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CANOINHAS (CN) - a construtora BETA deu iníCl6.',recentemente II

�

aos' trabalhos de terraplanagem. e construção de base na Aveni,da Ex- 11pedícíonáríos, no Bairro Campo da Agua Verde, que' em breve rece- •

berá pavimentação a�!áltiGat Iígaudo Q centro da cidade à BR-280. j

IA realização desta obra, é fruto de uma das mais ímportan
tes reivindicações conseguidas pela Administração Dinâmica do pre
Ieíto Therézío, 'unto ao�Governo Estadual.

�\

Serão 2.750 metros de asfalto, totalm-ente custeados pelo Governo do
\ Estado de Santa Catarina ...

l

... cujo contrato é da ordem de 11 milhões
a reajustes de lei.

de cruzeiros, sujeitos

Canoinhense
concurso de
m aula

Edson Negromonte, atual
mente rcs.dindo na cidade

de Paulinia. interior do Es

tado de São Paulo, foi o úni-
,

CD vencedor do "III Concur-

so Escrita de Literatura",
por decisão da comissão jul

gadora formada' pelos escrr

tores J . B. Sayeg, Hamil to�).
'1' r e v i san e Wladyr
N a d e r. Negromon
te, concorreu na categoria
"poesia" com o livro - "E

xercício Poético das Vacas'

aos Homens e Suas D01"es"'.
Nas demais categorias
conto, novela, estória (infan-

,
til e e

" f-' a.) o literário - não
houve vencedor .

Edson Negromonte, 2 5 a

ros, nasceu em
, Canoinhas,

Viveu alguns anos em Nite
rói, Estado do Rio e em

Antonina e Curitiba, no Pa-
I

raná . Atualmente estuda ar-

tes no Atelier Livre da Uni
versidade de Campinas e' ar

tes plásticas da PUC de Cam

pinas, Estádo de São Paulo.
Em entrevista à imprensa

paulista, Negromonte assim
se' definiu: ''Poeta por ne

cessidade de expressão lite
rária também � Bancário por

, .
-

algum tempo ate conseguir
alguma outra ocupação, que
condiga com as suas aspira-
_, ,). .....

coes artístícas e que nao ,..

ja nos meios publicitários".
'
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ntou
aboratór-O Modelo

I

:!
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Canoinhas (FLT) -.O·Co·
légio Estadual Santa Cruz

(CESC ), aplicando recursos

próprios na ordem de Cr$
287 . 712,00" acaba de irnr
p-ilantar um 'labQtratório-mq�
dele para o curso de Análi
ses Clinicas do ' .estabelecí-
mento.

_

Para a instalação dos' a

parelhos, foram processadas
algumas reformas nas anti
gas instalações do colégio e'

novos equipamentos foram

adquiridos junto à empresa
Planecil - Planejamento e

Orientação Educacional,
Ltda., -ccm sede em Porto
Pi �egre, que custaram Cr$
1.48.712,00.
O novo laboratório, com

preende as salas de coleta
I

de material, lavagem e cã- ,

mara de bacteriologia, se ..

guindo c'! 'padr&e téccniCt)8
eiigidos. As orientaçóM têc-

nicas neste sentido, foram
fornecidas pelos médicos
bio-químicos João 'de Souea

Vargas e Zulmar Teixeira.

Agora, os, 320 alunos dó
curso de Análises' Clínicas do

CESC, têm condições de de
senvolver estudos da espe
cialidade e praticar exames
Laboratoriais, tornado-se o

primeiro curso da cidade a

oferecer condições práticas"
dentro da sscola, para que o

estudante possa desenvolver
a p1'"ofl s�;onalizacâo dentro
de sua área de estudos.

Como forma de àssístên
da às camadas mais carentes

da população canoinherise,
através da coleta de mate

riais e exames executados no

laboratório-modelo, prevê-se
a elaboração '8 �jê.euç!o cl9
um plano e8pecifieo no !'í· j..

'g,rmna. do curso, �. ., .tkrít.J
do por pr.ofelSOtM - a1u�
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FIAT r. o' carro mais
econômico _ do Brasit,

,FORAM VENDIDOS NO BRASIL 350.000 PUCK

Concessionária Autorizada

Fuck Automóveis' Ltda.
RUA CAETANO COSTA, 2�11 � FONE 22-000"'

OFICINA ESPECIALIZADA - Balanceamento eletrônico de Rodas
Regulagem Eletrônica de Motores
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Dr. Sé gio 'T. tanger
Cirurgião Dentista

Raios X

Rua Paula, Pereira. 799 - Fone 22-0588

Prefeitura Municipal de
lei N.o 579 de 22-08-80

- PISO VITRIFICADO COM 30% DE DESCONTO.

VULCAPISO TERRAZO 6 ÇOM 20% DE DESCONTO.
LAJOTA LOSA �ATURAL A PARTIR DE Cr$ 6,9,00 O M2.

I NÓS TEMOS TUDO DO PISO AO TETO.

VENHA E COMPROV�, NóS AJUDAMOS VOC� A ESCOLHE� E DAR
AQUELE TOQUE DE BELEZÁ EM SUA CASA.

r_

APROVA RELATORIO DO
DEPARTAMENTO 'MUNICI
PAL DE ESTRADAS DE RO
DAGEM REFERENTE AO
ANO DE 1.979, E DÁ OU
TRAS PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA,q�Prefeito Mu
nicipal de Três Barras, Estado
de Santa Catarina, no, 'iuso de
suas atribuições, faz saber que
'a Câmara Municipal decretou e

eu sanciono a seguinte:
LEI:

I

Art. ] º ... Fica aprovado o Re
latório de Atívídade [do Depar
tamento ;Municipal de Estradas

Cervej-as e Refrigerantes

FESTAS ANIVERSA� ,

Empresa Industrial e Comercial . ,ncI S.' A.

RIOS E CASAMENTOS.

S-KO L

,

Proibição
GERSON JOSÉ VOJCIE

CHOVSKI comunica que. está
terminantemente proibida a en,
trada em seus terrenos situados'
em Alto Canoinhas.

Os infratores serão punidos
de acordo com a lei.

.

FUCI(
-:- MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO -:-/

,

RUA CAETANO COSTA, 860 - FONE 22-0281 _' CANOINHAS - se .

./ '

UNGER '&'elA. LTDA.
INDÚSTRIA· -. COMÉRCIO' � EXPORTAÇAO

TELEF0NES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014

da Linha
«\VEG»

Esquadrias de, ferro' e uma 'variadíssima secção
de vidros, com equipe de' profissionais compe-

,

tentes "para 'sua colocação.
Rua Des, Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA -- PR.

Waldernar Knüppel
"

., -RuaMajor Vieira, 360 _' Fone- (0477) 22-0386 ,- CANOINHAS - Santa Catarina
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\

em Fuck Materiais. para Construção:

Distribuidores , Exclusivos'

Completa dos Motores
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REPRESENTANTE EM CANOINHAS:
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A V I S O

SOCIEDADE INDUSTRI·
AL E' COMERCIAL SICÓL
SIA., avisa ao Sr. Luiz Fer
nando Ànderson Carvalho,
portador da'Carteira Profissio-
nal nº 082467, Série 347, a a

presentar-se na Firma no pra
zo de' 3 (três) dias, afim de. re

gularizar sua situação.

Barras'
LEI:'

Art. 1 º- É reconhecida de
utilidade pública, a:«A.S,P.M.T.
B.», Associação dos Servido
res Públicos do .Munícípío de
Três Barras, com séde na ci
dade de Três Barras e foro
na cidade de Canoinhao se.

Art. 2°.� À entidade-no arti
go anterior, ficam assegura
das todas as vantagens e prer
rogativas previstas na Legis
lação vigente.

Art. 3,0 - Esta Lei entrará em

vigor na data de sua publica
ção, revogadas as díposlções
em contrário.

de Rodagem de Três Barras,
relativo ao exercício de 1979.

Art. 2º. - Esta Lei entrará em

vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em

. contrário.
, Prefeitura Municipal de Três
Barras (Se), 22 Agosto 1.980.

ODILON PAZDA
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e pu
blicada no Departamento Admi
nistrativo desta Prefeitura na

data supra e será publicada no

Jornal «Correio do Norte».

TADEU KURPIEL
Diretor Administrativo

Lei N.o 580 de 22-08-80
RECONHECE DE UTILIDA
DE PUBLlCA A «A.S.P.M
T.B» ASSOCIAÇÃO DOS
SERVIDORBS PÚBLICQS I
DO MUNICIPIO DE TRES'
'BARRAS.

ODILON PAZDA, Prefeito Mu
nicipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições, faz sa-.

ber que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a se

guinte: -

A firma FELICIANO TO
MELIN de Três Barras, avisa
ao sr. Francisco Carvalho
de Oliveira portador da Cartei
ra Frofissional nº .87126, para

comparecer em seus escritórios
no prazo de 03 (três) dias, afim

Prefeitura Muníclpal de
Três Barras (SC), 22 Agosto
1980.

ODILON PAZDA

Prefeito:Municipal
Esta Lei foi registrada e

publicada no Departàmento
Administrativo d-esta Prefeitu
ra na data supra e será publí
cada no Jornal «Correio do
Norte».

TADEU KURPIEL
Diretor Administrativo

de regularizar :sua situação tra
balhista.

O não comparecimento im

plicará na rescisão do, contrato
de trabalho por abandono de

serviço, nos termos do artigo
482 da CLT.

3 x

,t<-

A V I' S O

DR. ZENQ AMARAL FILHO,

O não comparecimento im

plicará na' rescisão do Contrato
de Trabalho por abandono de

serviço,:nos:termos do Art.
_

4,82

da CLT.

Canoinhas '(SC), 27_ de��Ágosto
de 1980.

'

- CIRURGIÃO DENTISTA - .J

�eNSULTóRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com tra
vessa 15 de Novembro
(próximo -à Igreja Matriz) - Fone 22-0960

'
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LUCIO
f'

C aLO J.\1B,O
,

' ..

,
,

E quase chegadoomomento em que
-você debutante', desfilará nos salões do
,

•
•

I
•

"

Clube Canoinhense, para dizer que seu
:. lugar está reservado no seio da socieda

"'�e. São tantos olhares convergentes, ami
gos e sinceros, que as' querem ver, para
guardar n'alma, este momento de glória
e' deslumbramento. Será para você debu

tante, "o conto das mil e' uma noites, em

que seu -príilcipe a verá tal qual, flor que
desabrocha para a, vida ,de mulher, numa

"
,

. ,,; '.

v-,

,

.

"

.,1,'

GISELd jlL1Rld PEDRdSSdNI
Filha do casal: rluri Geraldo Ferru
'(Mariçz Carmela Fuc/c) Pedrassani
�.,..,.. aw 24_"-'_._......... ....,.",;,_

,

Em reunião
realizada na úl
tima quarta-feí
ta na cidade de

Irineópolis, a

Associação. dos

Municípios do
Vale do Canoí-
.nhas (AMVAC),
elegeu com) seu

primeito Presi
dente 'oficial, "o
Prefeito Clau
dia Gadotti, de

Major, Vieira.
Presentes ao

ato, os prefeitos,
. Benedito Theré
zío de Carvalho

Neto, de Canoí-

nhas; Odilon Pazd ..
, de Três Barras; Victor Buch

Filho, de Pôrto União e Roberto Batschauer de Irine

ópolis,' além de Gadotti. Um 'fato inéd,ito em As

sociações de Municípios do Estado, é a 'i.rl�lusão dos

Presidentes de ( ârnaras Municipais na nova AMVAC,
que terão paticipação permanente, inclusí ve ocupan

do cargos de: responsabilidade. Esti�erám também
,

presentes na ocasião, os Presidentes de Câmaras,
Paulo Eduardo Rocha Faria, eleito 1º Vice-Presiden

te; Adir Veiga, de Major, Vieira (Conselho, Fiscal;
Pedro Egers, de Iríneópolis (Conselho Fiscal); e

Adernar Schumacher, de Três Barras, representando
O Preside�te ,José Bittencourt de Miranda, também

membro do Conselho Fiscal.

transição de constantes surpresas e muitas

alegrtas,
I, Desde o InICIO da noite, até o alvo-I

recer do dia, lâmpadas e Ilasches, grava
rão em rolos de filmes, suas expressões
'que transmitirão para sempre, este mo

mento único em suas vidas. Sois a ver

dade em forma de menina, sois a verda
de em forma de mulher; e a natureza se

curva ante tua presença, pois, és toda ex

pressão da vida que nela contém.

RENI PEREIRA
'-

Fillla do casal: rllenir (Anila)
Pereira

«Rainha da cidade»

" o Lions Clube de Canoinhas está mobi-

1izando todos os Leões a Domadoras# nos

preparativos do Baíl e da «Ra í nha da Cidade».
a realizar-se no dia 12 de setembro na SBO,
como parte das programações o omemo r a tivas ao

'

69. o aniversár
í

o de .Ganoi nhas. Engaj adas
neste acàntecirnento. s��ial. as seguintes
firmas patrocinadoras: Irmãos Fuck. UNIA

GRO I FRICASA I MU3Sf. Basíl io Humenhuk , RI

GESA, Aristides Ma l Lcn , Esquadrias, San t a

Cr�z, SAFELCA. 3.° BPM, Tnd. de Madeiras Ludo

vico Dambroski. BESC, e Fuck Automóveis.

Concorrerão aa titul�, as seguintes candi

dat�s: Sandra ScopeI. Marl�ne Nasoimento�
Viv1ane Jenzura, Nivea Maria Andrade, Jus-

,simara Tabalipa, Vani Wisnievski, Cristia

ne Gar zo, Georgia Theodorovicz, Clauriia Bu-
I

dant, Sandra Gurzinski, Tania Boeing e Sil-

via Schwart z.

I

esta a te
Cardápio À LA CARTE - espeta corrido'

- lanches - sorvetes da casa ,- Aceitamos en

comendas de churrasco de gado - carneiro -

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

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

•...."" �

DULCE Md.Rld DA COSTA
-

Filha do casal: Jo.ré Y"an (Nilda
Cordeiro) da, Costa

( -

\.

ROSdNd RODOLFO
, Filha do casal: Hélio (Ro.rire.r)

Rodolfo - Florianôpolis
�------------,----------------�----�

'. .

Semana de Canoinhas
.

Gomo já dívulgueí .anteriormente, o Conselho
Municipal de Cultura, agora sob a presidência de
Fernando Luiz Tokarski, está intensificando 0'9 pre
parativos para comemorar os 69 anos da cidade._
'Na semana de Canoinhas, o povo terá como atra

ções as seguintes prornoçõesr Gincana Cultural, a

cargo do 39 BPM; Roda de Violeiros, a cargo áo.

MOBRAL; Retretas, a cargo do Rotary; Baile de
Aniversário e escolha da Rainha da Cidade, a cargo
do Lions; apresentação de música, pela Casa da Cul- '

tura; Distribuição de Bandeiras, pelo Conselho 'Mu
nicipal de Cultura e o grande desfile escolar,' sob a

responsabilidade das Supervisões Locais de Ensí
no. Na próxima edição, O «CORREIO DO NORTE»

.divulgará esta programação em todos os seus deta
lhes.

-! Vestibular
Os parabéns dá: coluna de' hoje à 'jovem canoí

nhense, Rita de Cássía Ribeiro, que foi aprovada no

vestibular de' Educação Física pela Escola Superior
de Educação Física de S'anta Catarina, com sede em

Florianópolis: As nossas congratulações aos pais de

Rita, Zeno e Vanda Ribeiro da Silva ora residindo
na Capital do Estado.

GA ,D �NIA

Vest· O 100 O' sob e'Dc'omenda
. Somente este mês, "-Ca,�ás de Velud'o
tamanh6s 44 a .48' com 50-/.' de desconto

I

Trabalhamos com Cartão-sELO.
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Prefeitura M.· de
'

Major Vieir�
DtECRETO NP 347/80;

Aprova Loteamento'

'Cláudio Gadotti, Prefeito
Municipal de Major, Vieira;
Estado de Santa Catarina;
no uso de suas' atribuições Ir

30 de agosto de 1980
�--------------------------

PORTARIA N.o 63/80
"-

,

Dr. Benedito Therézio
de' Clarvt�:tlho Netto.,. �:r�efeir
to Municipal de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina I

no uso de suas atribuições
lega is , resolve:

, I

COl\TCEDER LICENÇA,
-

De
.

acordo com os arts.

125, 131 e 134 da Lei N.O
1.149 de '25/04/1974.
Ao Professor Nivaldo Ma-

.chado, (60) sessenta dias,
de Licença para tratamento

de saúde -' em prorrogação
conforme laudo médico in-
cluso no requerimento prc-

. ,

tocolado sob 0.0 1.'727 da-
tado de 26/8/80, a partir
desta mesma data.

Gabinete do Prefeito Mu

.nicipal de Canoinhas, 26 de

agosto de 1980.-

Dr. 'Therézio B. de 'C.' N,etto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registra
"da e publicada no Departa-

Aviso de Licitecêo
.,

A Comissão de Licitação da (dez)' horas do dia 05 (cin
Prefeitura Municipal de Ca- co ) de Setembro do corren-

,

noinhas, leva ao conhecimen te ano, '( 05 . 09 .80). �6'
to dos interessados, que se pia_ do referido Edital e

acha aberta a Tomada . de
.

maiores esclarecimentos, se

Preço - Edital n.? 046/80 râo obtidos junto a citada

para "Confecção de até, .; Comissão.
.' 100..000 (cem mil) Folhe'·,
tos coloridos, com vistas 'e

dados da' Cidade e Muni-
• J

cípío", com prazo de entre-

ga das propostas até às 10

. _ ... Avis6 d
A Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Ca

-noinhas, leva ao conhecimen
. ,1./0 dos interessados', que 'Je

acll:� . aberta a Tomada de

Preço - Edital n.o 047/80
parà "Aquisi'ç'ão de Parafu

'sos de diversas b1t.olas, a

serem aplicados na Oficina·

mecâniC3 da Prefeitura Mu

nidiPal", qom prazo de entre-

defi

VISO
A Comiss·ão de Licitação da
Prefeitura Murii;cipal de C9-
noinhas, leva ao ,conhecimen
to dos interessados, que se'

acha aberta a Tomada de

Preço - Edital n.o 048/80,
para "Serviço de Mãor-de
Obra e :6ornedmento de La-,'
jotas, pa.ra Calçam:ento na

Rua Curitibanos, entre as

Ruas Barão do Rio Branco
e Caetano Costa� numa e:x1:en

'. são aproximada de 1 . 12 O
\ .:' m2 (mil, cento e vinte me-

,�.; \. �: "i
'

'��ros quadnldos ) ", com pra·
_ �."

'

.,;)ii- """ - ."

mente Administrativo, la

data supra.

José Bonifácio Furtedo

Coordenador Administrativo

DECRETO N.o-77/80
,

Dr. Benedito Therézio de
Carvalho

.

Netto, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições e de
acordo com inciso II artigo
5.° da Lei n.? 1514 de 15
de outubro de 1979:

DECRETA
(

Art. 1.° - . Fica aberto c

Crédito Suplementar por
conta do excesso de arreca

dação verificado até o mês
de junho do corrente na i'.m

portància 'de Cr$ 57.205,98
(cinooenta e sete mil duzen-:
tos e cinco cruzeiros e no

venta e oito centavos) para

suplementar a seguinte de"

tação orçamentária: .

Canoinhas, 25 de Agosto
de 1980.

Hugo Antonio Peixoto .

- I

Presidente da Comissão
\

/

lI!i.lt

C O
�

. ga da� propostas até às' 10

( dez) horas do dia 08 (oi
to) de Setembro do corrente

ano (08.09.80). Cópia
do referido Edital e maior:=s
esclarecimentos', serão obtl-

. , _

. dos junto a citada 'Cóm·i�S"ão.

Canoinhas, ,26 de Agost J
d 1980

.

,·",1e. \ _

I ).1 ", !
•

Hugo Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

Licit· ção
2'101 de en�rega das propostas
até às 10 (dez) horas do
'dia 09 (nove) de Setembrc
do corrente ano (09.09.80).
Cópia do. referido Edital e

maiores es'clar-ecim:entos" se"

rã@ obtidos Junto a citada
Comissão.

"

Can"oinhas, 27 de Agosto
de 1980. : I

Hu,go Anifonio PelXJoifo
Presidente da Comissão,

Em tempo: Será aceita também

propost\a/ somente ':,:de M'ão:-d,e-.
Obra,: "

.

Depto. de Educação e Cultura
3.0.0.0 - Despesas Correntes
3.2.0.0 - Transf..Correntes
3.2.3.0 - Transf, a Instit .

Privadas
3.2.3.1/046 ., Conselho

Municipal de Cultura
Cr$ 57.205,98

Total geral Cr$ 57.205)93

Art. i 2.0 - Este decreto
entrárá em vigor na data de
8U:1 publicação revogadas as

disposições em, contrário

Canoinhas.: 25 de agosto
.

1-'
1980.

"\

Dr.' Benedito '\T. de C. N,etto
Prefeito Municipal

Este decreto foi registrado.
e publicado no Departamén
to .Administrativo, na data

supra.

José Bonifácio Furtado'
Coordenador . Administrativo

MI'rnrrrn==

DECRET,ON.O 78/80

Retifica dispositivo - de
.decreto que aprovou subdi
visão de' uma éreeâe terras.

Dr; Benedito Therézio de
Carvalho ,Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Esta
do

.

de Santa Catarina, no

uso' de suas atribuições le

gais e de conformidade com

a Le� n.? 830 de 04/6/68,
DECRETA

LEI N.o 1.555'
DE 26/08/80

Dispõe sobre denominação
de logradouros Públicos,

\

Dr. Benedito Therézio de
.

Carvalho Netto, Prefeito Mu
nicipal .

de Canoinhas, Esta
do. de Santa Catarina; no

uso de suas atribuições, fa-
-ço saber. a todos os habitan
tes deste'Município que a

Câmara de Vereadores d€',-.
cretou e eu sanciono a

guinte
L E r:

Art. 1.° - Fica Retifica
do o artigo 1.0' do Decreto
n,? 73/80 datado .de .. '.;.
07/8/80, 'no tocante a -nu·
rneraçâo \dios lotes. Leia-se
O lote urbano com a área' de
1 .600 ,OOm2, constituído da
data n.? 355-A,. com carta

.

de aforamento 0.0 89Ó, re

gistro municipal n? 747, fi-'
cará assim subdividido: o lo
te n.o 01 com a área de . _

800,00 m2 e o lote n.o 02
,

,

com a ár�a de 800,00 m2,
sitas, a rua 12 de Setembro,
nesta cidade - subdivisão
procedida pelo Sr. 'Rafael
Bossi, já aprovada pelo ór

gão, competente desta Pre
feitúra Muni{�ipal\, de acor

d.o com o requerimento pro
tocolado sob n.o 1560, de
31/7/80.

,

-Artigo 1.0 - Os logradou
ros públicos constantes da
Planta . Cadastral, terão a:

seguintes denominações:_.
" a) Rua Miguel Tanus Is

phair, a que ,tendb início na

Rua São' José, paralela a'
Rua Marechal Floriano em

d i r e ç ã o ao Bairro Água
Verde;

.

\

b) Rua Francisco José Kla
hold, a que tendo início na

Rua Marechal Floriano, pa
ralela a Rua Nery Waltrick;

c) Rua' João Krzesinski,
a que téndo "início 'na' Rua.
Marechal Floriano paralela a

.

RU3 Francisco José Klahold.

Artigo 2.° ,- .Esta lei en
tra em vigor na data de sua

,.

publicação revogadas as dis-
.

. -.
.,.,.,...

,.

posiçoes .em contrário.

Canoinhas, 26 de agosto
de '1980.

\

Dr. 'Benedito T. de C. Neto

Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e

publicada no Departamento
Administrativo" na data

supra.

JCI�é Bonifácio Furtedo
Coordenador Administrativo

CARTóRIO PAULA S. CAR
VALHO - 1.° TABEl,IONATO

Edital de I\'oti(icacâo'
de 'Protestos'

Por nãó ter sido encontrado

pessoalmente no endereço a

mim fornecido, ou por _se re

cusar a tomar ciência, faço
.

saber, aos que o p�es:ente Edi
tal viremi' ou dele tiverem co

nhecimento de que deu entra
da neste Ofício pára sér pro...

Art. 2.0 _. Este Decreto t,estado contra o 'responsável,
entf?rá em

I vigor -na data -de dentro do prazo legal o Título
sua publicação, revogadas com as s:eguintes caracterís,..
as disposições!' em contrário, ticas. Letra de Càmbio .

n.°

003
.

- Valo'r: Cr$ 3.922,40
,

,'Gabinete do PrefeitQ Mu (três mil, n'o:Vlecentos e vinte e

nicip3.1 de Canoinhas" 26 ·1 dois cruzeIros, e quarenta cen

de agostp de/1980.
.

tavos) .- Vencimento.: 15.08.
-, 80 -.-

.

Emitida por: Sacado�:
Dr. Benedito T. de C. Nefo Oaixa Econômica F�deral -

Pref.eito Municipal contra: ZUELI JAJGINTO PO
LETTO.\

ESite Decreto foi" registra
lCanoinhas, 127 de Agosto de

do e ,publicado no D'eparta� 1980 _

/
, .' I

mlento Adm�nistrativo, na
'Ivanita Schlvilnskidata supra. CPF n.o 030 642· 559-91 ..

José BonHácio FurtadQ Esc. Juramentada no impe-
Coolldenador' Administrathio .' diinento ocas!ionál da· Ta'beiiã'

gais

DECRETA, ,
.

.Art, 1.0) .-- Fica aprová�
do o Loteamento procedido
pelo sr.' Amado Antonio
M1.fOn, de um, terreno Urba... "

no, com frente' para as R.qas
Joaquljlll G . dos Santos"
João F. de Souza, Arnoldo
H. 'Oliveira' e Luiz Davet,
com a área de, 15.411,90
m2, distribuída-em '22 (vin
te

.

e dois) _ lotes, 'conforme 6

legenda integrante das plan
tas.

,
Art. 2.°) ....._;_ Es,te Decreto '

entrará em vigor na data de
SUa publicação revogadas as

dijsposições em 'contrário.
Prefeitura .Municipal

.

,de·
I

Major Vieira, 22 de Agosto
de 1980 ..

Cláudio'G'adóffl
�rereito

�

Municipaí :

Registrado
.

e Publicado .,
, .

presente' -Decreto 'na Secre-
.

taria Municipal na data
, ..... .. �

supra:

Analdo_ -Pere�ra' 'dos 'Santos'
.

Secretflrio':Muni'cipal
..

.\-

"

2.° Ofício de Notas

Edital de Notificacão
de Protestos

Por não terem sido eaeoa

trados nos- endereços forneci..
dós ou por recusarem 'a to
'mar ciência, faço saber a qus
o presente EDITAL, virem ou
dele tiverem

.

conhecimento,
'que deram entrada neste O ..

,

"FiCIO, para serem protesta
dos dentro do prazo legal os
títulos com ao seguintes ea
raeterísrícas:

.

D? N.o 5 251, veneimellt6
J5.12.79, no valor de Cr$
2,481,00, EmiHda por Socie
dade' Industrial e Comercial
Sicol SIA, Contra: DORVALI�
NO ALVES RIBEIRO .

Cheque N° 253324, vencím·en
to, a vista no valor de . Cr$
420,01),· emitido_ por ALDO
JOÃÓ OSORIO, a favor de
Supermercados Comper,. a
cargo do Banco Brà.sileiro
de Descontos S/A.
Canoinbas, !JS de/ A gosto de

1980.

Alcides Schumacher
Oficial Maior

,

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS
\ .'

CLAUDIO F. DE CASTRO
declara para os devidos' fins
que extraviou os seguintes
documentos: Cédula ,de Iden=
tidade, Carteira de Habilita-

. ç'ão, Carnê do INPS, cartãp
de CPF e todos os dO-Gumen
tos do veículo Volkswagen.,
ano 1974, cor beje, placa CA.,.
3576.

Os mesmos ficam sem efei
to por, .ter requ�r.idQ� B:egrund'fts. _

vias . �I<-'�.. "', ,

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

,_\"\� � ': .... �y:.,,- ',\. �
(' :J,� r..o" ,1#
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·'REGIS RO ,� C I V I'

,"',

Se' alguém souber' de algum im ..

pedimento lego! oponha-o ne'il forma
da lei.

LEOPOLDO PEREIRA
,

Oficial do Registro eivil

30 .de agosto de 1980

ai I

Casa' de
alvenar·

Vende-se uma c;asa de al
venaria com, 135 m2, ótima
centralizaçãol acaban1ent.o
de la. qualidade, sita na rua

Marechal Floriano, 586.

Tratas no próprio local ou

pelp fone 22-0291� somente

até o dia 7 de setembro.

«BOM-DI A»
«COMPADRE»
A melhor erva mate produ

zida 'me toda região.

II

e:
•

hI S
,.,.

,

SEMANA DE CANOINHAS

, o DIA DO nOVERNADOR

eL. Jo.ÃO LÚCIO

,

NEREIDA C. CORTEI Oficial d« ta cidade; ele carpínteíro, nas Sebastião Grein Costa, Escrivão
I

de Paz e Oficial do Regist�o CívtlRegistro Civil do 1.0 Distrito de Co- cido 'em 'I'lmbozínho-Porto U-
do Munícipio de Major ViclI'a, Co-

nelnhes, Santa Catarina faz saber 'rijão aos 1.0 de fevereiro de marca de Canoinhas, Estado de
que pretendem. casar-se: ,1.948, filho de Anibal Rodri- Santa Catarina, na forma da lei,
�AMILTON DA SILVA'I com gues Tavares e de Juvita Lau-, f?z saber que pretendem ,casar:
�SYLVIA MARIA DE MIRAN- rentína Rodrigues, falecida;

,

ACIDENIR ANTUNES RO

DA", brasileiros, solteiros, do- ela do lar, nascida em Tim- DRIGUES e EUNICE VARVEN-
. .

d d t t bozínho, muno POTto União- CZACK. Ele natural di Estado,.mícílía os \ e resí en es nes a
d 1 9 O nascido em Alto Mosquitinho-idad le b I'·

. se. aos 21 de março e . 5 ,c e; e ca €r eireiro, nas-
k RI'o d- Sul, no dia 13 de abril'

de J' '11 �C 5 filha 'de, Ladislau Kícheles i e 'eí o em omvi e-eo. aos
r

de 1956, construtor, solteiro, do-ulh d 1 954 fílh d J de Tereza Kicheleskí . ,de j o e. ,1' o e 0-
miciliado e residente em Papan-sé João da Silva e de Analia :'AFONSO, RAMTHUM" com,
duva _ se, filho de Vidal Antu-'Maria de Jesus Silva; ela fun- "MARLENE ,VOIGTII, brasi-
nes Rodrigues; falecido, e deeíonáría 'pública Federal, nas- leíros, solteiros, domiciliados Antônia dos Santos Rodrigues:.

cida em Canoinhas aos: 1.0, de e residentes neste distrito; ele Ela natural deste Estado nascijunho de 1.957, filha a-é E- lavrador, nascido em Marcílío da neste município no dia 08 de
duardo Dias de Miranda, fa- Dias rr/rnunícípío aos 28, de abril de 1963, do lar, solteira,lecído e Carotína Alzira Silva fevereiro de f.944, filho �e Fre I domiciliada e residente neste
de Miranda. derico Ramthum, falecido e I município, filha de Teófilo Var
"FABIO GALVIN' com

.

'RE- de Hedvíg Hormburg
.

Ram- , venczack e de Julia Pancze

LINDES TERE'ZINHA ART-' thum; ela do lar, nascida em
I
níack Varvenczack, falecida.

NER"; brasileiros, solteiros; Parado neste .munícípío aos j RAPAEL LEFCHACK e MA
ele encanador industrial, nas- 15 de setembro de 1.951, filha, RIA DA CONCEIÇÃO ,MAIA.

, .cído em Mun. de Mogí-Guaçu de Vigo Voígt e de Otília Ele natural deste Estado, nasci-
, sr., aos 14 de outubro de 195� Voigt. .';; I I do neste município, no dia 21/
domiciliado e 'res,idenne", em "BENEDITO THERE:ZIO DE

I
01/1955, lavrador, solteiro, do

':santo André-São Paulo, filho CARVALHO" com LUZ MA- miciliado e residente neste mu

de Luis Galvin e de Aparecida ,RINA VQ1GT C:ORDIE:IRO" , nicípio, filho de Pedro Lefchack

I.de Freitas Galvín; ela prores- brasileiros solteiros, domicí- e de Angelina Lefchack. Ela

, sora, nascida em Fartura n/ Iiados e ;esidentés nesta ci- natural deste Estado; nascida

Idistrito aos 31 de, outubro de dade; ele engenheiro ,civil, neste nunícipío no dia 18 de

.1.954; residente e domiciliada nascído em oancínhes aos 22 dezembro de ] 959, do lar, soltei
nestá cídade. 'filha de,' João de março de 1.95,5, filho de ra, domiciliada e' reSiddentFe �e�-

e Artne.. r' Fllho'e de' Sibila'Prust d C te município, filha e e lCIO
Benedito TbJerezio 'e arva-

'Maia e de Francisca Becker
, Artner; pai já ralecído. lho Netto e de Lia Irene Proh-

/
,,, PE��IRA mann de Carvalho; ela do lar Miguel Lourenço do Ro-I '''JOAO BATIST.n �:

sárto e Leoni Kachlmareclrl>E CAMARGO" com \\ROSE- natural ,de Canoínhas ao�, 20 Ele natural deste Estado, nas'l\JI' "ny" se-HEI,D'l\JI' "CK" brasí 'de dezembro de 1.962, fílha.liV.&.l'l,..[l, . 'NV.I,.Cl. ,.L,
- Li>

cido em Pulador, neste muni-ie .: t,

Iteí d l' l'II'adOS de Arlíndo Cordeiro' e de Izol-
. IrOS, so e iros, om c

cípio, no dia 27 de julho d.e,e residentes neste município; de Hírrna Voigt Cordeiro. '1957, lavrador, solteiro, domí-�le)avrador, nascido em Gra- E para que chegue ao conheci ciliado e residente neste mu--

lha n/munícípío aos 19 de ju- 'lÕ!ento de t�rceiros, mandei publicm nicípio, filho de Francisco.

MO de 1962; filho de Pedro,
c, presente Edital. Apresentaram o� Lourenço do Rosário e de

Pereira de Camargo e 'de Pal� ,:locumentos exigidos peto CódiÇJC'I Estefana Berdnaski Ela na

_myxa Pereira de_ Camargo; ela Civil, a-rt: '180'. Se alguém tiver CO
I turaI deste Estado nascida em

'do lar, nasc'idit em Tira Fogo nhecimento de algl.'m impedimento Pulador, neste município, no

n/município aos, 4 de dezem- !8901, apor.ha-o na forma do lei dia 25 de abril Hl60, do lar,
-;-b�ó' "de 1'.'95'5, filha de tevino 'solteira domiciJiada e resi-,�

Oanoinhas, 27 de agosto de '

,Schermack e de Otilia Rocha dente neste município, filha
Scherinack. 1.980.

t...jEREIDA c. CORTE
de Francisco Kachimareck

"NELSO'',- 'N FE.'LICrrO DOMIN- C
" e de Maria Conceição do Pra-

'.1: Oficial do Registro iI/I'
dGUES'" com, "GLACI MARIA CPF 222.315,879-04
o.

\

PANNEITZ", brasileiros, sol-
I

==-�
,

Vidtll Choupinskl e Maria
terros, ' domiciliados .. e resi- 'LEOPOLDO PEREIR!\ Oficia: do Goretl Soupioskl. Ele, natu-
�entés neste distrito; ele cabe d ral deste Estado. na:scido"'" Registro Civil do Mvnicípio e Três

neste município, aos 04 delelreiro, nascido' em Garagua- Barras - Comarca de Canoinhas-SC.,
J'u'nho de lY46, lavrador, 801-

. tá. neste distrito aos 12 de J'u- f bt-I r se' 'az sa er que pre en'..1em casa -

teiro, domiciliado e residentenho de 1960,. filho de Pedro
�elic'io �Domiilgues e de, Elizia PauHno ,dn. C"uz dos Pas- neste 'municipio, filho de Va-'

�os e Catarina Emiliano, lentim Choupinski e de Esta-L,ealld.vOl Domingues, falecida;
1e.1à' do lar, nascIda em Felipe 'brasileiros, solteiros; ele na� nislava· Choupinski E a natu

tUl'al' deste Estado, nascido ral detolte Estado nascida em'Sclunidt ni município aos 27
neste município aos OR de PalrnitàI-Canoinhas, aos 2J de;de-"óutubro de 1.962, filha de
maio de' 1951, operário, filbo junho de 196t do lar, solteiraAífonso E1degar Panneitz e de
de Amadeu dos Passos e de domiciliada e res.idente neste��làlla Ferreira dos Sant.os.

_ Angelina Fernandes,f.\ residen- município filha de Leopoldo
".JOAO BATISTIA BUENO DA tes no Bairr'o São Cristóvão. Lino Soupinski e de Elvira
ROOHA" 'com "SUELI DE FA neste munjcípio EJa natural Bobko, falecida
TIM1\. WENDT", brasileiros, destcl Estado, nascida em Be-

Se alguém tiver cOl1hecimenk
Solteiros, domkiliados e resi- ia Vista do Toldo, Município d.e existir álg'um impedimento legal
dentes neste, distrito; ele ope- de, Canoibhas, aos 15 de ja- acuse .. o para fins,de d�reito.
rário nascido em Canoinhas neiro de 1962, do liu', filha de' i'daj!)I' Vh\if'lJ, '_:j" de agôstc
aos 25 de junho de 1957, filho LindoIfo 'Emiliano, faIf'cido, !; 80

.

de André Bueno da Rocha e e de' Maria Genoveva p'preira,. S:EBASTIAO GRElIN COSTA
de Dorvailina Machado da Ro- {residente no Bairro São Cris-

O::'icial do Regisl.ro Civil

',çha; ela do' J.ar, nascida em: itóvão, neste múnicípio
-Canolnhas aos 03 de outubro j�JOãoFIOrjSbaJ P8dnh� e I
de

.

1.961, -filha d�'- Admar Jucelia de Fatima PadHh,1\ I
Wendt e d,e Daliria de Souza Chaves, brasileiros, solteiros;
Wendt. ele natural deste Estado,

nascido em Rio da Areia do
\ "ERLI ANA NUNES' com JO-

Meio, Distrito de Rio Pi'eto do ISí: GRACIANO BARBOSA", Sul Mafra-SC, aos 26 de ju
brasileiros, solteiros, domici-

nho de 1960, servoote, filbo
liados e residentes neSIta ci- d'e Teodoro -Padilha, falecido,
dade; ele operár�o, natScido

e de Olaida de Mirando p�:
em, T'ij�o Preto, dtsltrltol de dilba, resid ente em I táiópolis
São Mateus do Sul-Pr. aos 30 SC. Ela natural deste Estado,
de novemibr'O de 1.959, filho nascida em Bela' Vista' do
fie JUlio' Salles Barbosa, fale- Toldo, Município de eanoi
cido e de Julia Graciano �arl'" nhas, aos 28 de fevereiro de Ibosa; ela operária, nascida '�� . 1963, d-Q lar, filha de Eugenio
Pàula Pereira, neste munlCI- Soares 'Chaves, 'falecido, e Ide
Pi,o aos 28 ,de' a b r i I de Avani Padilha� re"idente no

1.957, filha de Peçlro Nu.rl;es:e bairro São. Cristóvão" neste i

de Êvandina' Henrique, fale- município.
\.

id
' I -t4Í',e OI., :\." '''�,��1;,!

"PEDRO RODRIGUEiS TA
iVARES" I eôlnl ,:

. ,"EVA· KICHE
:LESKI�", .ib.r�ile�r05; solteir�,
daDlidJltdoJ· " re.sk!p1:;is ,nes.-

\

cúpula que representa Líons
Internacional a nível de Dís-

O baile programado- pelo trito. A vivência que mani ...
Líons Clube de Canoínhas, festa nossa Governadoria, em

corno festa máxima de encer- Ieonismo, nos deu a certeza
'ramento da semana de Ca- \ d'e caminharmos juntos na [or
noinhas, contará com o con- nada de um ,Bervir a comnní
junto RELICARIO BRASS e dade. Já conhecíamos o eL.
que estará pres�n�e, no dia �2 João Lúcio de longa data, e a

de setembro proxímo na Socie creditamos' que o Distrito L
dade Beneficente Operária. 10 ganha mais uma vez" u31Para-aquela noite de encerra- Governador que sabe ser Leão
mento o Líons Clube, através pois sua maneira de ser na
da Pr�s:idência C'L. JOÃO D'E reunião Levada a efeito a tar
SOUZA (DM. NEZIA) VAR- de daquele dia, demonstrou
GAS está sendo programado cabalmente esta acertíva . Re..,

-

um desfile de representações cebemos Iisongeados, a comí-
de nossos príncípaís ESitados tiva que se fez presente e .ma...

brasileiros e que se farão pre- : nifestamos no. jantar festivo
sentes, com' uma :r:noça, vesti- daquela, mesma noite, a v�-

.

da tipicamente, concorrendo tade de seguir com passos fir
assim, para ser rainha de Ca-

'mes e valiosos; os ensínamen...

noínhas 80/81. Diversas rír- tos recebidos 'que nada mais
mas já se prontíflcaram aves são do que palavras: humanas
tir, cada uma das garotas e

as mais ardentes, em faVOT .de
nesta oportunidade, queremos uma causa que abraçamos.
as agradecer antecipadamen- Receba eL. João Lúcio ,da,
te, pela.boa acolhida que nos- Costa, a satisfação de termos
sa equipe teve quando da con- vocês entre nós e saibam' que
sulta às mesmas" São as se-

, devotamos 1ao casal, uma amí
zuintes as firmas partícípan- zade sincera, pelo muito quetes: E�presa Industrial e CO- tem feito. para 'O Ieonísmo bra
mercíal Fuck., Frlgoriflco Ca sileíro . Que 'sua gestão, traga
noinhas S,A., Rigesa, Celulo- realmente, a pureza do leo
se, Papel e Embalagens Ltda., nismo para todos nós..

Indústria de Madeiras Ludo-
vico Dambrovskí.., Bafelca Ca
noinhas S. 4. . , Indústría Za
niolo S.A., União Agrícola Ca
noinhas - Ltda. - Uniagro. ,
Banco do Estado de Santa Ca
tarina' S . ./:i. . , Basilio Humlei-, .

nhuk & eia. Ltda., Mallo.n &
Cia, E:squadrias Santa Cruz

S.A., Abrahão Mussi S.A.,
Indúsltria e Comércio., 3.° Ba
talhão, da PolÍcia Militar.
Ainda outras firmas poderão,
se fazer present!es" o que esrpe
ram:os acontecer, para maior
brilhantismo do ba.He. Neste

momento, .outra �quipe de Do
madoras" estão desenhando e

redesenhando os trajes, que
representarão o.s Estados Bra

sUeiros, bem como a desicrição
dos ·mesm!os, para os efeitos·
de dotar o públ1co de conheci
mentos necessários, para bem
escolher a rainha. Será se'm'

dúvida um sucesso ,0 baile
programado.

,-

Sábado, dia 23 passou como

num relance, tendo o- Lions
'Clube de, Canoinhas, recep
cionado .o Governador CL.
JOÃO LÚCIO DA COSTA e

suà DM. OLGA e mais 'a co

mitiva que acompanhou 'n�
vis�ta oficial que fez à Ganoi
nhas' . S.e fizeram pres,entes, o

Tesoureiro'" do Distrito L.-10',
.

CL. ALIBERTO EWALD com

sua D'M.' TRAUDI; o Assessor
de Oónvenções CL. ANGELO
PRADI 16 sua DM,. ALD'ERIA;
a Assessor para assuntos ,de,
Domadoras, CL. FLAVIO
BE;NHKE� e sua [)M. NAZI-
RIA; o ASIS:essor de L,eo,' CL.
CLOVIS SCHWARTZ e mais
o CL. RUDOLF ,gC�ARTZ,
ainda o Vice-Governador CL.
UDO LUZ. e sua dom:adora
ROSE:LI. Como é nosso,dever
,foram os mes,mos recepciona.
dos pelo nosso Presidente eL.
JOÃO DE SOUZA VARGAS. €i
Sua 'DM. NE:ZIA EIVANG�IS...

TA, que testemunharam a &a

tisfação em, poder ter um diá-

lçgo tra�co � amigo com, aJ

, ,

O LEO CLUBE RE,CEBEtT

SEU ASSESSOR CL.

CLOVIS SCHWARTZ

Uma terceira reunião se, fe3
notar e desta vez, feita' pelo
nosso Leo Clube qe C'anoinhas
nas dependências do Colégio
GOInjercial de Gano.inhas, quan
do recepcinou o Assessor, pa
,ra assuntos de Leo. Sua pre-
sidente VAUDEREZ TABALI
PA, di;Z estar muito c9ntente
com a participalÇ1ão ���va. 298
membros do clube qu� a' �r;rp.
ajudado nas' campanhas e "es

pedalment1e" ' agora, na· orga
nizaç�o ,da festa· da

.
cidade,

quando Lions patrocXnará o

'/baile ,4e encerramento, com ,lt

escolha da rainha da cidade.
E 'O asse�sor de Leo, vem dar '

(> exemplo de dinam;ismo pró
prio ,da juventude leonísti�a,
cobrando, ao mesmo tempo,
tudo :'.0 que fizeram até "hoje
,em tavor de uma causa váli.
da. Adiantou Vàlderez Taba-

I lipa, estar certa do fu�uro que
desponta pata seu clube e pre
tende faz:er com que esta in-:

�egraçã9 com a co.munid_a:de
se consolide cada vez ma�s.
Parabéns à vocês, Jovens
Leões de nossa terral e saibam
tirar o máximo proveito das

!:euniões que se desenrolam a

nível Distritrul, :eis que vocês
são. os comandantes do ama

�hã. li

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

Benedito Therézio, de
Carvalho Netto, declara para
os devidos fins que i. e'xtraviou
todos os ,documentos do veícu
lo' Jeep,. ,ano 1952, cor marron,
place' CA-3713, chassis DSTPR
]3.167. '

Os lnesmos ficam sem efei
to por ,ter requerido sf'gurldas
vias.

(Suchek - 3x)
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Baile da Rainha dos Estudantes
A comissão encarregada das promoções sociais

que. antecedem as solenidades de Colação de Grau
dos Co'ntadorandos/80, realizará dia 6 de setembro,
um grandioso baile que culmmará com a eleição da
«Rainha dos Estudantes». A música que será respon
sável pela anímacão do baile é o famoso conjunto
da cidade de Taió-SC «Os Corinhas». Estão todos
oonvidados para prestigiarem com suas presenças o

r
tão aguardado baile. A comissão organizadora ante

_., �ipa agradecimentos.

Bandeira de se para o Papa
Uma bandeira do Estado de Santa Catarina;

bordada a mão toí o presente oferecido ao Papa
João Paulo H, em sua visita a Curitiba, pelos depu
tados da Assembléia Legislativa que integraram a.
.a comissão de �5 membros formada pela, Arquidio ..

cese de Florianópolis, para assistir a Missa que foi
celebrada naquela cidade pelo Sumo Pontüíce. A co
missão de partamentares, liderada pejo Presldeute da
Assembléia, Deputado Moacir Bertoii. estava compos
ta pelos deputados Álvaro Correia, Cid Pedroso, Mu
rilo Canto, Ivan Ranzolín e/ Nilson Zomkowski.

Senhorita Fátima Murara
Em Isubstituição ao Sr. Jackson Kríeck, que B

fastou-se de suas funções de Agente Postal· Telegrá
fico, para fazer um estágio de aperteícomento na ci
dade de Canoínhas. A Fátima que é funcionária na

quela Agencia veio para substituir o titular durante'
sua ausência, Teudo ela desempenhado as tarefas
eorretatss a sua função específica com zelo, polidez

.

ce honestidade. Aqui vai
I

o agradecimento da coluna.

Vai começar o Loto
.

Vai cêmecar o Loto, versão oficial do «jogo' do
bloho». A primeira extração será feita no dia 8 de
setembro. segunda-feira, no Rio de Janeiro. Em São
Paulo. onde o Loto será também implantado inicial
mente, o jogo começará no dia 11. O Loto terá um
volante permanente para os cpoetadores. com as 100
dezenas, onde será feito o jogo ao portador, para a

perfuração nas máquinas especiais «Dataíef-õ». A
pessoa poderá fazer desde a aposta simples (cinco
dezenas] até uma aposta múltipla, que varia de seis
a dez dezenas. Em qualquer caso, o apostador estará
concorrendo 80S três prêmios estipulado pela Caixa
Econômica Federal. (Entrelinhas)

30 de agosto de 1980

Vida é Luta
o merecimento maior é o do homem que se

encontra na arena, com o rosto manchado de poeira,
de suor e de sangue ... que conhece os grandes en

tusiaemos, as grandes devoções; que sacrifica a si
próprio por urna causa digna; e que, quando muito,
experimenta no final o triunfo de urna-realização; e ...
se eJe fracassa, pelo menos fracassou ao ousar gran
des coisas; e por isto mesmo o seu lugar nunca po
de ser tomado por essas almas tímidas e frias que

. não conhecem nem vitória nem derrota. (John' Kenne
dy)

Governador do Distrilo L·lO visitou Papanduva
o Governador do Distrito L-lO e Domadora

Olga Costa, visitaram dia 24 do corrente o Lious Clu
be de Papanduva. Participaram da comitiva o vice ..

presidente do Distrito L-lO de Jaraguá do Sul (cida
de industrial) íucíústve representantes de São Fran
cisco do Sul. A recepção ao Governador e comitiva
foi carinhosa e de alto significado moral e cívico.
Durante a Assembléia festiva foram epresentados
mais 13 futuros Leões Papanduveuses e suas respec
tivas Domadoras. Autoridades civiJ, militar e Eclesi
ástica prestígturam com suas presenças o evento. As
eclentdades, urna demonstração pura e simples do
calor hutnano de que estão ímbutdos tanto 08 Líons :

visitantes como os Lions Papanduvenses,

Major Vieira & Inauguracões
o Município de Major Vieira recebera hoje o

Sr. Secretário dos Transportes e Obras Dr. Esperi
dião Amim Helou Ftlho, que vem especialmente inau
gurar o novo PAÇO MUNICIPAL, ruas pavimentadas
a Lajotas e em solenidade receber Títulos Honoríficos
,pela sua brilhante atuação a frente de sua pasta.
'I'ambérn o cidadão, e ex-Prefeito Victor Borges· será
homenageado durante a sessão, solene que á Calenda
Câmara Municipal realizará às 14,30 horas quando
será inaugurada a Galeria dos ex-Vereadores. O co
lunista agradece o Sr. Prefeito Municpal. Vice-Prefeito.

e Presidente da Câmara Municipal, pelo con-vite .

Passarela da Sociedade'
Amanhã nível' da Srta. Rosani filha do casal

Sezinando (Veronica) J. Gonçalves, ele vereador do
PDS;'

Dia 2 o jovem Élcio filho do Sr. Emilio S. Ma-
toso.

Dia 6 a Prof". Celí Davet esposa do Sr. Irlneu
Grabovskí, funcionárIo Municipal.

Pe!lSamento Do 'Dia
I Quando feitas sagradas pelo amor, duas bocas

se colam, é impossível que acima desse beijo íueta
vel não haja um arrepio no imenso mistério das es
trelas (V. Hugo)

EXECUTE COM RAPIDEZ E,EFICÁCIA SUA COLHEITA.,
COM

NEW HOL .ANO
A AUTOMOTRIZ "NEW HOLLAND 4040"')t O NOVO MO
DELO LANÇADO NO MERCADO BRASILEIRQ. FORTE,
RESISTENTE, DURAVE�J' VERSATIL, MODERNA, PER_
FEITA. CONCEBIDA E1Vl CADA� DETALHE PARA AU_
MENTAR OS, LUCROS DA COLHEITA, REpUZINDO, AO
M:1NIMO, AS PERDAS DE GRÃOS, ELIMINANDO· AS
QUEBRAS E ENVIANDO MAIS GRÃOS E GRÃOS LIM-

, ,

POS, AO TANQUE GRANELEIRO.
,

UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLIÇIDADE ME
CÂNICA DA "SPERRY NE'W HOLLAND". VOC� TAM

BÉM VAI SE ORGULHAR DELA.

ALIADO ÁO ESPETACULAR TRABALHO DESTA

COLHEITADEIRA, USE O

FAMOSO NA ,INDÚSTRIA E/ LAVOURA DE MÉDIO E
GRANDE PÔRTE, ESTE TRATOR ESTARA AO SEU LA-

I

DO, DA SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O úNICO TRA-
TOR BRASILEIRO, COM CHASSI QUE ACEITA"QUA�
QUER IMPLEMENTO FRONTAL SEM 'ADAPTAÇõES.

..

para a região,
Revendedora autorizada. "NE'W HOLI:..AND" • "CBT1)

·M·. '
.
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Na'scimento
ELAINE CRIS fINA é O no

me da bonita garotá nascida
no dia 8 de agosto último na
cidade de Caçador, trazendo
muita aíegrra para seus pais
Paulo e Arlete Biluk. As nos
sas felicitações ao radiante
casal.

,

Apartamento
Aluga-se 1 apartamento contendo

3 quartos, sala, banheiro, cozinha e

área de serviço. 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.

• ••
•
•
•
e

t-

Aniversários
HOJE: sr ';jFrancisco Bayel, Siloia Siem.rl Leonl Bollaul ,

Antonio RaimuryJ.,- Borges de Souza.

Ai11ANHÃ: sra, Marl"a Eva, esposa de Alcides Palhanot
Leonor Seleme e Licéia duerõach:

DiA Oi: sra. Rita, esposa de Guilherme Prust; sr«.. José:
Kuroli e GaJ'par JOJ'é .J1ülbauer.

DIA 02: sra. Maria de Lourdes, esposa de Mil/u L. ZanioLo;
. sr. Francisco Carvalho: Lúcia lI1etzger, Samyr Pedro Sakr e

[)jaLma . .âloes Segundo.
.

DIA 04: sra, Haly, esposa de Celso Bauer; sr«, JopinD
Roesler e Üsvaldo Prusi.

dos aniversariantes, nossos cumprimentos, Com votos de inú ..

m,eras felicidades.
'

CARTóRIO DE REGISTRO GERAL DE IMóVEIS DA
COMARCA DE CANOINHAS ESTA:PO DE SANTA CATARINA

,Edital de 'Loteamento, \

EULALIA GLABA KOHLBECK, Ofíeíal do Registro do
,

Imó�eis da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca..

tarína, �a forma da Lei,
Faz público, para ciência dos interessados, em cumpri...

mente ao disposto no art. 19 da Lei riº 6.766, de 19/12/1979"
que por GUILHERME PRUST, foram depositados em seu Cart6 ..

rio, memorial descritivo, )planta e demais papéis \
e documentos

relativos ao �LOTEAMENTO BERTA VOGT», .sítuado no Bairro
Campo D'Agua Verde, nesta cidade e comarca, conforme planta
abaixo.

I

. As impugnações daqueles que se julgarem prejudica
dos quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta
das dentro do prazo de quinze (15) .días, a contar da data da ter..

ceira e última publicação do presente Edital. Findo o prazo e, não .

.

havendo impugnação de terceiros ou deste Oficio;' será procedido.
e registro. I I

, 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 nove
(09) dias do mês 'de julho de 1980.

EULALIA GLABA KOHLBECK - Oficial do Refistro de Imóveis
,

\ CPF 249111199/34

J
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RUA i ALFREDO PAUL
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J��
RUA PROJEtADA.'

l� ÁREA' DOS LOTES 22 41. 90�2
, i/REA DE RUA 7. I 73 15 M2

TO TAl.- 29.65505M2

LOTEAMENTO GUILHERME P-RUST 'fi)

NER. ,
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.Fâbrica: Distrito de Marcílio Dias - Canoinhas-SC.

Escritório: Rua Eugênio de Souza, 188 - Fone 22-0748, Caixa
Postal, 241 - Anexo Escritório Cids Contabilidade

CIMENTELA'_ ..

TE�AS. DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
ALAMBRADOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.

FABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COMPRIMEN-

TO E COM ARAME PE TODAS AS BITOLAS.

MTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL
)

.
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Johann Faber do
Paraná S. A.

ESTA ADMITINDO NOVOS EMPREGADOS PA.

RA o SETOR'-DE SERRARIA.

OS INTERESSADOS DEVERÃO COMPARECER

AO ESCRITÓRIO DA EMPRESA SITO NO BAIRRO INDUS.
,

_TRIAL N.o 2 - AGUA VERDE - CANOINHAS·SC MUNI-
. '.

- \'
'DOS DE DOCUMENTOS.

/
.

MASCULINO E FE.MININO - MANICURE E PEDICURE
-'

.

- ONDULAÇõES-' PERMANENTES, LAVAÇAO, BANHO

DE 6LEO, CORTES DE CABELO E BARBA, A CARGO DE
PROFISSIONAIS COMPETENTES

Status Cabeleireiros

Aceitamos com hora marcada, das 8 àS,21 horas diariamente.

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

,

. '-..'

a
II

o que você pensa 'quando vê
um religioso? . : "

O que é a vida Religiosa para
" ?

\

voce.

O Religioso é um cristão que pro- ,

cura viver mais radicalmente o

Batismo, se tornando sinal vi

vo dos valores fundamentais

,\que norteiam a própria vida

.. cristã.
Vida Religiosa, é em primei

ro lugar um chamado - dom
de Deus, a serviço da Igreja e

dos irmãos.

Podemos dizer também que
a vocação religiosa é um misté
rio que a pessoa acolhe e vive

no mais íntimo do seu ser.

Dom e graça que depende da'
soberana liberdade de Deus e

foge à nossa compreensão. É um

ato de amor cuja iniciativa par-

V·burrascaria
,

Pampas
o VERDADEIRO CHUR

RASCO A MODA
"GAúCHA" .

Final da Caetano Costa
C/ BR-280 ..

Vende-se
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 - 'I'elefone 22-0935
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Tudo
, , .

.

mOVelS e

.'

I,

. conjuntos estofados, copas, dormitórios para casai e infan

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

gões a lenha e a gaz,

(simples a duplas),
refrigeradores. arrnanos com pias

, \

bicicletas, enceradeiras. máquinas de

colchões, violões, carrinhos 9 berços.

parede, rádios. toca-fitas e uma

infinidade de artigos.

costura 8 da lavar,

relógios de

Crediario próprio e entrega na hora
"

)

Faça-nos uma visita e �omprove nossos pretos � facilidades de pagamento

RUA CAETANO COSTA; 495 - FONE 22-0555 _' CANOINHAS - SC.

I QUEDaS
,

ARA a NATAL

III •

105a
te de Deus, predispondo, nos

«chamados.: os dons e as con

dições para a resposta pessoal,
consciente e oportuna ao apelo
de Cristo ou da Igreja.
Por isso, diante de uma voca

ção religiosa, nos tornamos per-
, plexos perante o «mistério»; res

ponde-se com amor à iniciativa
de amor, dizendo «sim» a este

apelo. (

No amor de Cristo, a vocação
religiosa encontra o seu porquê:
«Não fostes vós que me esco

lhestes a mim; fui eu que vos

escolhi e vos constitui, para ir
des e produzirdes frutos.» (Jo
15,16)
Quem chama é o PAI. A res

posta depende da generosidade
do coração de, quem é chama

do, pois Aquele que chama dei

xa sempre a liberdade de opção:
«Se queres» ... (Convite)

)

Por isso é preciso por-se à es

cuta do Senhor, que quer falar)
ao coração do «chamado», fitá
lo no coração, com amor de
PAI, dizer-lhe a)guns dos seus

segredos, apontar-lhe as neces

sidades da Igreja, do seu povo,
do pobre.
«Não endureçais os vossos

,corações» (SI 94)
A graça da vocação é concedi

da na Igreja e para a Igreja.'
Por isso, toda pessoa chamada,
não «deve» e «não. pode» sentir-

se só. Necessita do apoio da· I

greja.
da família
e da comunidade.

Unidos, assumem o chamado de
Deus e .tudo farão para que não

se perca ao longo da caminha

da, às vezes, íngreme e penosa.
Por isso faz-se: necessário a o
rientação vocacional, pois, voca
ção acertada, traz felicidade.

Jovem, você já pensou seria ..

mente no que vai ser no futu

ro?
Na sua vocação? Não diga que
é cedo para pensar nisso. Por

favor, não espere que alguém
vá dizer no .seu ouvido, o que
você . deve fazer. Lembre-se:
Deus também tem um plano
para você - uma missão.

A Igreja precisa de' homens e

mulheres que com grande amor

se consagrem, em totalidade ao

serviço do Evangelho, para re

velar Deus a toda criatura.

«A humanidade padece fome

de Deus.>

Você poderá ser um deles. A
decisão é sua.

Vocação é fidelidade aos apelos
de Deus: em você,

no mundo
na Igreja ..

Irmãs Franai..rcana..r· Mi..r..rionária.r
de Maria duxiliadora

Colégio «Sagrado Coração de Jesus»
Canoinhas • SC

Compre-os agora e

suavemente até o

pague
Natal

para o seu la.r

eletrodomésticos

,

FOTOCOPIAS�

o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte, ins
talado no Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
ticada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE.
TARY II.

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

ÇQ em Canoinhas, a -confecção de circulares para empresas.

músicas' de noveles, para

horas,' na Rádio Santa' (atarina

[
fazer o seu domingo mais feliz'l

o som integrado na vida de um-
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A partir das 10:00 povo
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(d. coluna de Rubens Ribeiro" da S.�l"a, mantida

Direção da Rádio Sanla
Catarina decide investir
5 ',milhões em Cailombi�,

mas também bode expiatório,"
desculpa para tanta coisa. er

rada; os "negócios especíaís"
que a jmprensa

.

diariamente
denuncia à Nação e que írre-

.
\ comendam e pesam ne'Katíva..

na noite 'de quarta-feira últí-
./

mente pa�a.� go�er�o maior

ma, a um, grande número de ante a opiniao pu�l�ca, espe
convidados especiais um [an- r�va.mlos que, � política situa
tar de confraternização nos cíonísta d� ba�e se processasse
recintos do Restaurante Club de ,forma. mais harmoníosa,
Canoínhense /." para, contrabalançar a luta.
Na 'Oportuldade foram en- Porém, que lamentável cons-

, , t t
,..,

r
tregues aos agraciados pela

a açao., .

pesquisa de opinião as Placas .a política de: base, que .en
de Distinção Pública •

.

contra suas raízes nos muni-
Os atos se desenvotverem cípios, contínua profunda

num excelente clima de con- ment:e. carente �e um, des
fraternização e os serviços: preendímento �alor daqueles
p�estado.s pelo senhor Jacy Pa q?e a co�poellli. ? ��e se es

dllha, como sempre, estavam �a prof�s�a�d.o, mfelIzffi:ente,
excelentes. e a ant�-pohtI�a caracteT1,z�dai
Ne:sta oportunidade, assina- por tudo aqullo, que a lo�g�ca

l�mo:s com satis,fação, o posí-, e? bom s�nso �e u�, :pollt�co .

cíonamento do 'Correio do raZ{)�avelmente esclarecídc rr-

Norte 1/

,
•

distinguido corno o recom�nda? . I '

melhor Jornal da cidade. Duvidam; !
,

Reconhecimento público que
Pois acreditem ou não, mal

p'��a nós, é sumamente gra- . sepulta VE -se em decorrência,
titícante e nos estimula a pro .

da: "morte" da Arena, os bo-'
'curar melhorar sempre. chíchos, las desavenças e ciu

meiras internas, eis que, já
se articulam os mesmos abu
tres de sempre, visando o

"PDS-2'.
-

Antevejo
.

alguém rindo?
Não amigos, o caso é muito

,triste, desolador mesmo!
'

A oposíção, sim, ficará rin-
do descancaradamente.

,

Afinal, não é para menos.
Os adversários. estão nova- .

.mente naquela de que a desu
níão, o fracionamento de for
ças é que fortalece o partido �
Novamen te parecem empenha
dos em desfraldar 'a bandeira
da ; ignorância, Em "nome da
sua agremiÇtção'partidária?

'

AbSlOlutm;nente não .

Em. nOlnt€' sim 'de seus re�
, , ,

ealque:s, frustrações pessoais,
le,m nome de umaJ cegue1r:a
poJítica já crônIca.

'AS' limitações desses pobres
andejos, dent:ro do no.sslO ce
nário político doméstico, já é
de notório conhecinientn pú
blico. Alguns I

aqui apórtaram
garbosamente cavalgandO o
corc!el . do áipadrinham,ento.
Jamais disseram! a 'que' vieram
e nenhuma contribuição
maior prestaram à nossa co-
munidade.

'

,

Agora,
.

ascendendo à deter
minadas' pOSliçôes" usufruindo
aInda das' benéss;es trazidas
no-lombo do "pingo ,do padri
nho" , tenta,m determinar o
ritmo e impor conceitos m
�omiPatív:ei:s, com a l)O$iS:a, cau
sa e a nossa gente., Pa,rod,iari-

. do o velllo chavão: liderança
hão se i�põ'e, S'e conquis:ta' ao
longo dO' tempo, mercê de 'mui

Nos'So Município par1ece
ta luta, ho.nestidade e' ,pers:e-

m�es:mo fadado a pag1ar histo- verança. Essas figuras origi
rica:mente pesado.s tributos, nárias de um tristé e uItrapas
face a. incompreensão '

limpe-- sado folcl:óre, devem -apeár e

rante em. no.ssos meios políti-' reconBiderar seus primários e

COS. Nem, mesmo os acertos nocivos çOillc-eitos. Uma maior'
domésticos se concretizam. reflexão calcada no pom sen-

,

Ao depois da, extinção da 'Se?,' no ,de�pr'eendimento' "e, na
Arena e MDB, julgavamos vont,ade de servir ao par�jdo ,e

que, dentro do partido da si- a comjun�dade canoinhense-,
tu'ação (Arena) as armJas fos-,. será deveras salutar. A; har
:sem deslensarilhadas e as a-

monia' entre 'os homens':: deve'
restas aparadas. Afinal, qual- ser o cortdicionamento �e ba

'quer criap.ça entre. O'S prim,ár se" para que o partido s:e for..

rios eIl�inamentQs, já apren- taleça d,e dentro para_' fora ."i
de que lia união faz a força". Oaso contrário, nlinha Igente ....

Com tudo e não todos, mas fatalmente vai s'e: verificar a

muitos, contribuindO' hoje p;:t- ,

i:mplos�ão, do PDS' corri benéfi
ra que a oposição mais, e mais: cos ,e inquéstionáveis efeitos
'Se arme, e, se f�rt:;tleçÇt, - ve- positivos a se refletir ,no partido
j�-Sie.i o

, problema " do pe.tróleo, .de oposição.
'

motivo real, palpável s:iD\)J; Ingloriam1ente para nós.
,

":'

em homenagem à sua memária.)

Responsdoel: GLAUCO J. BUENO

, ,

A Diretoria da Ráríio Santa
Catarina de C'anoinhas fez-se

. presente nesta cidade, no (lia
18 e 19 do corrente.

-

Dr. Aroldo Carneiro de Car
valho e 'Dr. Amílcar FIoez Cruz.
Lima, após sucessivas reu
niões e pesquisas locais" optar
ram pela imedia�a construção
da sua .sede própria, à rnar-

.

, gero da rua Princesa lsabel.
"

O projeto, que está sendo ela
borado na capital do Elstado

, Obedecerá aos mais moderno�
ditames técnicos -recomenda
dos para a edificação de imó
vel destinado especificamente
para acolher uma emissora de
rádio c,. determinará um in
vestimento da ordem de cinco
milhões de cruzeíros. .

'

.

Paralelamente à obra, e
dentro da estimativa do valor
eJnj pauta, serão' introduzidas
sensíveis modificações técní- Para es olh .

C'
I�. Ü er as, piores es-

as no equipamento da Santa. tradas, não precisamos nemVelha aspiração. acalentada fazer pesquisa. Todo:s: sabempelo gerente local, senhor .

e tecem sentidos reclamos emGlauco J. Bueno, a: decisão relação às. péssimas 'condiçõesda Dlireto:ri8: d�a empresa, te- de trânsito dos trechos entre
mos a convtcçao, deverá ser Canoinhas à Porto Uniãomotívo de muita alegria para (primeiro lugar no sentido
a gente 'canoinhense - gran- negativo) - Cari.ç,inhas à Ma
d.e massa; de ouvinte J e patro- jor Vieira (segundo lugar) ecínadores. '

, CanoiP.has à 'frês Barras (terA área total a Ser utilizada ceiro ''lugar)-.
e. que deverá 'acolhe.r escritó-' A:nt,igarr'lente, o problemarIOS" estúdios, sistema irra- era adquirir máJquinas neces

. diante e área de estaciona- sárias à cons,ervação de nos...:mento, abrangerá 10'.520 me- t'
�

t �as es radaS'.
1'08 quadrados.' 'í E agora?·Segundo ainda podemos aSI-�' Será que está faltando comsevera'r, a e�ecução da ohra buSJtível pa:ra movimle:ntá-Jas:?deverá ficar à cargo de firmla ;Rejeitamos a tese de que: sec.0r,tstr�tora local, medi�nte ja falta d0 competência admi-\11clta:ç'ao e o. material empre- nist:rativa. M'às, que temgado defVierá igualm'ente, s:e1' muita glente reclamando éaqui adquirido. 'um 'fa.to.

'

" Ne.s�a, ,.,oportunidade e por Que aiS máquinas, saiam doante,eIpaçao, agradeeemos o pátio c' os ouracos saiam dasapóio recebido do senhor The- e�:tradas. Ê' desoJador cons,rézjo Neto e seu filho enge- tatar-:�e que, quanto, mais senheiro Bêne. : ;! eLeva a famiger.ada TRU, lnais., Etntendemos! que, efetiva;- se faz
J sentir, a preeariedademente, todo e qualque'r", nOiVO de nossas rodovias, r�legadas

empreendimeI?-tq ,signifiea pro quase que ao abandono.
gr.e:sso (para. a CIdade e deve COln a palavra, os dónos da.

seT, prestigiado. bola, os� responsáveis pelas so--
Enfim, �V boa gente canoi- luções' dos problemas.(. nhense pode' esperar, que

g:randes no:vidades deverão
�urgir 'muit,o :effi or:eve p'ara
nós.

.

' 1_; I I �1.lr

A, Dlreção da: Rádio Sant'a
Catarina -. Aroldo e Amilcar
,em es:pecial, Ganoinhas agra
,dece e,.' t.emos: a certeza, deve
rá corresponder no futuro!' . , ,

como sempre o fez até a,qui-'; :

Estradas em péssimas
&ondições

-Quando CiC8\lrizar-se ..üo
as feridas?

\

PROPEl pesquisa] ,

em Canoio,has'
A firma' PROPEL - Pro� Imoções e _Pesquisas fez pro

mover em' Ganoinhas, uma in
:tensa P?squ�sa de opinião. pú
blica, objetivando apurar os

,

d'estaqu\es entre 0$: vários' se- i

tores d�' ativ-idade da cida,çle.
A ernjppesa, . especiaÚzada

em pesquisa;s e promoções,
-wm rua sede �em Porto, Ale

gr�,. Ao depois dos" trabàlhos:
efetivajd(/)s, ,a mesma ofereceu

". ��:. '. ,.')',
. ,

;

..

".
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Carinho! afeição e respeito
à dignidade humana .

Mauro Ltm .KliChelesld
'-Num mundo conturbado pela tecnoíogía mais avançada,
o ser humano não é levado em conta, porque ele torna-se o

-

produto do meio

a�iente
em que vive. ELXistem grandes in

certezas dentrode cada habitante do 'planeta, incertezas in
solucíonáveis, quer' ela tecnologia, quer. pelos grandes sá..

bíos; essas incertezas fazem com que nós procuremos explica-
ções; em coisas irreais. � � ,

,

\ : i

Urna destas coisas irreais aparentemente, porque na. tea..
,

Irdade nínguém conseguiu ver, tocar, falar ou sentir com. um
dos míseros cinco sentidos. Mas, a grande pergunta: O· que,

'

,

isso tem a ver com o título?
"

,

\
. I

.

r ,

Nada, levando em consideração a lógica, mas tudo em re

lação a parte ilógica. A parte ilógica faz parte esses sentl�
mentes nobres. No mundo' que vivemos, não encontramos,
tempo prá quase nada, exceto as ocupações do dia a dia.

, -

Essas ocupações diárias, têm um nome e denominam-se
rotineiras. 8ão rdtineiras , porque fazemos diariamente as
mesmas coisas, sem perguntarmos, o que ocorreria se deixas
sernos de 'fazer essas ocupações,' acredito que o mundo não

, '''. I '( / -

desabaria, nern ficaría melhor.

Quem pensa assim não vive, vegeta. Não encontra tempo
para as menores coisas como: descansar, passear, dívervír-se,
enfim viver. No mundo de hoje tem imenso valor,esta frase:
"Tempo é dinheiro". Frase Imensamente .. � imensamente
pobre de conteúdo. Achar que tempo e dinheiro são símbo-

. Los um do outro, -é' como. achar que Deus e ° Satanás são
: iguais, tanto no poder, como em ação.

'

t
"

.

O tempo quem faz somos nós .e, essas palavras lindas, belas.
,falam mails que mil páginas. de papel almaço datilografado
nos dois: lados". Essas palavras: foram ao fundo'do baú e lá
permanecem até hoje, sem que ninguém tenha coragem

su-,ficiente para ir busca,r lá lliO' fundo e .trazê-las à tona com
outros senti.ment?s esqueciçlos.pela falta .de tempo, que é
uma mesquInharIa slem tamanho' de &e:. _ regIstrar. . ,

,

A 'dignidade humana não existe desde que Cristo passou
po:r esta terra, o amor que ele pTlegou sum'iu e nem sombras
não rest,a,m mais'na face da terra, o que restou não dá para'
escre-vler de tão hefasto que é ... Chama-se ócUo, sentimento
pobre, 'mas foi a, única coi;s:a que restou.

,

OBRIG�DO, CARO LEIT�R; . por ter encol}trado tempo
para ler esta matéria, que

\

fala a veftd�de sem rodeioS, sem
carquflagens, sem figuras. A verdade: �ireta,. faça uma auto
erítica e verás uma das causas, do elevado índice dle crimes�'
assaltos" estrupos; homkiidios é deliquências em todas'�as
faixas- etárias.

'

; i I I I' • ,,' 1, I :
.1

1 I I . (\ I ! � I

"0 amor, sentimento J)obre, constrói; o Qdio .destrói': ',C

Canoinhas (80), 21 de agosto de' 1980.

AGR DECIMENTO
...

Silvio de Siqueira e família, a-,
. gradecem o povo em ge
ral de Marcílio Dias e a'
Polícia Militar de Canoi
nhas, pelo valioso au;xí- I

lio prestadQ ao sr. Pedro
Alves de Siqueira, duran
te o incêndio que de,st�uiu
inteiramente sua residên ...

cia.

_""",,,,,"",,__"' =__�HaII!f��� ""_l'lIIIlfõ3ltt!al'.::tm1lltQÇl'....,. .,,,, _
, "
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NGêleo Regional Norte·
.

dos .. Técnicos Agrícolas
CONVITE

A diretoria do Núcleo
Regional 'Norte' 'convida
todos os Técnicos �grí
colas par� particip'ar de
uma importante reunião

ordinária dia 06/0::l às
17,00 horas, na FUNPLOC.
Pelo comparecimento.

desde já. agrad�ce,; a Dir.,t'-'
toria�

,


