor,
rigido monetariamente de acor

do com coeficientes de correção
fixados pela Secretaria de Pla

nejamento da Presidência. da

República.

•

CANOINHAS. (FLT/CN/ lo Gomes, Edegar Hruschka,
GC) - ,0 Instituto Brasi- Gilberto Kalempa, Jair Cu
'leiro de Geo�rafia. e Estatís- b1S, Lúcia Sidorak e Marhild

tiqa ( IBGE), está promoven Sohoroeder . A coordenação
'do nesta cidade; nas depen- geral do curso, é presidida
dências da fundação das

.

pelo Agente de Coleta Mu
EscoÍas' do Planalto Norte' [ nicipal, Júlio Andruchevk

(FUNPLOC), o curso de com a assistência do Assis-
. treinamento para os agentes .' tente Censitário Regional,
oredenciodos-recenseadoces,

'

Mauro César dos Anjos.
Ique atu�r�o no censo derno�

gráfico de .1980'.
'

,
/

O 'Curso está sendo minis

'trado pelos supervisores, agen
.

tes de coleta.Dineide de Mel-

,.-

Q. lAPAS - Instituto de

Administração Financeira da
Previdência e Assistência So

cial lembra aos contribuintes
, .

da Previdência Social para efe

tuarem, até o dia 29 de agosto,
o pagamento relativo ao mês de

julho, a fim de evitar juros e

correção monetária.
.

Os
.

técnicos do lAPAS es

clarecem qus essa medida de
corre de um Decreto assinado
em 1979 pelo Presidente João

Figueiredo, modificando para
até o último dia útil do mês se

guinte a que elas se referirem, o
recolhimento das contribuições
e outras importâncias devidas à

.

Previdência Social.

CONSEQ"ÜÊNCIAS
DO ATRASO

O atraso nos recolhimentos
ocasiona juros de 1% (um por
cento) ao mês, devidos de pleno
direito, e à multa variável de
10% (dez por cento) a 50%'
(cinqüenta por cento) do valor

As multas para recolhimen
to dos atrasados serão assim cal
culadas:

a) 10% (dez por cento) para
atraso de até 1 (um) mês;

b) 20% (vinte por cento) para
atraso de mais de 1 (um)
mês e até 2 (dois) meses;

c) 30% (trinta por .cento) para
atraso de mais de 2 (dois)
meses e até 3 (três) meses;

d) 40% (quarenta por cento)
para atraso de 3 (três) me

ses e até 4 (quatro) meses;

e) 50% (cinqüenta por cento)
para atraso de mais de 4
(quatro) meses.

IS •

I ar
. ...

Ia 'a

s o
,

I

Câmar a-se com

os

s
res da região, em defesa da
classe e do ensino".

NOVO ESTATUTO

'Uma corrussao especial,
designada pela' presidência
da Aprovac, está elaborando

os (estatutos da Associação,
baseando-se nas normas es

tatutárias de associações con

gêneres do Estado. A. dire
toria da entidade estará reu

nida, provavelmente hoje. .

oportunidade em que o novo

estatuto será submetido à.

CANOINHAS (CN) - Em
ofício dirigido ao professor
Mário Tessari. Presidente
da Associação dos Professo

res do Vale -do Canoinhas

(APROVAC), a Câmara

Municipal' desta cidade co

municou a aprovação, por
unanimidade, de um requeri-

\

mento apresentado pelo Pre
sidente do Legislativo, ve-

'reador Paulo Eduardo . Ro

cha Faria, consignando voto,

de congratulação pela fun�

dação dessa entidade, "que
v'isa congregar os professo-

I

l'
,
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Através do Decreto n.o
. 11. 805, de 6 do corrente, publí
eado na edição do dia seguinte
do Diário Oficial do Estado de
Santa Catarina, o governador
Jorge Bornhausen autorizou a
c o m p a: n hia Catarínenss de

,..suas e Saneamento a permu
'Ui" 1m6veis -cOm Q prefeitura de

r

o decreto estabelece, ainda,
que a Companhia Catarinense

de Aguas e. Saneamento será

representada no 'ato de permu

ta, na forma do seu estatuto, pe
lo seu diretor-presidente, ou por
quem, com mandato especial,
ror por ele designado.

.
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Comunidade de Barra Grande'

COMUNICAÇÃO
A comunidade 'de Barra

Grande comunica que elegeu
uma Diretoria para a Capela de
No�sa Senhora Aparecida, que
será construída nessa localida
de, a qual ficou assim constituí,
da:

Presidente: Valmor F. Adriano
Vice-Presidente: Dinarte Fagun,

des Cordeiro
Tesoureiro: Ney Acácio Porfirio
Secretária: Clarinha Saldanha

Porfirio.
CONSELHO FISCAL:
Luiz Cordeiro de Souza
Osvaldo Franco de Oliveira
João Salvador Filho
João Agacír Matias
Antonio Wojachevskí
Pedro Euclides

Barra Grande _ Km 6, 29 de
julho de 1980.,

-

DR., Z'ENO, AMARAL FILHO'
- CIRURGIÃO DENTISTA-

�t)NSUTLTóRlIO: Rua 12 de Setembro '_ esquina com tra

.vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) _' Fone 22-096G, '"
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PAPANDUVA
MAJOR VIEIRA:
CURITIBA

Esmeraldino Maia, de Almeida
Francisco Krisan

Pedro'A. Grisa

Alfaiataria Gaúcha Lida.

AV'ISO

FESTAS - ANIVERSA

RIOS ,E CASAMENTOS .

SKO'L,-
Cervej as e Refrigerantes

A firma ALFAIATARIA GA(j'
eHA LTDA., avisa ao Sr. CAR
LOS ALBERTO SCHISLOVICZ,
portador da Carteira Profissional
n.? \ 59080. Série 562, a apresentar
se na seção pessoal"da firma, rio
prazo de 3 (três) dias a contar da
publicação, deste, a fim de, regula
rizar sua\situação trabalhista.

O não comparéclmento implica
rá na rescisão do contrato' por
abandono de serviço, nos termos
'do artigo 482, da CLT.
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A ECO, ,OMIA-'
Construcão:

, , ,

PJrSO VITRIFICADO COM 301% DE DESCONTO.
,

VULCAPJrSO TERRAZO 6 COM 20% DE DE,SCONTO.
LAJOTA LOSA NATURAL A PARTIR UE, Cr$ 69,00 O l\'1{2.

NóS TEMOS TUDO DO PISO AO TETO.
I ,

VENHA E COMPROVE:, NóS AJUDAMOS VOCÊ A ESCOLHER, E DAR

AQUELE TOQUE DE BE:tEZA EM SUA CASA.

AGOS O, MÊS
em Feek Mate'riais para

�",.

FUCI(
-:- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -:-

RUA CAETANO COSTA, 860 - FONE 22�0281 _ CANOINHAS - SC.
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nlle o.. nr
. Coisa curiosa' se pode notar nos coquetéis: os homens se

.

reúnem de um lado, e as mulheres do outro, Os homens passam
o tempo contando como ganham o seu dinheirinho, e as, mulheres
como o gastam. , :

'

-'/'/'-
'

..
,

.

O Deputado Lauro André da Silva (do PMDB) ao comen-
. tar na Assembléia a realização das eleições para 08 governos esta
duais" disse que discorria com bastante antecedência sobre a espe�
tativa do povo brasileiro com relação a promessa do Presidente FI-

gueiredo de que fatia deste País uma democracia. .

O parlamentar declarou que acredita no cumprimente da
promessa do Presidente, e que caso contrário, o mesmo passara para
a história como o mais mentiroso dos presidentes. . .

'

,

-:/:/:-

O Deputado Stélio Boabaid (do PMDB) disse ter registra
do, em suas: andanças pelo sul do Estado durante o recesso de julho,
o desalento e a frustração da população de LAGUNA pelo abandono
em que se encerra a cidade pelos Governos. Federal e E:stad�al.
-Citou o Distrito Industrial, abandonado após vultosos gastos feitos
em época pré-eleitoral. ,

.

/',
'

O parlamentar ainda fiez outras citações: O Porto Pesquei
TO, que continua ainda em promessa, apesar de consumidos milh?�s
e milhões 'de cruzeiros, A Usina de Alcool garantida para a regiao
e que entra no esquecimento, e a criação da 2.a Vara para a,C:oma;r-.
ca, ao lado da .complementação das obras do Fórum' local, aiinda se
'mi nú, sem móveis e utensílios para- o seu funcionamento descente.

. Temos a 'lembrar que LAGUNA já foi "Capital da Repú-'
blica Juliana", e hoje além, de ser a cidade catarinense de 'maior
valor histórico, é uma das poucas cidades catarinenses pera onde se

destina o turista nacional, e estrangeiro.'
'

-:/:/:-'
A mulher se divide em quatro partes: cabeça, tronco,

membros e espelho!
CABEIÇA: quando a mulher sai do cabeleireiro muda com

I pletamente a sua fisionomia, depois a do marido.
TRONCO: a mulher faz saia curta e decote longo para se

divertir puxando o vestido para cima e para baixo.
'

,.'
MEMBROS: a mulher reserva uma parte de si mesma pa

ra ser pedida ao seu pai: a mão.
ESPELHO: o espelho' é o subconsciente da 'mulher; refle-:

te exatamente o que ela pensa que está vendo.
-:/:/:'-

'

,:rá está se, revertendo em sucesso pleno à realização, p,ela>
Rede Globo de Televisão, da novela CORAÇÃO .(\.LADO, de Janete '

Clair .

'

É a primeira novela de qualquer Rede Nacional que tem
como seu artista principal um .representante catarinense: Vera Fis-.
cher, no horário nobre.

, A novela, com cenas produzidas entre o Brasil e os Esta-
dos Unidos, promete ser bem sucedida.' até O seu último capítulo. É
só esperar para ver ...

-'/'/'-, . ,

O líder do PDS na Assembléia Legislativa, Deputado Gil
son dos Santos, anunciou que pretende fazer um levantamento SO'

bre a composição dos quadros administrativos dos órgãos públicos
federais instalados em nosso Estado, onde acredita que mais, de no-

, venta por cento são' constituídos de pessoas que vieram de outros
estados e, portanto, não vivem a realidade catarinense nem partici
pam conosco do esforço pelo maior desenvolvimento regional.

Sem dúvida, os cargos de direção dos órgãos federais se

diados em Santa Catarina deveria ser destinados a catarinenses, e

catarinenses que conhecem Santa Catarina; catarinenses qu� conhe
cemcem mais da endonomia de Santa Catarina que da Suíça, por
exemplo ...

-'/'/'-'. , .

Deputado Francisco Küster: "Apesar destes anos todos de
terror imposto '810 POVo\ latino-americano, através das mais violentas '

ditaduras militares, a ascensão das lutas populares no óontinente,
tem conquistado vitórias importantes em pról das liberdades Polí
ticas, , .

Porém, elas não foram suficientes ainda para impedir os,
golpes fascistas e as escaladas terroristas contra as instituições de

mocráticas, lideranças e à imprensa alternefiva . Governos e grupos
ati-populares na América-Latina se utilizam dos mais vis expedien
tes para impedir que os povos latinos, a exemplo do povo nicara,.·
guense, conquistem a sua liberdade",

As palavras do Deputado não necessitam de complemento, ,

sequer têm coment,ários, ..
-. :/:.1:-

Comerciante 'para outro: "Meu sócio faliu porque não po
dia contratar uma secretária, eu fali porque contratei uma".

Mulher elegante para outra: "Seu' vestido está muito chi- ;

que, minha querida, porque não o vestiu todo"?
'

Fi anela entes para Bicicletas
,

'

.

em '24 meses e com prestações'
em orno de ·(r$ 380,00

A Caixá Econômica Fede
-ral estabeleceu, recentemente,
linha especial de crédito para o

financiamento da aquisição de
bicicletas nacionais, ,cujo o pra
zo de financiamento, regula
mentado pelo Banco Central do
Brasil, será de 24 meses, como

no caso das motocicletas.
Os juros, em taxa unifica

da, serão da ordem de 3,5% .ao
.

mês e, com as bicicletas'popula
res ao preço unitário médio, de
Cr$ 6.000,00, as prestações gira-

rão em torno de Cr$ 380,00 men

sais.

. A regulamentação da CEF
atendeu a pedido formulado p-e
Ia Empresa Brasileira dos

Transportes Urbanos e sua fixa
ção foi comunicada pelo' presi
dente da EBTU, Jorge Guilher
me Francisconi, ao governador
Jorge Bornhausen, anexando có
pia de ofício do' presidente da
Caixa, Gil Gouvêa Macieira,
que traz os' termos da autoriza-
ção.

'

"

, .: I
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A
sentações. Vestidos brancos contrastando�comseus pares tra

jados a rigor, por certo da�ão um visual que nunca mais será

esquec ido .. Uma rosa enfei tará sua mão e a acompanhará por
toda a semana� para então poder depositar junto a seus pais
qu s a tudo assistem, com sinal de aprovação. Sará assim o

grandioso baile. dos vestidos brancos.
'

,
Come car-á no dí a 2}' de setembro, a semana das debu-

tantes 80 do Clube Canoinhense, com a missa a :ser �celebràda
às 19'horas na Igreja Matriz Cr

í

s t o ReL, de s en r o Lando v s e nos

'diae segtiintes, com um jantar de confraterni�ação e diversos

ensaios visando a apresentação de cada qual, perante a 80-

e
í

e dade c ano
í

nhens e . As defuutantes �estão deveras radiantes

eom os primeiros movimentos dos preparativos, que terão como

ponto cu Im í

nan t e , a noi te do dia 6 de setembro vindouro. Seus
vestidos bonfeccionados ou em fase de:conclusão, ostentam a

...

galhardia de cada menina e jã mulher. no d®�lumbraoo9nto da·

quela noite in�squeciv�l. em que a patron�sse, Cynthia Ba5-

�os Kammradt, as recepcionarã, fazendo a mais �elafdas �pr€-

AS DEBUTANTES

Na. ooluna de ho j e , estou mostrando seis das doze

meninas-moças que farão seu <debu t » no dia 6 de setembro no

Clube Canoinhense. São e1as: Carla Roberta Sachweh. Jussima
'ra. Terezinha Tabalipa, Neuza Pedraesant , Andreia Ma Lâ on ,

. Ro esana HíbE?'iro da Silv� a Carla Süssenbach. -

·S·,
".

======-,�

ANDREIA Jl/lLLON
Filha do �"casaL: Aristides (Di/ce

111oreira) k1allon

CARLd SÜSSENBdCH
Filh a do' casal: À1arco.r -(Gladinha

Carmen) �üJ'Lfenbach
-=�========-===============�=-====='

--,��

---==.,.,===
--.--

ROSSAN,d RIBEIRb D,1 sn.r,«

Filha do casal: Rubens (Hild.qard)
R tbetro da Silva

CdRLt:1 ROf3ERT.d SdC&WEH
Filha do casal:. Frederico José (.Ma

ria de Lurdes) Sachweh.
=

,Rotary promove
Shaw de Mágica

Baile em Irineópolis
Retificando urna nota divulgada na edição

anterior, informo que o referido baile será
realizado no próximo sábado na Sociedade Re
creati va Cultural, com início marcado para às
'22h30, ao som do conjunto "Os Sonatas" de
São Bento do Sul. As reservas de mesa duran
te a semana, deverão ser feitas na Prefeitura

Municipal de Irineópolis.

O Rotary Clube de Canoínhas, promoverá no

dia 13 de setembro, a apresentação do sensa

cional "Mágíc-Show - LAS MIL Y UNA. NO-

CRE" com o:Professor2,TROrv1BAK·2 O evento

acontecerá' nos"salões"da�Sociedade Beneficente
• .....' .J t�

Operária.f'corn início às:20 horas e a renda se-

rá
'"destinada.cem "benefício {aos asilos da cidade.
�I� I..!J _,,;; �� _,

O ingresso para o show, .que terá uma hora e

meia de duração.Tvalerá tambémjpara 'l:lma ani
mada discoteca": sob o comando de "San Ramon

\
•• - --

r

Cine Som".

.Chá Beneficente
Como parte da programação da semana

do excepcional, o Clube de Mães da APAE pro
move na próxima quarta-feira um Chá Bene-

, ,

\

JUSSIAldRA T. TdBAL/Pd
Filha do casal: Leonidas (Valdira)

'l abalipa
.�-�,,,,,,,,,_,,,_,,-

-

,�----

NE,UZA PEDRASSANI
Filha do casal; João (ZuLmira Car

melita Soleiti) Pedrassani

ficente a ter lugar no Clube Canoínhense às
14 horàs. O Cartão-Ingresso, que. custará Cr$
50,00, estará a venda . no local. "Transmita '8

seu corpo '8. ordem de ajudar a APAE, e veja
como é maravilhoso saber que ele obedece",

Distinção Pública
,

Da PROPEL - Promoções e Pesquisas,
estou recebendo convite de participação à sole

nidade de entrega das ,placas de distinção
pública, a realizar-se na próxima terça-feíra no

. Clube Canoinhense.
.:
Na oportunidade, muitas

empresas e entidades de Canoínhas estarão re

cebendo as referidas placas..

r
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"QUE ALEGRIA QUANDO MIE DISSERAM,
VAMOS Á CASA DO SENHOR".

Celebre conosco, no dia 31 de agosto, às 9 horas;
na Igreja Matriz "Cristo Rei de Canoinhas", os vinte e cinco
anos de Vida Religiosa da Irmã Lúcia Vitória Barrionuevo e

a admissão aos Votos Perpétuos (-Compromisso de fidelida,
de a Cristo até o fim da vida) das Irmã IS: Maria Lúcia Gon
çalves Padilha e Norma Romani.

-

A sua presença será um estímulo para nós, um C'3..-

mínhar juntos em direção ao PAI e, assim a. graça do Batis
mo produzirá em você, em nós, frutos abundantes de fé

de amor

de esperança
. _9.e compreensão
e compromisso com o irmão.

Irmãs Franciscanas Missionárias de M." Auxiliadora
Colégio "Sagrado Coração de Jesus" _.. Canoinhas-SC.
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Para um bom chimarrão

preFira
«BOM-DIA» -,

,

CONSELHO COMUNITARIO BENEDITO T. C. JR.

Av. Senador Ivo D'Aquino, s/n _ CANOINHAS _ SC

Edital de Convocação
o Conselho Comunitário Benedito Therézio de Carvalho

Júnior, convoca todos Os seus associados para uma Assembléia, Ge
ral Extraordinária à realizar-se no salão 'de reuniões do Centro Co
munitário, sito à Avenida Senador Ivo D'Aquino, s/n, no Bairro
Industrial n.? 01, às 19,30,horas do dia 30 de agosto. de 1980 para
tratar da seguinte Ordem do Dia:

1.'0 - Eleição da nova Comissão Diretora;
2.Q - Eleição do Conselho Fiscal'
3.10 - Assuntos Gerais. .

'

Canoinhas, 20 de agosto de 1980.

DORIV4L GONÇALVES PADILHA - Presidente

então, escreva diretamente para o

seguinte endereço: Escolas Reuni
das � "Armas Brasileiras" -. Cai
xa Postal n,? 1003 - CER 1110n -

Santos-Sl". Faca isso, em carta re

gistrada e a resposta virá em se-
.

guida; preste bem atenção nestas

frases, "O Governo Federal paga
�

t dr"para vo�e es u . a .'

PASSARELA DA SOCIED-AUE

Com relativo atraso anuncia
mos o aniversário do Sr. JOÃO DE
LIMA FILHO, funcionário esta
dual. Fato ocorrido dia 18. p. p.

,

Dia 24 (amanhã) festejando ex

tréia de idade nova o sr. LUIZ
CARLOS OCZKOVISKI, MD. ·fun
cionário municipal.

Dia 26 niver da srta. DIRCE.,
filha do casal sr. Aristidio (Leo
nor) Gruber, ele nosso presado as

sinante e o Dr. JOSÉ DA CONCE:J

çÃü PROENÇA, abalizado médico
em Papanduva.

Dia 29 completará mais uma

primavera a srta. REGINA, filha
do càsal sr. João (Edith) Schadeck,
ela estudante na capital paranaen
se.

. Aos aniversariantes as felicita

ções da coluna.

PENSAMENTO DA SEMANA

A humanidade preocupa-se com

a vida eterna e não sabe o que fa
zer num domingo chuvoso (Pedro
Américo de Almeida).

�
AGORA VOCÊ ·CURTE UM

DOMINGO MUSICAL DIFERENTE!

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

ACOMPANHE·TODO DOMINGO A PARTIR DAS 07,00
HORAS O DOMINGÁO MUSICAL•

J •

DAS 10,00 AS 11,00 HORAS - TELET'EMA TEMAS
MUSICAIS DAS SUAS NOVELAS PREFERIDAS.

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

çÃO DOS MELHORES C�NrORES EM EVIDÊNCIA.

DEPOIS, ATRAVÉS DE "GENTILEZAS" , LEVAMOS N()S-

80 RECADO MUSICAL AO HOMEM SIMPLES E BOM DE
NOSSO INTEHIOR.

RADIO SANTA CATARINA - SEMPRE ACONCHEe;ANTE
E MAIS·PERTINHO DE VOCÊ. r

..
.

v:

nados, .

os alunos receberão o seu

d.iploma legal, estando assim os di
plomados em condições de enfren
tar a demanda de emprego na fina
lidade em que 8e formou � O início
das aulas de Tricô e Crochê será no

dia 1.0 de' setembro p. 'V., portanto
não perca tempo em fazer a sua

inscrição no Mobral Comunitário de

Papanduva.

SGTÓ� JAMIR CARVAI,HO

O nosso amigo e ex-delegado de
Polícia de .Papanduva, 1.10. Sgt.?
Jamil' Carvalho tendo recebido -jus

. ta e merecida promoção, mudando
foua residência para

.

Florianóp.olis,
impossibilitado de despedir-se pes-
-soalmente inclusive sua família, de
seus amigos, o faz por intermédio
desta coluna, agradecendo a todos
a cordialidade aqui recebida por
esta comunidade, colocando-se a, dis
posição de' todos em sua residência
a rua João Carvalho n.? 135" Bair
ro Agronômica em Florianópolis.

CARRElRA l\ULITAR-&

JOVEM BPw\SIL,lEIRO

Jovem Brasileiro, se você tem
14 anos cOll1pletos ou'lTLenOS de 30
anos e deseja ser um Oficial, -Sar
gente ou Funcionário Federal do

Exército.' Marinha ou Aeronáutica
com um futuro promissor e carreira

brilhante, com vencimento inicial

acima de Cr$ 25.000,00. Com as

vantagens próprias da vida Militar,

I

EJ'meraldino itl. Almeida

FESTA PRJú·AMPLIl\IÇAO
DO HOSPiTAI.J SAO
SEBASTIÃO, BATE RE,CORD

A promoção realizada dia 10 do
corrente, com a grande festa para
ampliação do Hospital São Sebas
tião, foi realmente sucesso total
beteu record em promoções dess�
natureza. Para melhor esclarecer
dou o resultado,

.

antes porém o

agradecimento da Comissão da Fes
ta Pró-Ampliação do Hospital São
Sebastião, que trabalharam, luta
ram, não medindo sacrifícios nos

trabalhos realizados com entusias
mo e despreeridimentó, responsá
veis pelo sucesso e a elevada cifra
de Cr$ 568.635,00 (resultado bru
to), com uma despesa relativa de
apenas Cr$ 64.505,00 apresentando
um resultado líquido de Cr$ .

504.130,-00. Estão de parabéns por
tanto; a Comissão da Festa, a co

munidade toda e Diretoria do Hos
pital na pessoa do Dr. Rubens Al
berto J'azar que agradece penhora
do a todos

LUZ lEL:ÉTRICA. CUSTARA
MAiS JA NO OlA 27

No dia 27 deverá entrar em vi
gor o novo aumento nas tarifas de
energia elétrica, de 16% ern média,
que será o segundo do ano, preven
do-se um reaj uste da ordem de
10,5% para os consumidores resi
denciais e rurais e de 20,4% 'para
os consumidores industriais de alta
tensão. Segundo fonte qualificada

.
do Ministério do Planejamento, em-
bora a proposta do DNAEE, ainda
não tenha sido encaminhada oficial
mente, o Ministro Delfim Neto não
irá concordar com o

'

reajuste mé
dio superior a 16%. (G.P.)

MOBRAL COMUNITARIO
DANDO CONTA DoO RECADO

Prefeit a�

o Mobral local abriu inscrição
para o curso de Tricô e Crochê, as

sim sendo as pessoas interessadas
deverão comparecer a sede da refe
rida . instituicão

.

de alf'abetizacâo
Mobral, que também está abrindo
em todo o território nacional - di
versos cursos que depois de termi-

Largura da pista de rolam�nto 12,00 metros
\

- cóta 4,80 m.

Calçamento a asfalto da rua Felipe Schmidt entre as ruas Curitibanos e Pastor Georg Weger
frente cóta

A 1)
A 3)
.AII)
A13)
A21)
A23)
A31)
A33)
B 2)
B 5)

. :812)
,B15)
B22) Ivo Garcia .. .. .. .. .. .. .. ..

(
.. ..

B25) Julia Ormayer -,
.

332) Rita Stokler Pinto .. .. .. .. ..

:335) Adelcio José Cunha ..

C 4) Emílio Carlos Dams .. .. ..

C14) Egon Emílio Dams .

C24) Julímar Rogério Dagostin ..

C2�) Valdir,Estanislaski .. .. .. ..

Francisco Vicente de Souza ....
Dra. Salma Seleme .. .. .. ..

.

Salvador Mattos do Nascimento

Nereida Cherem Corte

João Luiz Zanata .. .. .. ..

Carlos Carvalho .

Adernar Schumacher .

Victor Pereira .

David Stanislaski .. .. ..

I

Wanderley Coelho .. ..

Irene Claudete Gneípel ..

Eliceu· Lacava .. .. ... ..

2)80 x 4,80
2.80 x 4,80
z,80 x.4,80
2,80 x 4,80
2:80 x 4,80 '=

2,80 x 4,80
2,80 x 4,80

.

=

2,80
-

x 4,80 =

2,30 x 4,80, =

2)30 x 4,80
2,30 x 4,89
2,30 x 4,80
2,30 x 4,80
2:30 x 4,80
2,30 4..4,80
2)30 x 4,80
1,80 x 4,80
1,80 x 4,80
1,80 x 4,80
1,80 x 4,80

. ;

m2 preço un

13,44 x Cr$ 455,00 Cr$
13,44 x Cr$ 455,00 Cr$

\

13,44 x Cr$ 455,00 Cr$ .

13,44 x Cr$ 455,00 Cr$
13,44 x Cr$ 455,00 Cr$
13,44 x Cr$ 455,00 Cr$

.

\

13,44 x Cr$ 455,00 Cr$
13,44 x Cr$ 455,00 Cr$
11,04 x Cr$ 455,00 Cr$
11,04 x Cr$ 455,00/ = Cr$
11,04· x Cr$ 455,00 Cr$
11,04 x Cr$ 455,00 Cr$
11,04 x Cr$ 455,00 Cr$
11,04 x Cr$ 455,00 =. Cr$
11,0'4 x Cr$ 455,00- = Cr$
11,04 x Cr$ 455,00 Cr$
8,64 x Cr$ 455,00 Cr$
8,64 x Cr$ 455,OQ . Cr$

.

8,64 x Cr$ 455,00 . Cr$
8,64 x Cr$ 455,00 Cr$

48,00 x 4,80 23°140

Sub total··

6.115,20
6.115,20
6.115,20
/

6.115,20
6.115,20
6.115,20
6.115,20
6.115,20
5.023,20
5.023,20
'5.0.23,20
5.023,20 .

5.023,20
5.023,20
5.023,20
5.023,20
3.931,20
3.931,20
3.931,20
3.931,20

% fio preço unl
4

2,80 x Cr$ 140,00
2,80 x Cr$ 140,00.
2,80 x Cr$ 140,00
2,80 x Cr$ 140,00
2,80 x Cr$ 140,00

I 2,80 x Cr$ 140,00
2,80 x Cr$ 140,00
2,80 x Cr$ 140,00
2,30 x Cr$ 140,00
2,30 x Cr$ 140,00
2,30 x Cr$ 140,00
2,30 x Cr$ 140,00
2,30 x Cr$ 140,00
2,30 x Cr$ 140,00
2,30 x Cr$ 140,00
.2,30 x Cr$ 140,00
2,80 x Cr$ 140,00
2,80 x Cr$ 140,00
1,80 x Cr$ 140,00
1.80 x Cr$ 140,00 -

Cr$ 104.832,00

.

total

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$, :

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

I

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

392,00 Cr$
392,00 c-s
392,00 Cr$
392,00 Cr$
392,00 Cr$
392,00 Cr$
392,00 Cr$
392,00 Cr$
322,06 Cr$
322,00 Cr$
322,00 Cr$
322,00 Cr$
322,00 Cr$
322,00 Cr$
322,00 Cr$
322,00 Cr$
252,00 Cr$
252,00 Cr$
252,00 Cr$
252,00 == .Cr$

Total. .geral ..

6.507,20
6.507,20
·6.507,20

\

6.507,20
6.507,20
6.507,20
6.507,2"0
6.507,20
.5.345,20
5.345,20 .

5.345,20
5.345,20
5.345,20
5.345)20
5.345,20
5.345,20

. 4.18·3,20
4.183,20
4.183,20
4.183,20

=---__"""""'--=-=
\

Cr$ 111.522,00

�

Lançamento da taxa de melhoria referente 8,0 calçamEnto 'a asfalto da Rua Felipe Schmidt, conforme determina o Artigo 93 da Lei n.? 1344 de 23/12/76 do Có-
,

digo Trbutário do Município de Canoinhas-SC.

Canoinhas; �O de agosto de 1980.

JOAO S. ANDRADE - Fiscal .. D.V.O.

Cr$ 6.703,00
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. 2�O OFíCIO DE NOTAS

Edital de Notificação
de'; Protestos"

Por não -ter 'sido encontra-
; • "I

\ dó no.endereço fornecido ou

por recusar a 'tomar ciência'
faço saber a que o presente
4é:'EI)ITAL",. virem ou dele'

. tiverem conhecimento que
-deu entrada neste "OFíCIO"

, pap;à ser protestado contra o

�spOtlsável c&ntro· do pra
'1J(), legal os ·títulos comi 85

eguintes características:
, -

DP N:o 154 I 04, venci
mento 2-5.09.79, no valor

. dê Cr$ '2 '.100,00. Emitida

por E;ICOM Engenharia In

dústria e Comércio S/A, Con
ita:� "4MARIA J O A-'N'A
MARTINSt1; .

DP N.o FC 1-54 05; ven
-c�ento 25.10.79, no V[-l
lor de 'Cr$ 2'.100,00. Emi

.tida por EICO:M: Engenha
ria Indústria e Comércio

S/A. Contra: UM A R I A

JOANA MARTINS"

Indústria e Comércio' SIA.
Contra: "MARIA JOANA
'MARTINS" ,

DP N.o FC 154 08, ven
cimento 25.01.80, no va

lor de Cr$ 2.100,00. Emi

tida por EICOM Engenharia
Indústria e Comércio S/A.
Contra: "MARIA JOANA
MARTINS'" .

DP N.O FC 154 09, ven

cimento 25. 02 . 80, no va
.

I ,

10r de c-s 2. �OO,OO. Emi-

tida por EICOM Engenharia
, .

I

Indústria e Comércio SIA.
Contra': "MARIA JOANA

i

lVIARTINS" .

DP N.? FC, 154 10, ven-,
cimento 25. 03 . 80, no va

lor, de Cr$ 2. 100,00. Emi

tida por EICOM Engenharia
Indústria e Comércio S/A.
Contra': "MARIA JOANA
,MARTINS" .

"NARCISO VIELE:VSKI" com

"ANA SYtDORAK" brasileiros
, ,

solteiros, domiciliados e resí -

dentes nesta cidade; ele mecã- "ROBERTO 8ZYMGZAK"

nico, nascído em Rio dos Par- com \lTE;RE:ZA CARLOS",
dos n/ munícípío aos 2 de ou- brasíleíros, solteiros'; ele la

túbro de' 1.952,. filho de' Fran- . vrador, nascido em Salto Ca
cisco Víelevskí e L í d i a noínhas - Major Vi1eira. aos

ViellelVski; ela do lar nas - ,21 de dezembro de 1.957,re
cida em Canoínhas

!
aos 21 de sídente em Floresta - Papan

março de 1.960, filha de Julio duva - Scp., filho de Vicente;

Sydorak e de Natalia Popadí- Szymczak e de Francisca Szy
uk. mczak; ela do lar, nascida

"OSVAL DO GUENZE" com
em Rio de Areia de Baixo n.'
município aos 27 de outubro

"MARI� VE:RGINA ME'DEiI- de 1.958, fi�ha de Vitorino
ROS·' D'E SOUZA:' .brasíleíros Carlos e de Oridia Qairino de
solteiros, domícílíados e resí- Almeida. ., I

dentes' nesta cidade; ele moto-
" ,

rísta, .nascído em Santa r.eo- \lIGOR SiOHOLZE PEIXOrrO"
cádía nl munícípío aos 18 de, com ,II GRACIA MARIA WE
outubro de 1.960'" filho de Nar ELE' MAAS", brasileiros.do
ciso Guenze e, de Rosália The- micilíados � residentes nes-}

odorovíscz; ela balcenísta , ta cidade; ele solteiro, ban-'
nascida em Tamanduá neste cárío, nascido em C�noinhas
município aos 5 de setembro aos 27 de março de 1.957 .rí
de 1.961, filha ,de Luiz Corrêa lho de Hugo Antonio Peixoto
de Souza e de Marta da Luz e de Irmgard Scholze Peixo
de Souza. � to; ela viúva, baneáriai, nas

cida no Rio de Janeiro aos

27 de novembro de 1.952, fi
lha de Walter de Abreu We
bler e de Regina Maria We
bler. ti! ,.ir

Registro
, I

NEREIDA C. CORTE, Oficial de

Registro Civil do 1.0 Dlstrito de Co

noinhas. Santa Catarina faz saber

que pretendem coser-se. I

"GJLMAR DOS SANTOS RIS,..
KEil com \lNEUSELf APA

REcIDA DOS PASSOS",bra
síleíros, solteiros, domiciliados
e residentes neste dístrito; e

Ie operário, nascido em Divi
sa-São Mateus do Sul --- PR.
aos 20 de outubro de 1.959, fi
lho de Rívadavía Ríske e de
Djaníra dos Santos Riske; ela
operária, nascida em Canoí -

nhas no dia 9 de novembro de
1.963',firrha de João dos Passos
e de Dirce Goes' dos Passos.'

,

"DP N.O FC 154 06, -ven
cimento �5 : 11 . 79, no va
lor de' Cr$ 2.100,00. E�.{

, tida por EICO'M Engenharia
Indústria � 6 Comél'dio SIA.
'Contra: "MARIA JOANA
MARTINS".

DP N.o FC' 154 11, ven-
,

cimento 25.'04.80, no' va
'lor de Cr$ 2.100,00. Emi ...

tida por EICOM Engenharia
'Indústria e Comércio SIA.
Contra: "M.ARIA JO'ANA
MARTINS" .

, .NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS DE

"l\UGUEL PROCOPIAK COl\IJ:ÉRCIO DE VEíCULOS LTDA,"

,.,1'
.' ,voct ENCONTRARA PARA PRONTA ENTHEGA:

•

-: I -\

Marca Ano

-l, Veraneio - luxo 1974,
1 :9tásJUá" " .,'.. ,. .. .. .. .. .. 1975

1 1mVariant " .

,,1 Pick-Up -Chevrolet '.. .. ,. ,.

....

�9'7,a
2 '131"3qihta , .. ..

.. ., .. .. .. .. 19'78

"

',MIGU�'l PROCOPIAK (OM� DE VEíCULOS LTDA.

DP N.o FC 154 07, ven
cimento 25.12.79, no va

IOf' de Cr$' 2 . 1.00,00. Emi

tida por EICOM Engenharia.

,

/

�,"
. .. �

-

.

Canoinhas. 2 1 de, agosto
de 1980.

Alcides Schumecbes

Oficial Maior- "CELIO VIEIRA. RIBEIRO"
com "MARIA LORE�E BIA
NEK SAMPAIO", brasíletros,
solteiros, domiciliados e resi-
dentes nesta cidade;ele moto
rísta.nascído no Mun. de San-

I '

ta Gecília-SIC. aos 1.0 de maio
de 1.959, rílho de Erotídes Ro-

drigues Ribeiro e de Alda Vi
eira Ribeiro; ela do lar, nas

cida em 'bivisa-São Mateus
do Sul-PR. aos 19 de agosto

..

de 1.96.0, filha de Bruno Sam

paio e de Di1ce Bianek Sam

paIo.
'''C1\RLOS KOHLER" c(J[m'
"IVANILD.A: DE FATIM'A RI

BEIROu, brasileiiros, solteiros
_ ,domiciliadoS! e residentesnesta
ciQade; e1e operário, nascido
em Ganoinhas aos: 1. o de mar.
de 1.958,fUho de OSiValdo Koh-
ler e de'Ana de Barrosl Koh[er
ela operária, nascida em Rio
da S;erra, dtstrito de Monte
Castelo: Se. aos 15 dê feverei
ro de 1.960, filha de Walfrido
Ribeiro e de Antoninha Cai
tano Ribeiro.

"RE:NATO ALVE:S" com "JU-'
VITA APAREICIDA BARBO

SA", brasIleiros,' solteiro�:, do-
'miciliados e l'iesiden tes nes

ta cidade; ele esériturário
"

nascido em. Ganoinhas aos 1.0
de abrial de 1.960, filho de Vi -

'

tor Alves e de Maria Delfina
Alvles; ela a.ux. de labO'ratório,
naSlcida em Videira, se. aos

15 �e fever:ei�o de 1.964, . filha
de João Cândido Barbosa e

de Maria da Glória Barbosa.

Mi
".,:_

i .-�.1:\ :'1' -

�, • :', ,../
J

"·'liEVWK...
����U1III'li���

':Basilio Humenhuk Comércio

de Veículos Ltda.
. 'X:n'SSF'nWFS?3 I Rev:d-edor· FORD 1

=-'"

�------------------------

·1948 32 ANOS 1980

Civil -
filho de Miguel José' Munhoz,
e de Mercedes M u n h o z,
falecídos; ela do lar, nascida
em Barreiros nl município
aos 30 de abril de L960.fllha
de Vitor Vieira de .Líma e de

Durçulína ,
de Oãívelra Lima.

FREDE,RIDO M. SALIBA
OF1CIAL 60 RgGISTRO CI
VIL D'E MAFRA-S;..C'., faz
saber por intermédio da Ofi
cíaí do Registro Civil desta
cidade que pretendem casar

"LUIZ CARLOS BALABUCH"
com "E,VA MOTELIE,VIGZ",
brasileiros, A solteiros;ele fer
roviário, nascido, �em C'anoi
nhas aos 15 de maio de �.958,
residente nesta cidade, filho
de João Balabuch e de EH,..
te Bella Cruz Balabuch; ela
do lar, nascida em Mun. de
MaJra-SC.. aos 21 de feve
reíro de 1.959, residente no

muno de Mafra, fíãha de Jo
slé Motelievicz e de Estanlsla
va Motelievicz.

E para que chegue ao conheci

mento de terceiros, mandei publicar'
o pre�nfe Edital. Apresentaram os

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

1IIIlI.J

Editais
nhecimento de algum, impedimento
legal, oponho-o na forma da lei.

Canoinhas, 21' de .agosto de
1.980.'

"

'
.... ; �'� I �... .r

NERE"DA
-

C. CÕRTE
Oficial do Registro Civil

CPF, 222.315.879-04

JACIRA EMII,IA PAUL coa-
1{tl:A, Tabeliã e Orfcial do Registr.
Civil do Distrito de Pinheiros, Co�
manca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que Pl'e
tendem casar:

JOSÉ CLAUDEI\-HR FRANCO
DE RAOMS e ANA SZABÉLSKr.

Ele, natural deste Estado-Porte

União, nascido em.Porto Uníãe,
Santa Catarina, no dia 29' de agosto
(�e 1955, motorista, solteiro, domi
ciliado e residente em Santa Leocá

dia, Canoinhas-SC, filho de Manoel
Franco de Ramos e Durcilia Saraiva
de Ramos, falecida, Ela, natural
deste Estado - .Major Vieira, nasci
da em Major Vieira no dia 11 de
maio de 1957,' do lar, solteira, do
miciliada e residente em Major
Vieira, filha de Lidio Szabélski .ft

dona Filomena Martins SzabélskL

ANTONIO ARI FIGURA e IL
CE TEREZINHA AR,TINS. Ele, na
tural de Valinhos, unicípio de Ca

noinhas, nascido' em, 10 de março'
de 1948, agricultor, solteiro, domi
ciliado em Pinheiros, neste Distrdto,
filho de Antonio Figura e Maria
Cubas Figura. Ela natural de Butiá

Verde, deste Estado, nascida em 22

de outubro de 1963, do lar, solteira,
dom'i�iliada em Pinheiros, filha de
Deoclecio de -Oliveira Martins e

Maria Albuquerque Martins,

�� ��,�uém souber de algum im

pedimento, oponha-o na forma da

lei.
.

Pinheiros, 16 de agosto de 1980.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Civil
elo Muníoípío de lVIajor, Vieira, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei,
faz saber que pretendem casar:

CLAUDIO KOASKI e ARILDA
MARCINIACK. Ele, natural deste

Estado, nascido neste município no

dia 07 de agosto de 1960, lavrador.
solteiro, .domiciliado e residente

neste município. filho de Victor
K.oaski e Rosa Kóaski. Ela, natural
deste Estado nascida neste municí

pio, .no dia 07 de outubro de 1960,
do lar, solteira, domiciliada e resi, r

dente neste município, filha de
Mieceslau Marciniack e EduVÍl'g!es
Konegundes Marciniack .

Major Vieira, 20 de ag'oBto, Clt}
1980.

Se alguém tiver conheciment8
de existir algum impedimento lega1,
acuse-o para fins de direito.

SEBASTIÃO OREIN COMA
OfIcial do R�gistro Civil

, ,

rocura-se
MAURO LUIZ ,KICHELESKI, rapaz paraplégico,

oferece seus préstimos para firma esta�elecida em qualquer
ramcl de atividade. O mesmo tem o curso completo em Se-

cretariado� boa redação e datilografia" tendo inclusive artig.os
escdtoc nos jornais "Correio do Norte" e "Barriga Verde",
-, ,

Aceita submeter-se a testes de aptidão.

Tratar 'diretamente na Rua Pastor, Goorg Weger
n.o� 746, ou marcar ·entrevistas através do fone 22-0379.

\ ,

-

PUBLICID.f\DE, É UM INVESTIMENTO SADIO E ,

RENTAVEL.

SE"VOC� AINDA NÃO FEZ, C�RTAMENTE ESTA

CEDENI;>O VANTAGENS A SEUS CONCORRENTES.

FACA UMA' EXPERIÊNCIA. - ANUNCIE NA RADIO

SAN�A CATARINA. PROFISSIONAIS ,REALMENTE CA

PACITADOS, IRÃO EMPENHAR-SE NA DEFESA DE SEU
INVESTIMENTO.

Fazemos' sempre � melhor oferta em veículos. novos FORD

'. e usados de qualquer marca.
,

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 Veraneio super luxo - verde .. .. .: .. .. 1974
, 1 "Landau - pràteado ' , .. .. 1976

1 Volkswagen 1500 - bege. .

"

1976

Adquira seu veículo com a m�ima entrada.

Veíeulds infeiramente revis'ados, de boa procedência, a�5

melhores preçbs da reg�ão.
Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vid�I Ramos, 203' _. F,Qnes 22-0268, 22-0468 e 22-0024

"ANTÓNIO ACIR MUN}J:OZ"
com . "MARIA D�S DORES
DE LIMA", b�asileiros, soltei
ros, domiciliados e residen
tes nesta cidade; eae moto
rista nascido em: Pinar'ê--PR
t

.

aos 15 de novembro de" 1953, ...." ......-.- I ,4.', ,

�
\ ..�. 1 • �. :.f

E,ISTO, VAI LHE PROPORCIONAR MUITAS ALEGRIA.5 ...
E lmJITOS LUCROS TAMBÉM.

I
I

'*

=..".
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.inguim'
Çal"dápio A LA, CARTE -- espeto corrtdo

.

- Ianches __o sorvetes da casa - Aceitar:lloS en

.: comendas de. churrasco de gado - carneiro -

''leitão'' e
.

galinhas .�Sa(ta3. Preparamos festas de
anive:ooários e easamentos, 'etc.

fei ra
,"

,
"

r '.�

D� conformidadecom O Artigo n.? 276, do Có

digo 'Tributário Municipal, o Departamento de

Viação 'e Obras Públicas, mediante o presente
Edital, os elementos referentes aTaxa de Me- .

lhoria, sobre o Calçamento a Lajota, na/ Rua
Barão do Rio Brai1co, entre as Ruas Paul Har
rlfS (} Irmã Maria Felicitas'.

a) ORÇAMENTO D0 CUSTO·OA OBRA'
POR METRO QUADRADO

fi) Preparo de base Cr$
b) Acerto do leito Cr$
c) Calçamento a lajota :.;}.... Cr $)
d) Mã'o de obra Cr$

46,11
48,55

182,10
'63124

340jOO
'

,
."

Total .
' � Cr$

.

I

>
'

b) CUSTO DA OBRA

a) preparo de base Cr$ 140. 572�33
b) Acerto do leito ,. Cr$ 148; 010,99
c) Calçamento a lajota .. ·Cr$ 555.155;53

. ')

d) Mão de Obra, :Cr$ 192.795,37
--- --

.Total' Cr$ '1.036. 534,2 O

c) Área total da Obra 3.810,79 metros qua
drados, a ser financiada pela Prefeitura Muni

cipal" de Canoinhas, 762,16 metros quadrados)
correspondente a 1/5 da 'Obra em moeda re

presenta Cr$ 259. 133,55 .

d ) . A ser financiada, pelos contribuintee ....
f·

3.048,()3 metros quadrados, em moeda repre-
senta Cr$ 1.036.534,20.

0'1) DEMETRJO TRUKAN
,

.

frente 20,00 metros cota 5148
) .....

l09,60m2. a Cr$ /34'0,00 .:Cr$ 37 . 264,00
meio-fio: 20,00ml. a,

. ,,:! i
.

:
-

Cr$ 140,00 ..
, Cr$, 2 .800,00

--

Total _ '� Cr$ 40.064,00

02)' 'ROMAR10'MART'INS
frt:nte 20,00 metros cota ,5,48
109 ,60m2. � Cr$ 340,00 Cr$
meio fio '20,00 mI. a

.

Cr$. 140)00 ..
'

..
' Cr$

$'rotal ',..
'

Cr$

. 0.3) DARCi VILLAN.OVA
20,00 metros cota 5,48
109,60 m2. a Cr$ 340,00' Cr$

,

37. 264�OO
meio-fio 20,OOmL a

Cr$ 140�OO Cr$ 2 . 800,00
\

't:o'bbl Cr$ 40.064,00

:� I":';
.

,

'37.264,00

.

2.800,00

40.064,00

04) JOS:É THEODORIQVSKI
"

frente 20,00 metros cota' 5,48 Es.quin� )

156,07m2. a Cr$ 340,00 Cr$
,

53.063,80
:

.,_

I imeio-fio 20,OOml a
Cr$ 140/0.0

.

� ..
' Cr$, . 3.640,00

--

56.703,80
\

,

Total ., :. '

.. Cr$

ü5) LUDOVICO DO'MINIAK

f�lté 20,00 'metros qotá 5,48

Dra. Heloisa S. Bertoncini
CIRURGIA-DENTISTA

CRÚ 1091
,

.

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.. andar

(ati> lado do Edifício Mussi)
, Fone 22-043�

'uni I

r T L
\

,

G'.l!\.RDEN I A,
,

Vest,id6, loago sob 8ncomeD.da
. Slmente Is'te mês,· Calças �e Veludl� �. T'

'Iam�nh,s 44 a -48 com 50·/., 'de de'selel,l .( ",:.

Trab�lhamos com c'artã6 !,'t,LO;•.,",
.

'"
I , y' _I" ....

c
''!I-. •

-I .', � o,, ... 'I "",,!
1 f,',

"

' ..,.....

,"
, �-' ,-'

'
.

• ', !._ ...
"

I •. -:' l ,
. :& (.

l09,60m2. a Cr$ 340,00 c-s
n-eio-fio 20,00 mL. a
Cr$ 140,00 Cr$

37.264,Oq
,

1,3) ANTONI.O GONÇALVES

2.800.00
frente' 40,00 metros cota 5,48 Esquina ," ':: ..
265,67 m2. a Cr$ 340,00 o-s :. "90 l.32,7��O '. )

Total , , Cr$
,

40.064.100

06) AUGUSTO PAPE
.

'

frente 40,00 metros cota 5,48 Esquina
265,67m2. Ia·Cr$ ,340,00 Cr$ 90.327;80
meio-fio 46:tí11. a

Cr$ 140100 Cr$
----�-�

.

) ,

6.440,00

Total
-

, Cr$ '96.767.80
/

07) AQOLFO BECKER

frente 20,00 metros cota 5,48 Esquina
156,07m2. a Cr$ 340,00 c-s 53 '. 063�80
meio-fio 26,OOml. a

Cr$ 140,00 � Cr$
,

3 .640,OC
--- ---

56.703,80Total , Cr$

08) JACSON COSTA e CÉLIO· BABIRESKI

frente 20,00 metros cota 5,48 Esquina
156,07m2 . a c-s 340,00 Cr$ 53. 063�80
meio-fio 26,00m.1.
a Cr$ 140,00 Cr$ 3.640,00

drenagem, 10,OOml. a

Cr$ 200,00 , Cr$ 2 ,OQ'O,OO

Total Cr$ 58. 703�80

0"9) LUDOVICO B,ABIRESKI

Lente 20;00 metros cota 5,48
1C9,60m2. a c-s 340,00 c-s
meio-fio 20,00 rnl, a
Cr$ 140,00 Cr$
drenagem 1O �00 �,l. a-

I

Cr$ 200,00 ..... � .... Cr$

37.264,oq

2.800:00

.2.000,00

Total
'

.. : :Cr$,
'

42 . 064�OO
.

10) ERVINO FLEITH

, .

, 'ü ente 40,00 .metros co�a 5,48 Esquina
265,67 m2. a Cr$ 340,00 Cr$ 90.327,80
rr::'E:!o-fiQ 46,00 mI. a

Cr$ 140,0'0 ,. Cr$
, drenagem 20,00 mI. a

c':' $ 200,00 Cr$

6.440,00

I

Total , Cr$ \

11) ONII.lD,b DALPIZZOL

4.000,00

'100.767,00
,"

frente 40,00 metros cota ,5,48' Esquina
265,67 m2. a Cr$ 340,00 Cr$ 90.327,80

. tr:e1o-fio 46,00 mI. a

Cr$ 140,00 Cr$
d�'cnagem 20,00 mI. a

.
Cr$ 200,00 Cr$ 4.000,00

-_._--- �"

6,440,00, .

'rotaI Cr$ 100. 767�OO

. '12) NAILOR AIRTO'N MUNHÕES

ffente 40,00 metr.os cota 5,48 Esquina
265,67 m2. a Cr$ 340,00 Cr$ 90.327,80

I """.- ,

n1eio-fio 46,00 mI. a
" !

Cr$ .140,00 Cr$ . 6.440,00-
drenagen1 20,00 mI. li, .

Cr$ 200,0Ó' . : ...
'

..... :,. Cr$
.

4,000.00
"

. -�. ---_._.__ . __
.

106. 767�o.Q,

, 1

• -

J TotSl
'. ,.,' , er"• � .. • • • • • • • • • • • •• \f

rnei..o-fio 46,00 ml, a
.

(1 $ 140,00 Cr$
drenagem 20,,00 ml., a,
Cr$ 200,00 ,'. c-s . .4 : OOO:-ÓC··,

.

" ,
._�.

....,....-,-............ ':" � _,I

Total .... � ..
'

•......... c-s: 100.767 .(JO,
..

�.-

• -; ,"�,o:

l'
: \, � ',' - �;

.

6.440,Ó(l
.. \ ,

, .

I

,

• I .:" �:.\ �
•

, "1
, '.'

14) PEPRO FERREIRA'

20)00 metros-cota 5,48
109,60m2. a Cr$ 340,00 Cr$

. ',: �.!\ ·,·t�
. �. ,

,t :'1.',

.,

37 . 2.64,00 '

(� .' '
, I) !\,

....
.

20,OOm1. meio fio Ia .

Cr$ 140iOÓ" ........•'. Cr$
.

'I

,10,00 ml. Drenagem
c-s 200,00 � '. c-s 2 .000 00

'--

Total
'

c-s 42 .064,<;>0

15) NORMA FERREIRA � i
.', '.�.

!
.. -

20,00 - cota 5,48 - 109,60 m2. ",'
" . ,

a Cr$ 340,00 ..

' 'Cr$.. . 37.264,00'
20,00 ml. meio fio a ' .:.,' ,�_<,.',

,Cr$ .140,90 r-
••••••• ·.0·... C�$ , ., ,2'. �,ººA�j),

10,00 ml. 'Drenagem' I"
, .... - ... <.

i .

Cr$ 200,00' �', •. ,. "
" .. '. Ct$- '2' . OOO�ÓO'"

"'-_- ,>

)

Total
'

'.

'

". Cr$ .:
/ 42 '. g(!j'4.0e

"

16) ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL 'D'
CARITATIVA '

".

"I'

I· 'j

:r\
.�

,

1�'
.

.

80,00 ml, (esquina). - cota '5,48
�84,87 m2. a Cr$ 340�OO c-s
meio fio 86)00 ml. a

Cr$ 140,90
'

Cr,$ ,

Drenagem '40,00 ml. a. '
, \

Cr$ 200,00 " .. Cr$ ,.8.000,0'6';'
'----:--.....,---'----

Tot1al i....., ... . . � . . . . . (:r,$ . 184 : 8'95,810;;;
\ ,

SOMA ,DAS' PARCELAS, ',,'

A SER FINANCIAÔO 'PELA PREFÊITURÁ.
lVIUNICIPAL DE CANOINHAS:' �.',:.' .\ �.

Cr$ 259 . 133,55
A SER FINAl\fCIADO PELOS ; �:
C'ONTRIBUINTES: I, "I

I." � -'\"'''i'!i-�
I

Calçarp.ento a Lajota Cr$ 1.036.53'4,20,·
M�'io fio ,.' Cr$ 74. 760,00.

.'
.

Drenagem . � , ,Cr$ . 32 ,OQO,OO '

.',.
.

"

Total Cr$ '1.402:.427,75 : .'
..

,

(Hum milhão quatrocentos e dois mij·. e.'.
quatrocentos e vinte' e sete cruzeiros e

setenta e cinco centavos) .

+ �.,

.• ,:a:�'
• i

Canoinhas, 21. d� Agosto �e 198.0.

Benedito Theré�io Carvtil,ho
As,sessor Técn'ioo,·D.M.E�R.'

.- _"'. , "
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SERVICOS
�

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-097{

FARMACIA QE PLANT:AO: De sábado (23) a sexta-feira

(29) STA. ORUZ - Rua Feli

pe Schmidt, 365 - Fone 22-0447
I

/ lUÉDICOS OE PLANTA0: Em casos de extrema urgência _

Fone 22-0033

RADIO PATRULHA: Fone: ine

PRONTO SOCORRO: Fone: 192

�PL.f\NTAO CELESC: Fone: 196

ESTAÇãO RODOVIARIA: 'Fone: 22-0179

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações 'das 08:00 às 12:09

horas e das 14:00 às 18:00 ho

raso Aos sábados até às 16:00

horas.

---------------------------- w === ___

Noticias de

Major Vieira
FRANCISCO KRISAN

PREFEITO GADOTTI
I

14,30 horas _. Sessão solene da Câ-
mara de Vereadores;

A) Entrega de títulos honorífi

cos ao Exmo. Sr. Secretário dos

Transportes e Obras, Dr. Esperidião
Amín Helou Filho e ao ex-Prefeito,
cidadão Victor Borges;

B) Inauguração da galeria.' dos
ex-Vereadores. '

o Prefeito Municipal de' Major
Vieira, sr. Claudio Gadottí, esteve

na semana que passou, em Floria

nópolis, tratando de diversos assun

tos administrativos junto ao Secre

tário dos Transportes e Obras, Dr.
.

Esper.díão Amin Helou Filho e le
vou pessoalmente em mãos o con

vite da Câmara de Vereadores de

Major Vieira, bem como a progra
mação para o dia 30 de agosto p.v.,

data em que o mesmo receberá o tí

tulo de Cidadão Honorário de Ma

jor Vieira, bem como serão inaugu
radas várias obras de grande gaba
rito, destacando-se o novo prédio da

Prefeitura e o calçamento a lajotas
na principal rua da cidade.

Além da programação oficial,
haverá a instalação do Sindicato

dos Empregadores Rurais de Major
Vieira, cujo presidente é o sr. Alba

TO Dias de Morais. Também a pro

vável posse do Conselho _Comunitá
do de Major Vieira e a instalação
do Posto de Identificação, os dois

últimos dependendo da confirma

ção do Secretário de Segurança e

Informações e do Secretário do Bem,

Estar Social, Egidio Martorano. A

festa será patrocinada pelos bene

ficiados com o calçamento e a Pre

feitura Municipal.

ANIVERSARIOS

Dia 18' aniversariaram: A jo
vem Ivone Bosse, o garotinho Mar

.
cio' Machado e a menina Solange
Ruthes. O garotinho Adir Mucha-

loski.
I

Dia 20 ainversariou o sr. Irineu

Henning, residente em Lageado Li
so.

Dia 22 aniversariaram os meni

nos Claudio Francisco Krisan e

Marcos José Moranti .

Hoje aniversaria a sra. Her

cilia Gadotti, dileta esposa do sr.

Claudio Gadotti.

Dia 24 Aniversariam, o menino
Odair Krauss e o jovem Daniel No
vack.

Dia 26 Aniversariam, os (gê
.

meos) Mario e José, filhos do casal

David (Elfrida) Granza.

Dia 28 Aniversaria a Sra Te

reza, dileta esposa do sr" Carlos Fe

lix Muk. Aos ahiversariantlis a co

luna envia sinceros p.arabéns.
CONVITE

Claudio Gadotti � Prefeito Mu

nicipal, João �atista Ruthes -. vice

Prefeito e AdI!' Francisco Veiga -

Presidente da Câmara de vereado

res convidam por nosso intermédio,
para as solenidades de inaugura�ão
do novo PAÇO MUNICllPAL, cujas

. solenidades serão realizadas no dia

3'0 de agosto do corrente ano,' com
a seguinte programação.

10 horas - Recepção as autor-i

dades federais, estaduais oe munici

pais;
10,3.0 horas - Inauguração do

novo PAÇO MUNICIPAL;

11,,00 horas _ Inauguração da pa

vimentacão das ruas Argemiro Bor

ges e VIctor Fernandes de Souza;

·1130 horas _ Visita as instalações
dd novo paço municipal e as ruas

pavimentadas;
12,00 horas _' Almoço na fazenda

do Sr. Albaro Dias de Morais;

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu no último dia 13 a sra.

Reguina Malakovski, deixando no
luto vários filhos, netos e bisnetos.

Seu sepultamento ocorreu no dia
. seguinte com Missa de corpo pre
sente e grande acompanhamentó .

\

A. coluna envia a, família enlutada,
sentidas condolênctas,

.

Faleceu dia 18 último, 'em Ma

jor Vieira o sr. Izidoro Urbaneck,
deixando no luto sua esposa e fi

lhos. Seu sepultamento ocorreu no

dia seguinte, com grande acompa

nhamento e com Missa de corpo

presente. A coluna envia a família

enlutada sentidas condolências.

NÃO PER,CAM: DIA 30 GRANOE

RAIL,E E DIA 31 GRAND'E RO,

DEXO CRIOULO EM MAJOR VIEi

RA - PROMOÇÃO DO ".CTG LAGO

AZUL".

Associação Espírita « Lar de Jesus»

Contribuição Expontânea

Resultado da contribuição expontânea sorteada dia 26

de julho de 1980, pelaLoteria Federal:

1.° prêmio: - Número. 079 - Julio Pauluk - Um .touro da raça

charolês;
número 606 _. Ema Tack - uma máquina fotográ
fica "'Kodak";

3.° prêmio: número 331 - Leonidas Tabalipa - Um jogo de

. Copos Térmicos;
,

"

.
.

�.o prêmio: -. número 454 - José Kawa - Um jogo de Chá.

Canoínhas, 30 de julho de 1980 .

H'ILDA ·OSTROWSKI - Presidente
,

2Q
....

. preffi1o:

\

Mais um dia, de rotina no

Projeto Casulo da L. B . A. Revi

todas as tarefas, troquei algu
mas idéias com uma monítora e

,

depois sai para um trabalho de

assistência social.

Caminhando através de be

cos estreitos num pátio de case

bres de uma Firma deparo-me
com um menino loiro, olhos

azuis cor do céu, onde se lia

uma tristeza imensa, macacão
zinho esfarrapado e sujo, dedi
nho na boca para disfarçar o

que 'lhe ia na alma. A irmãzi

nha' um pouco maior, mas nas

mesmas condições lhe acompa
nhava. Perguntei a ele sobre a

mamâe . Nenhuma resposta ob

tive, apenas a cabecínha baixa e

os pezinhos inquietos' batendo

no chão. Porém o ponto de in

terrogação logo foi desvendado

pela voz estridente da vizinha

que ouvira a pergunta e foi lo

go dizendo: - Moça, a mãe dele
é louca, ela está, 11.9 hospício em

Florianópolis.

Estremeci, ao ouvir aquelas
palavras e jurei amim mesma

que iria tornar o azul daqueles
olhos um pouco' mais brilhante ..

Dois dias depois no Centro IRecreativo da L. B . A. no Bair-

ro São Cristóvão estavam senta

dos em uma das mesinhas: da
Primeira Unidade Operacional

Prctbtcêo
GERSON JOSÉ VOJCIE

CBOVSKI comunica que. está
terminantemente proibida a en,

trada em seus terrenos situados
"

em Alto Canoinhas.

Os infratores serão punidos
de acordo com a lei.

Vende-se
Dois Lotes próximo a Igre

ja do Perpétuo Socorro - Jar

dim da Esperança.
Ótima loealização. Preço a

combínar ,

,

Ver e tratar com Ludovico

ou Dico Bora, na Rua Getúlio

Vargas, 618 - Telefone 22-0935

cas lágrimas de emoção. e Ielící
dade.

Muito Obrigado LEGIÃO
BRASILEIRA DE ASSIS':(EN � .. "

CIA.

Muito Obrigado PREFEITO
. MUNICIPAL DE TRÊS BAR

RAS, ODILON PAZDA, por
terem conseguido' proporcional:"
um pouco de brilho nos olhos
azuis do menino loiro que Deus
colocou no meu caminho.

Casulo duas crianças loírinhas,
bem penteadínhas que haviam

tomado. banho na Undade e se

achavam, interessadas em mon

tar peças de um joguinho infan,

til, pensando em construir casi

nhas, cachorrinhos ou outra coí

sa que a imaginação infantil

lhes sugerisse ...

1

.,

Fitei-os demoradamente e

naquele mês de julho brotou de

meus olhos as primeiras e úní-

\

EXECUTE COM RAPIDE,Z E EFICACIA SUA COLHEITA,
COM

E

FAMOSO NA INDÚSTRIA E· LAVOURA DE ·MÉDIO E

GRANDE PORTE, ESTE TRATOR ESTAM AO SEU LA

DO, DA SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O ÚNICO TRA

TOR BRASILEIRO COM CHASSI QUE ACEITA QUAL

QUER IMPLEMENTO FRONTAL SEM· ADAPTAÇõES. I

_·,A AUTOMOTRIZ "NEW HOLLAND 4040" É O NOVO MO

DELO LANÇADO NO MERCADO BRASILEIR.O. FORTE,
RESISTENTE, DURAVEL, VERSATIL, MODERNA, PER_

FEITA. CONCEBIDA EM CADA DETALHE PARA AU

MENTAR OS.LUCROS ,DA COLHEITA, RED'UZINDO, AO

M'fNIMO, AS PERDAS DE GRÃOS, ELIMINANDO AS

QUEBRAS E ENVIANDO MAIS GR.ÃOS, E GRÃOS LIM-

POS, AO TANQUE GRANELEIRO.
'

'

UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME

CÂNICA DA "§PERRY NE'W HOLLAND". VOCÊ TAM

BÉM VAI SE ORGULHAR .DELA.

ALIADO AO ESPETACULAR TRABALHO DESTA
( _

COLHEITADEIRA, USE O

BT 2105

Revendedora autorizada �'NEW HOLLAND" e "CBT" .

para a região,
. if

Máquinas. Veiculos Equip mentos ,ltda.
I

Rua Duque de Caxias s/n (Próximo ao Cemitério

Municipal)

Telefone (0477) 22"()261 - CEP 89460 - CANOINHÀS-SC

U�,">ff.GE
;�.y

»"

'

& C!IA.
INDÚSTRIA - COMÉRCiO

, ,

- EXPORT
I

ÇAO
TELEFQNES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

,

,

Distribuidores Exclnsivos da' Linha

Completa �
dos Motores «\VEG»

de

vidros, com

tentes para
I '

. Esquadrias
de

ferro
•

equipe

e uma variadíssima secção

de profissionais cornpe
sua colocação.

Rua Des. Costa Carvalho;' 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

Walde
--

K
I

CANOINHASRua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22�0386 Santa Catarina

•

,.
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VE.N,DE-sE -
,

1 Terreno rural com área de 57 alqueires todo mecanizá
vel - distante 27 km. de São Mateus do Sul - Pr. em

direção a POLto União

1 Florestameuto registrado no Il3DF com terreno de 10
alqueires contendo 43'540 árvores plantadas em 1975.
Localizado a ] 2 km. da cidade de Canoinhas - SC.

I

2 Tratores de esteira com motor Mercsdez Benz:1�1 J 13.
Peso 8.600 kgs. (1 nov i e outro com, 1 035 horas: - ha-
vendo possibilidade permuta -corn imóveis. !

INFORMAÇÕES com a

Corretora e ·Imobiliárla: S 1\,( O l'
I CRECI-SC nQ 204

Rua Getulio Vargas, 857 - Telef. (0477) 2-2-0039 - Canoinhas

íííílZfii

Agradecimento ,e

Convite para Missa
Os Familiares de �

B I
sensibilizados, agradecem a todos que, de UQHl ou.

'

outra forma 'os confortaram, na ocustão de seu

.
falecimento, especialmente 80 Dr. Mário Muss! e

aos srs, Hamilton Humenhuk e Antenlo Brehmer,
I'

Outrossim convidam" parentes e' amlgos. para se

fazerem presentes à Missa de 7º Dia que será oftcta
da em sua memórta, dia 126 de agosto, terça-Ietra
próxima, às 19 herasv na Matr]z Cristo BeL, Por
mais este ato religioso L$gth.d.ecern 08 F;.HuHLu-es.
__Bli!!ilBl�g,����Illill'l!U!?l2!��

•

SSln e a
,

Estamos atualizando o CADASTRO SOCIAL de
nosso semanário. Divulgaremos com prazer e sem pagamen
to, a data de' seu aniversário, de sua esposa, de seus filhos,
enfim, de todos os seus familiares. Pedimos, que preencha
com clareza todos os ítens constantes no (s) CUPON (s). abai,
){O.., para podermos redigir detalhadamente os nomes e datas.
Recorte e remeta-nos o (s) cupon (s) preenchido (s), para o

JORNAL CORREIO DO 'NORTE - Caixa Postal 2-I:) - CA
DASTRO SOCIAL - CEP 89460 .,', Canoinhas-SC, ou, pes·�

.

soalmente na IMPR.ESSORA OURO VERDE; à Rua Paula
,

'Pereira n.? 7tl5. "

Nome' ': : o: . . . : , '

D 'd' N .
'

,

ata o ascimento: � o : , _

Nom,e do Pai:
r

.

, �___ _ _ __ _ ,

,Nome da Mãe: _. � .

, __ ' . . :,"
Esposo (a): : 1

�
' � •. '

Endereço :' . __ . .. . � _

Cidade: -_ --_ -- .. - -- -_ ------ -_ .. --_ --_ .. --- -_ .. -- .. -_ -_ .. - --- ---_ -_ -- -_ -- -- ..

Estado: .. --
,
.. _-- _ _ -_ .. _ .. _-- - ..

-:----
.. --- .. -- ---_ .. _- .. -- --_ __ .. 00 00 _ .. .. __ " ..

'Nome: .... __ ., _ _ .. _ .. oo __ _ __ _............ •

.Data do- Nascimen to : : � , __ .. _. __ . ,!,

.
'

Norne do Pai: " .
' " . . ..

Nome da Mãe: __ .. . � '

,

._'

'

,_ 0 '

,Esposo.(a): . -- -."--' - --- - -- ----- --- ---- - - --"

Endereço:
'

'

.. . .... . . -'_� " __ - - -- -- --.".'--

Cidade: .. � .. . _. . _. . . . . ... ' _ -- - _ -- - - -. - - - - - -- -- - - -. - - - - - - -' -

I I

Est,ado: -' �. -' .. : o. 0 • - --- - -- -

---.-
--- --- ----- ----

(Por gentileza, preencher à máqüina ou em letra de forma)
,

,
'

QBSERVA:ÇÕES ,:

I

s eoes

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

\
\

I

I rc O
fernando luis tokarskí

Havia um circo na praça, o

que era interessante. Chamava
se Montreal, embora talvez ti
vesse nascido num cafundó pau
lista ou mineiro. Era um cir
quinho pobre, como quase todo
os paióis de espetáculos, do in
terior. Mas nele havia leões, o

que também' não deixa de ser

uma grande novidade, porque é
tão chato e triste ver um circo
sem aqueles gatinhos que fazem
rrruuummm, rrruuummm. Cô-

-

mo uma vida SelTI graça tam-
r

�J ,

bem é um circo I sem leões.

Entretanto, fiquei sabendo
que os engaiolados leões do cir

)
co Montreal comiarn cães a cem

cruzeiros e gatos a apenas cin-
I qüenta, numa enorme discrimi
nação racial, diga-sé de passa
gem. Disseram-me que 'Os lu
lus, totós, branquinhos, ronrons
e peludos e fofinhos eram atira-

.

dos à jaula para sat isfazer a gu-

la dos baitas carnívoros, como

daniéis da vida. Apenas qUe os

indefesos cães e gatos não con- ,

tavam com a clemência divina"
Dali a um minutinho não 'mais
existiam. Os inumanos homens

que assistiam a comilança, riam
até o cansaço acabar com a tro-
,_.

,

,"'"

I ,;;: t;í>t
.. f:�)r ' j. ,

�_!. ! d. 1/' r'
.

, '�,í, I
.

Na sujeirama da rua Vidal,
.rios inúteis sinaleiros da Paula
Pereira e nas crateras da Albu
querque, o auto-falante do
Montreal bradava: amanhã,
grande espetáculo .,.. A cidade
de' Canoinhas saía na 'janela, I

cuspia na ,calçada, ignorava o

circo anunciado. Os bolorentos
homens importantes do Café
Pérola fofocavam, em nada al
terando a vidinha inculta e ve

getativa que levam!

Numa velha jaulinha, ron
ronavam 'Os velhos leões (tudo
era velho e feo neste circo) , co

movendo os que já tão cansados
de ver felinos desta' espécie.
03 que tão cansados de ver

leões, comoviam-se pela magre
za dos bichinhos; que trouxes
sem urna carninha de pescoço,
um filezinho mignon num .pra
t inho de porcelana Schmidt .

Choveu no dia da estréia do

grande espetáculo do ' circc
Montreal. Acho 'que não fdi
ninguém, nem o prefeito, que
diz ser um íncentívador dá cul
tura.

,
O ventim impertinente, a

garoinha fina e a maligna uml
dade só enchiam as [ubas dO'I
leões. .Maís nada. I

,

Como já falei, os bíchões
deglutavam 'cães a cem pilas '@

gatos a cinqüenta. Soube russ(»
por uns alunos': Também tavam
horrorizados: cães dos vizínhós,
gatos das comadres; todos aos

velhos e feios magros: e tristes
animais' do circo Montreal.

Acho que tá faltando um

pouquito de humanismo nesta
história , Não nos leões, ,màs

,

nos que se depenam da alma hu
mana, se embicham e,'não por
trinta moedas, mas por cem: ou
cinqüenta, vendem os grandes
',e verdadeiros amigos.

Uma semana depois de
anunciado um dos maiores es

petáculos do mundo, o circo
Montreal zarpou de Canoínhas .

Mas não me disseram se por
causa. do frio e da chuva, se pê--
18. falta de __público, ou de cani
nos e felínos .

Ca . 04.VII . 80 .

S O Cl.AlS

�\
I

HOJE: Marcet/fl,o Frederico bedalto, G!auciu Joãe Chag,ü
e Sabrina Paul Cararo,

,..,
, \

Allf.llVHA: Dona Olga Maria, esposa de Mário PerrareJ'i
Dl.A 25: Sr. Jacob Selcme; Luiz MuriLLo de Lucca/ CLau

deie ,Hoflmann, Jeller.ron Adriano' Tremi e Sandro' Alberto, filho
, de Ir/neu Dreoeck: r

DIA 26: Dona' Erna, esposa de Tf illy Gorzellz e JoJ'e Adi[ �
son Szazygiel.

DlÂ 27: Jl1argarefh e Marilene (gêmeas) Bdra; 'Cé'J'qr Daar- ' '

te Nascimento e Reinaldo Lou.renço S?abadack. i\

DIA 28: DJna fi1arúe Elizabet, esposa de Mário 'li' iese; Sr.
Raimundo Preissler; Herlberlo Plolhow, [pnomar Roberto Todi e

Erica Etizefe Paul. ,.
, ,

\ ,

/ DIA 29: Sras: Viúva Wale,fc.l MüLLer Bueno e Ermenild )

esposa de Evaldo Plolhow; _lveLLy Reinai, Reqnaldo Padilná «

Sérgio Komochena.
'

. J

dos aniverjarlcinte.r, nOJ'JoJ' cumprimentos.
'_r.;mga�Jr.m�1'iJMia 1'"..,...,....9.·�fl\Iltü'lM" mw.'a���_·

.
. . .

Compra-se um trator com guincho/
Pagamento

I

à vista. Tratar,,' pI fone 22-0455.
.J

Prefeitura Mun� de .. Cànoinhas

Aviso .. de . Li�itavão
A Comissão de Licitação da Prefeitura Mu.niCipal de Canoi,..

nhas, leva ao conhecimento dos interessados, qlle se acha' aberta
a Tomada de Preço -- Edital nº 045/80, que estamos recebendo
propostas de Seguros contra Terceiros de Vei�ulos pert�nGentes'
a esta Prefeitura, com prazo de entrega das proplostas at� às 10
(dez) horas do dia 25 (vinte é cinco)· de Agosto do corrente ano

(25,08.80). Cópia do referidó Editar e maiores esclarecimentos,
serão obtidos junto a 'cita/da IC'Omissão.

Canni�has, 13 de Àgosto de J, 980
'HUGO ANTONio PEIXOTO -' Presidente da 'Comissão

DOCUlf,'lENTO EXTRAVIADO

COMPEl\'SAD03 FUCK S.A, es
tabelecida na 'F�strada Três B'\lrras
Canoinh-: s Km 6, na localidade de
Barra Crê nde, Mun, Três Barras se
declara para os devidos fins que foI
e�trav"iad(! a Guia de Irnporta ....ão (3a
VIa I ref. ao fechamento de Câmbio
n'g' 038-80;097, referente a ZQO m/3 de
Lâminas de Canela (Nectandra SPP)
tendo cerno exportador Daríz y Bal-

, dissera S.R.L., P3ÍS de origem Para-
guai. _

A mesma fica sem ef.eito em vir
tude de ter sido requer ida a segun-
da via da mesma.

:>

'I'rês Barras-Se, 22 de Agosto de
1980

Compensados Fuck S.A.
ESTEVÃO FRANCISCO FUCK

Diretor

A RADIO BAN'rA CATARINA, APóS METICULOSA PESQUISA, TRAZ CARINHOSAMENT,E AT� VOCÊ, O IVIELHOR DA MúSICA NAClO ..

� NAL E INTERNACIONAL.

UESULTADO DE UM, TRABALHO S�RIO E EMPREENDEDOR, QUE ENTREGAMOS AOS NOSSOS OUVINTES E' PATROCINADORES.,
COMO' RECíPROCA A 'UMA .SINTONIA SEMPR,E CRESCENTE. /

ATRAVÉS DA BnA MÚSICA, DIARIAMENTE l�ROCURAMOS TOCAR COM· CARINHO A SUA SENSlijILIDADE MUS,ICAL.

NO SEU LAR, NO SEU ESCRITÓRIO OU NO SEU AUTOMÓVEL, LIGUE-SE 'NA RADIO SANTA CATARINA.,
\

• O

CARTÓRIO PAULA S. CAR
VALHO - 1.0 TABELIONliTO

Edital de Notif icacão
de Protestos

Por não terem sido' encon
trados nos endereces a mim
fornecidos, ou por

J

recusarem
. � tomar ciência, faço sa.ber·
aos que o presente Edital vi
rem OU dele tiverem cl()lnheci
mento, de qlae deram lentrada
neste Ofíeio, para Iserem pro
testados contra os resrponsá -,

veis dentro do prazo legal OS
TítuJas com ap, s;eguintes ca -

racterísticrus:

Dp TI.o 80/04 � Vador Cr$ ....
4.160,00 - Ve�dmento: 09 /
07 / BD-Emitida, por A. OES
TEN & elA. LT'DA, - Contra:
OFlCINA DOS AMIGOS.

'

, ' voc� ESTA SEMPRE EM BOA ICOMPANHIA!

Duplicata n.o PS-31090Vl - Va
lor: Cr$ 2,356,50 (Dois mil, trezen

I tos e cincoenta e r:;eis cruzeiros
. ,

clncoenta centavos) - Vencimento:
17/05/80, Emitida por Comerei,aI
Pedrassani Ltda., contra SEVERA
M. TRIBESS.

Canoinhas, 200 de a,gÜlsto de 1980.

PAULA S. CARVAL,HO

pFICIAL DE: PR'oT'ESTOS
CPF 246 9,75 329-53

"
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Cirurgião Dentista
Raios X

, .

. ' I

A E.D.I. - Escola de De-

coração de Interiores de Porto

Alegre comunica a todas as pes
soas interessadas em estudar a
arte e a técnica de planejamen
to de ambientes, residentes em

qualquer localidade do país, que
abriu mais 500 vagas para seus

cursos avançados de Decoração
de Interiores por correspondên-
cia ,

, '

Rua Paula Pereira, 799 - Fone 22-0588
,

I:,

N i G e

,FIAT Para estes cursos não são
exigidos conhecimentos prévios,
pois as aulas começam com os

ensinamentos mais simples, po
dendo inscrever-se qualquer
pessoa que goste ,de decoração.

O programa do curso é .de

,autqria do ',arquiteto Simão

•

• O carro mEUS

,do, Br sit
,aOli1ll·
AutOtl'Hl\ll!li$s.&

A •

econcmrcc

FORAM VENDIDOS NO ' BRASil 350.000
Coneessíonárfa Autorizada

Fuck Ltda�

arta en O

ai ga-se

Automóveis
'/

RUA CAETANO COSTA, 2211 - FoME 22-000'l

OFICINA ESPECIALIZADA - Balanceamento eletrêníco de Rodas
Regulagem Eletrônica de Motores

,1

B
PA h.

Aluga-se 1 apartamento contendo
3 quartos, sala, banheiro, cozinha e

área de servico. O referido situa
se à Rua Felipe Schmidt, esquina'
com Rua Curitibanos (próximo a

Igreja Matriz) no Conjunto resi
dencial Ouro Verde. Os interessa
dos deverão tratar pelo fone 22-0047
com Valdir, em horário comercial.

3 x

Compre-o.s agora
suavemente até

e pague
o Natal Churrascaria

Pamp ,S
o VERDADEIRO CHUR

RASCO À MODA
"GAÚCHA" .

Final da Caetano Costa
. Cf BR-280.

'.,

)

,
I

�i •• aa ••••• IIDDI ••• I'.i�Ub'I.ld.mli.III ••• _�ii������.�iu�i�il�.�1.�i,�ii�Q�I.�.�mi�D�gi�S�i.�m�UI�.�W��mQ�D�U"�d�m��.�a��d�aG�i�QI�ti�E.�a�.i�����

Tudo p�
''!II!.e

I.
,

I

em
, .

movets ,e eletrodomésticoe

.conjuntos estofados, copas, dormitórios para casai e infan

til, cozinhas .emericenes tqdeschini, televisão a cores (sanio
sharp, philips), televisão preto e branco (philip , philco) fo-

I '

'
,

gÕ8S a lenha e· a gaz, refrigeradores, armários com pias
(simples e duplas), bicicletas, enceradeiras, máquinas de

costura � de levar, colchões, violões, carrinhos ,e berços.

relógios de
.

parede, rádios, toca- fitas e uma ,

, .

infinidade de artigos.

Crediário próprio e entrega na hora

F ça-nls' uma visita e compr;ove nossos pre,os e
_

fadUda as e pasamento

RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.

A·

Goldman autor dos livros de
,

Psicodinâmica das Cores (5.a

edição) e de mais onze obras
técnicas sobre cores em ambien
tes e de Decoração de Interiores.

Para maiores informações
e matrículas, escreva para a

ESCOLA DE DECORAÇÃO, DE
INTERIORES - CAIXA POS

TAL 2200 _ PORTO, ALEGRE -

RS _ CEP .g0000 - ou para a Rua
Mathias José Bins, 530 - Bairro
Três Figueiras - FONES: (DDl)
0512) 32�2013 e 31-0792.

e r do,
A.

a 'a

s.
,

a
ESTÁ ADMITINDO NOVOS EMPREGADOS PA

ItA o S'ETOR DE SERRARIA.

OS INTERESSADOS DEVER.ÃO COMPARECER,

AO ESCRIT'óRIO DA EMPRESA SITO NO BAIRRO INDUS
TRIAL N.IO 2 - AGUA VERDE - CANOINHAS ..SC, MUNl�
DOS DE DOCUMENTOS.

MASCULINO E FEMININO - ,MANICURE E PEDICURI1 ,

- ONDULA!ÇÕES PERMANENTES, LAVAÇÃO, BANHO

DE óLEO, CORTES DE CABELO E BARBA, A CARGO nE

PROFISSIONAIS COMPETENTES

Aceitamos com hora mareada, das 8 às 21 horas díariamease.

Rua Vidal Ramos, 705 (Em frente à Farmácia Allage).

''\'

TELAS DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
AI.oIAMB.RADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.

FABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COMPRIMEN-

TO E COM ARAME DE To,DAS AS BITOLAS.
\

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL

Fábrica: Distrito de Marcílio Dias - Canoinhas-SC. ' .

Escritório: Rua Eugêniode Souza, 188 _ Fone 22-0748, Ca�a

Postal, 241 _' Anexo Eseritórío Cido Contabilidade .

,

FOTOCOPIAS�

,

o, Cartório do Registro Civil' de Nereida C. Côrte, ins-
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada �OTOCOPIADORA 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.

fazer o seu: domingo mais felit= I

o som in egrado na vida de um povo
\
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T E L E TEM v� •••

\ músicas de noveles, para

A partir das 10:0 tádio ( ri



, aos Leito est
Face a acidente que ocorreu envolvendo o senhor EDSON RO

QUE SIMM, encarregado da composição gráfica deste semanário, nes

ta edição, não inseriremos as tradícíonaís «NO'rAS ESPARSAS».

:Nessas excusas e a promessa de voltarmos na semana vindoura.
A Direção

=

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

.''>.�..r.��._.
,�'·-r)!:t�(·,� ,"

Depois de um período de 10 .meses de construção" chégouJ parn
montagem na unidade de Três Barras da SAFELCft CANOINHAS S/A IN
DÚSTHIA 'DE PAPEL, o cilindro morrolúcido ��que possibilitará, o funcio-
namento da fábrica. '

'
"

Isto significa mais empregos e mais ICM "{para nosso estado. A
.máquína deverá entrar em funcionamento em outubro" com um fatura-'
mento previsto de aproxidamente ors 17.000.000,00' inicialmente.

� em

Funpl reu
•

C

comandada pelo Presidente da Entre os diversos assuntos em

Acafe, Lauro Ribas Zimmer. Em pauta, fígurarnrn debates em

seguida, ° Secretário da Educa- torno do Plano Quadrienal de
ção, Antero Nercoliní, falou so- Desenvo1vimento e a implanta
bre o trabalho desenvolvido pe- ção de cursos e programas de
las fundações educacionais, por pós-graduação para o próximo
ele consideradas como ponto de ano letivo, além dê uma .análíse

apoio e únicas organizações ca- sobre as novas experiências do

pazes de responderem às ne- último vestibular, realizado em

cessidades regionais. O 'Reitor da julho deste ano, quando 50 por
UFSC, Ernaní Bayer, conclamou cento .das provas foram discur-
-a integração de esforços, suge- sívas,
rindo a especialização de cada As 12 horas, no Santa Helena
fundação em determinada área, Clube de Campo, os particípan
com intercânbio de informações. tes da Assenbléía, foram horne
O representa ..ate d ) MEC, Osval- nageados com um almoço ofe
do D. Justina, reportou-se a fun- recido pela Funorte. A noite,
dação da Acate, em 1974 e alu- 'no Col�gio Santo Antonio, par
díü à necessidade de aperfeiçoa- tíciparam de um jantar de con

mento da Legislação pertinente, fraternização, oferecida' pelo
operacionalizando o conh ecimen- Prefeito Plácido Gaissler. No
to das ações ti nível local e de-

,\ evento foi notório o entrosa-

,fendeu a expansão do +. menta entr� a
_

Prefeitura de

superior. Mafra e a direção da Funorte.

CANOINHAS (FLT/CN/GS)
... O Professor Hercilio Müller
Júnior, Secretáric Executivo da
FUNPLOC, representou esta
entidade na XXI Assembléia
Geral da Associação Catarinén
se de Fundações Educacionais
(ACAFE), realizada em Mafra,
com o objetivo de tratar de
assuntos ligados ao ensino su

perior do Estado.

O evento, que aconteceu dia
14, no Campus Uníversítárío da
FUNORTE, contou com a pre
sença dos presidentes das 18 fP1:l
dações integrantes da Acafe,
pró-reitores e assessores da
UFSC, representantes do Legis
Iatívo e da. Associação Comercial
e Industrial daquela cidade,
além do prefeito Plácido Gais
sler.

A cerímônía de abertura foi

Clube dos R ís; 0- melhor da música, nas majores ,/

interpretações de seus' ídolos preferidos,
(

,

Todo domingo, às 11 horas, na RÁDIO
SANTA ,CATARINA.

=

li

CANOINHAS (CN) _. o Pre

sídente da Cooperativa de Ele

trificação Rural do Planalto Nor-
. te (CERPLANA), Sr. Duílío Cor

nelsen, 'esteve quinta-feira na

Capital do Estado, onde partici
pou da primeira reunião da
nova Diretoria da Federação das

Cooperativas de Eletrificação
Rural do Estado de se (FECO-
ERUSC).

-

A nova diretoria da entidade,
eleita e empossada no dia 22 de

julho último, é a seguinte: Pre
sidente, Gelson Claudio; Vice-
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UFSC, SE e A(�AFE 'promovem
educação

Feco r se

se ana em

CASA»

jornada de
(FLT/CNjGC) - Objeti

vando apontar possíveis alterna
tivas para uma prática pedagó
.gíca comprometida com. a reali
dade brasileira; o Centro de
Ciências da Educ'ação da Uni
versidade Federal de Santa Ca
tarina, a Secretaria -de Educação
e a Associação Catarinense de

Fundações Educacionais promo
veram . a VI Jornada de Educa
ção, no Salão de Atos da UFSC, .

em Florianópolis, de 29 de, se-,
tembro a 03 de outubro de 1980.

Estarão presentes neste
conclave os conferencistas Car
los Brandão, Miriam Warde,
Guiormar Namo de Mello e Va
nilda Paiva. Além da participa,
ção como ouvintes, as pessoas E
gadas às instituições participan
tes, puderão apresentar, dentro

•

reumu-se

FI risné
•

.esta

olis
Presidente, Telvino Basso; Se ..

cretário, Bruno- Back;
.

CONSE..
�

'LHO ADMINISTRATIVO:' Efe�
tivos, Martin Felippe, Maurino
Manoel dos Santos, Sargi Va ...

lério dos Santos e Rido Carlíto

Voltz; Suplentes, Rodolfo Stupp,
Adir Guimarães, Arno Sezefredo

Engel e Klaus Lenmertz. CON
SELHO FISCAL: Efetivos, nut..
LIO CORNELSE'N, Danilo Nie
hues e Luiz Carlos da Silva;
Suplentes, José Valdir Míchels,
Ardeli Lino da Silva e Ladaa
Debiase.

do temário proposto, trabalhos
ou relatos de experiências, en...

vianda a solicitação para tal,
juntando com cópia do conteú ..

do a ser apresentado, à comissão

�,organizadora, até 05 de setern..

bro, As inscrições para este en

contro que envolve a prática
pedagógica do educador, devem
ser' feitas 'entre 01 e 09' de se-"

tembro, na UFSC.

O temário desta jornada d.'
educação inclui a, democratíza-'
ção do ensino, a profíssionaííza..

'ção ou educação para o .traba
lho, perspecti:vas para a educa-

\

ção popular, propostas educacio.
'

I

nais a grupos específicos . (ne..

gros, índios, menor abandonado
e excepcidnaís) , além da -prátí
ca "pedagógica do educador bra
sileiro.

l';<'�"" "

�l;l
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"Era ela". Frase que se tor

na sugestiva ao iniciar "Õ de
casa" de Enéas Athanázio. Tex
to incluído na Antologia A Pre

sença do Conto lançamento re

cente da Editora do Escritor,
São Paulo.

O talento catarinense fez
nascer. e colocou um cavaleiro
anônimo qus percorre longo ca,

minho. Durante a viagem o nar

rador traça um roteiro circular

por' onde conduz, leitor e perso
nagem. Desta convivência re

sulta um ritual de identificação.
Isto é possível devido ao alcan-

, ce filosófico -do conto: O tempo
insere circunstâncias 1 novas,

. acontecimentos inesperados.' Os
sonhos, buscas se diversificam,
pas.sam por um processo de afu
nilamento, revertem-se eIl! de
cepções. Enquanto cavalga, iso
lado de seus semelhantes, o per
sonagem se-nte a presença da
mulher amada. Feita de 'sonhos
é tão real que o -faz explodir
num tiro de alegria. "Solta um

grita forte 'que ecoa na solidão
do campo, arranca da garrucha
e dispara um tiro seco para o al
to" . O contentamento se con

cretiza para aquela natureza
numa explosão audível, o

-

cava

lo adivinha e participa. 'Todos
os elementos tornam-se solidá
rios.

Não tarda e um aviso pare
ce prepará-lo para I

a chegada.

- E ieas Atbanázi-o
, f

"Um pó vermelho levantado pe-
lo vento lhe dá a sensação de
sujeira. Em pouco o sol brql;a... ,

va no anil do céu". FO'i só uma
precaução. A sensação{de tor
menta passa rapidamente como

que a .mortrar-lhe a, brevidade
de tudo. No momento em que

.

alcança o local desej ado, 'reen
contra o humano, outra explosão
eclode de seu ser. Desta vez o

malogro de uma esperança.
"Era ela". A união de forma e

conteúdo constroem uma figura
antitética, marcada pelo desen
contro estabelecido no momento
em' que o personagem liga os

pontos de chegada e saída com
, a mesma frase.

O autor amplia as possibili
dades de leitura ao partir do re,
gionalismo com sua linguagem
colorida, valores culturais bra- ,

sileíros para atingir uma pro
blemática universal:

Além de estar em A Pra
sença do Conto, Enéas Athaná
zío conta com' cinco livros publí- .

cados, entre .eles: Peão Negro e

O Azul da Montanha, contos.
"O escritor satisfaz os leitores

.

mais sensíveis pela capacidade
e experiêncía firmadas não só
em ficção Iiteráría, mas tam
bém. em textos teóricos e uma
coluna qu émantóm há seis anos
num jornal catarínense .

Iolanda Húngaro da SUva
São Paulo


