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Em' so�dade muito bons-
.

tà, realieada no lliltimo sába

do, em Major Vieira, foi !iinau
gurado o novo prédio da Pre
feitura Municipal daquela ci
dade" . além de outras "várias

I obras da admínístração do
atual Préffelijto '01!áuclio Ga�ot
ti. A cerimônia contou Com
a presença d� várias autod/'
-(fades estaduais e mUl1.'icipais
principa�te do Planalto
Norte Cá,tarine�.

/

PRESENTES

Participaram das ínaugu
mçõl€s o Secretário dos Trans
portes e Obras, ESiperidião A
mín Helou Filho, que repre
�n�u o Governador Jorge
:J.{onder Bornhausen; o Dire
tor geral do Departamento
Autôn.omo de Edificações'

�

'(DAE), Engenheiro Francis
. co-de AssIs Filho; o Presiden
te da Fecam,

.

Amílton San-'
der, também'Prefeito de Cha
pecó; os prefeétos Benedito

\ Therézio de Carvalho Netto,
de Oanoinhas, Odilon Pázda,
de Três Barras'; Robei"to Bat
chauer de lri[[leópoli�; �GiIber
to Groc:p.oski, de Santa Oecí-.
lia; o.s engenheiros do DER,
Adilson Medei-Dos e Laércio
Tabalipa; o Juiz de Direito
da Comarca de Ganoinhas,
Df. Loacyr Muniz Ribas; o

Vice�Prefeito de Maj,oT" Vieira
'João Batista Ruthes; os ,pre
sidentes de câmaras de ve

readores de todos os: municí
pios vizinhos; a Supervisora
Local de Educação, Jucy Se!-,

leine; vereadores e vice-pre
feitos da Região; todas as au

/ tOll'idades constituíd�s de Ma

jor Vieira, além do Coman
dante do III Ba1talhão de Po
licia Militar, com sede· em

Canoinba.s., Coroner Dinoh
r«..I"'\.�ft , !;..... :

'\;,f\.Ij. .1IÇ • I' ,')', 1;5 ,
, \ l

I T '·t-..r}�,1

o ato solene foi iniciadp
·com 6 hasteamento das ban
deiras do Brasil, pelo Juiz

Loacyr Muniz Ribas; de San..'
ta Catarina1 :Pelo Secretário
dos 'rranspÓTtes e Obras, Es.·

péridião .Amin HeIou I'Filho e

do MUit1Jeipio, pelo
. Prefe.ito I

Nia sequencía foi' realizado
um desfile

. escolar, com evo

luções da fanfarra da Fun

píoc, de Canoínhas e apre
sentações dos alunos das:' ês-

.

colas Luiz Davet, da Funploc
e do Grupo do Centro de Tra
díções Gaúchas (CTP) Lago
Azul, de Major Vieira, bas
tante aplaudidas pelo' nume
roso público; que se apínnava
nas' margens das principais.
ruas da cidade.

PRONUNCIAMENTOS

O Prefeito de C'anoinhas,
Benedito 'I'herézüo de Carva
lho Netto, por delegação dos
demais prefeitos dá Associa
ção dos Municípios do Vale'
do Canoinhas (Amvac}, foi o'
prímeíro a se manííestar. Ele
ralou sobre a rápida -trans
formação da velha Colônia
Vieira na pujante e progres
sísta cidade que 'hoje é Major
Víeíra. Cítou o brilhante ve ser' conduzído ao Governo

trabalho dos ex-p�efeitos e ;do noSiSO E�stado porq,*e já
verei�dor,es desde o ano de 'provou sua eficiênci� n� Pre'-

1.961, quando a 'localidade feitura de Florianópolis, como
'foi elevàda à condição de D'erpuftado F·ederal e agora co-

Município. mo Secretário dos Transpor-'
"'0 Prefeito Gadottii, com a

tes e Obras. É um valor hu
mano que pre·cisa selr apro

ajuda 40 Fe�r e do Slecre·tário veitacto na administração es-
. Ami'n, construiu ·cinco pontes tadual (aplaus'oS:). Amin é
no interior do Município, to- juslto e um homem de fibra",das no €s.tHo do D'ER, com oi - decllarou Gadotti, pJ:ome:tento metros de pistas de roJa- do continuar s,emnre aten-
mento e todas em concreto' :t'

dendo o povo majorvieirense.armado.
.

Tenho CI€Tteza que
ele c10nstruirá mais apesar da O Secr�ário dos -rrranspor�
peq-uena a:rrecadação do seu tes

.

e Obras foi o último a se

Município" , .. disse Therézio, m�hif:estar, também se·n.do·

acre�cen:tÇtndo que a ajuda mui!to aplaudido. Ele entre

do GqVlerno Estadual t,êm sti- gou ao Prefeito Gadotti, a· im

do decisiva para o. progresso portância de 400' mil: cruz,eiros
da cidade, ainda tão jovem.

r
e. informou que o governador
Jorge Konder Bornhàusen irá
a Major Vieira no final de 'se

tembro pa�a assinar contra
to para a pavi-mentaJção t3JS

fáltlca da SCW-477, que liga
Canoiirlhasoollv.[ajlQlr Vieira BRf-

.

116, a princLpál reivi�ldicação
do

.mo:n�ntp, _

dia com�ade
r.altJ0rvIe1rense. ,

"

_ .. � , .. "

-

\

,

de Major Vieira; CTãudio Ga
dottí, sob Os acordes:· do Hino
Nacional, executado pela Ban

. da Lauro Gross de -Mafra. I

,

GADO'ETI , I" I
'\ 1

Continual1do a programa
ção" Se' manifestaram Fran
cisco de As,sis Filho;, o Prefei
to de Chápecó, Milton Sander
que o:flerebeu uma pl�a de
pnata.ap Prefeito, Viee-Pre
feito e povo ds �.la.jor Vieira e

•
I

Cláudio Gadottí, que dirigiu
brilhante . discurso, intensa
mente aplaudido pelos pre-
sentes'.

' i
I t::

Gadotti mIC:lOU seu díscur-

80, declarando-se
.

emocionado

alegre 'e satísfeíto em receber
tantos visitantes .. Agradeceu

.

a ajuda que têm recebido do
seu Vice-Prefeito e do Legís
Iatívo . Majorvíeirense, afir
mando que em 31 de janeiro
de 1.981 'entregará seu car

go de cabeça erguida porque
'seu plano de ação esfâ sendo
totalmente cumprído, com

'Obras em 'todos os recantos
de Major Vieira, graças a aju
da do GOverno Estadual.

"Agradeço, sobretudo, ao

nosso Deputado Federal Es

perídíão Amín He10u Filho,
cujo trabalho está. tendo re

percussão em todo Estado
de Santa Catarina. Ele é o

nosso intermediário. Em 1982
ele voltará ao nosso Municí

pio 'como chefe do poder exe

cutivo catarínense. Amin de-
,

Terminada a série de pro
nunciamentos, foi dado inícío
às inaugurações. O' chefe do
üerimonial,' AVredio Franco,
convidou o Vice-Prefeito de

Major Víeíra, João Batista
Ruthes e o Diretor do Dae,
Francisco de Assis: Filho para

.

desatarem a fita inaugural
do calçamento à Ilajotas: das As 14 horas e 3.0 minutos-

foi dado Início a solenidade.
Ruas Argemíro Borges, Vel-

de. entre.ola de títulos de CiJ-.:
reador Vi itor Fernandes de o'

Souza' e Otacílio Florentino dadão Honorífico' de Major'.

de Souza, e parte da Rua Vei-' Vieira ao Secfietário ESIJe;tJ�
t dião Amin Helou Filho, atra...reador Carlos Karvatt, ao, .

'"

d O"
. .'

".

este que foi acompanhado por v�s de' resolução a _amar�;
música da Banda Lauro "Grossl num�ro 02/80 e ao Ex Pref��..

,.

e uma salva de fogos. . to Vlc;tor Bo�rges,.que estev� �.
_

frente do executivo Munící- .

Em seguida, foram convi- pal no período de L° de reve-.
dados o Prefeito Cláudio Ga- reíro de 1973 a 31 de janeiro'
dottí e 0-Secr·etário Esperldíão , de 1976. (Entrega feita pelo
Amin para desatar a fita' Presidente da Câmara . Adir'

inaugural do novo passo /mu- Fràncísco Veiga) ..
nícípal (aplausos) , Depois,
'foi, convidado o Presidente do
PDS dei Major Vieira, Pedro
Veiga Sobrinho para abrir a

porta da Prefeitura para a

I.

i Gadotti despach�ndO em seu moderno gabinete

Vista, parcial das priD;leiras ruas calçadas no

centro da cidade.
_ ,.1 :

�====�==========�=-====,='"=====t=ri=2===

visita de autoridades e povo
'em geral., O Frei, �oel Sch
neider, Vigário da Paróquia lo

,cal, foi o convidado a aben

çoar as novas instalaçôe'& da
Prefeitura.

Por volta� das 13 hora's, a-

\
'
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- 33 anos a serviço da eomullidade -

conteceu uma grande chur
rascada na fazenda de Alba..

·

ro Dias de Mora'es, onde com

pareceram todas �s autorída
des convídadase ·povo presen
tes às inaugurações, calcu- i

Jande-se a participação de 'a
proximadamente mil pessoas.

. "

ENTREGA DE TíTULOS _- .

. Em seguida, o Pre.s·�dente:.
da Câmara convidou os ex
Vereadorea .

I Cláudio Gadottí
e João Batista, Ruthes, respee .

tívamente Prefeito e, Více-Pre .

teíto atuais, a desatar a fita
.

inaugural da "Galerià '. dos, .

Vereadores', que conta com' 'a'
fotografia de 42' vereadores,
'com a legislação atual, cujo
primeiro presidente foi extin'

,tIO vereador e Prefeito, Odilon."
Davet.

A história do município de

Major Vieira começou em �2 ,

de outubro' de 1.961, com l(
nomeação do prímeíro Preteí- ..

to, Pedro Alíage Filho, .data ,\

em que a colônia Vieira , foi
.

levada à categoria de Mupi�
-

,

.cípío .

OBRAS
••

4.

,
__ I

,
.

. Na' administração do Pre-
.

.

feito Cláudío G:adott� forÇUll I"�
construídas 5 pontes no inte- "

. , . ' ,,'

rior do Munícípío em couve-

nio com .a Secretaria dos
Transportes e Obras, no va-·�\,

lor total de 3 niilhões e· 350-
.

mil cruzeiros:. Atualmente'
"

estão \ 'em construçãO' mais u-, ./ .

·ma pon1te sobre o RiO- Bonito, .

,/'

(5.a PAGINA)'
,
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FOTOC,OP,I AS�

o Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte,' ins- '

talado no Fórum, acaba de adquirir a mais moderna e sofis
tícada FOTOCOPIADORA em operação no Brasil, a SECRE..

TARY II.
'

,

Faz cópias, simples e dupla face de qualquer tamanho '

>
de excelente qualidade, tota.lmente a seco, inclusive' em papel
vegetal e papéis timbrados de firmas, criando um novo servi
ç� em Canoínhas, a confecção de circulares para empressx.

FIAT ·

, .

carro mais

do 'Brasil.
o

- A".

economrco

FORAM VENDIDOS NO BRASIL, 350.000 PUleK

Concessionária Autorizada'

Fuck
RUA CAETANO COSTA, 2211 -- FONE 2'2-(}6;f>'l

OFlCDlA ESPECIA�LIZADA - Balanceamento eletrônico de Rodas
,

" ,

Regulagem Eletrônica lie Motores
,

1.000 habitantes. Precauções: «todas
8 s .pessoas que forem responder o'

questionário do Censo 80, devem
antes tomar medidas de precaução,
como por exemple, pedir documen
tos' a pessoa que for lhe entrevis
tar», disse o delegado, do IBGE. A
crescentou que todos os recensea-

,
dores possuem uma pasta azul e
documentos que os distinguem de
pessoas estranhas ao serviço. Eu
já soube de vários desses I casos,
antes mesmo de iniciar o 'Censo»,
finalizou.

Pensamento da semana

Quando um homem aponta o d,
do para alguém; devia 'lembrar-se
de que três dos seus dedos estão
apontados para ele mesmo. (anôni
mo)

Vende-se urna casa de al
venaria com, 135 m2, ótima'
centralização, .acabamento
de la. qualidade, .sita na rua

Marechal Flori�Il;(), 586.
,
'Trata.s no próprio local, ou

pelo fone 22-0291, somente
até o dia 7 de setembro.'

\
'

-

,
CrS 150 Mil é O Custo de um Açiden�,

te 'de Trânsito
o custo sõcío-econômico de um

acidente dá trânsito, em Curitiba,
sobe 'a Cr$ 150 mil, segundo dados
levantados pelo Controle de Tráfego
e Areas - O'I'A, do IPPUC. A capital
paranaense registra média mensal
de 500 acidentes, o que - vale dizer
que ao final de um ano, Estado e

iniciativa privada dependem a ím
.pressíonante quantia de Cri 1 bilhão,
com esse tipo de ocorrência. Tais
dadas serão levados a debate no II
Seminário Nacional' de Rodovias, a

ter lugar em São Paulo. (G.P.)
Passarélá .da Sociedade

Dia 7 do corrente extreando troca
de ,Idade'a Sra. MarHsa" S. Senna,
DD. 'Diretora da Escola Básica AII
nor V. Côrte.
Dia 11 comemorando niver o Sr.

Dionísio Trevlsaní, residente em
Barra Velha" e a Sra. Nívía A. Ja
zar, esposa do Dr. Rubens A. Jazar ..
Dia 12 estará completando mais

um ano de sua prestativa exístêneía
o Sr. Ernani .Woycíekovlskí.

'

,

Dia 13 troca de' idade nova do Sr,
Leonídas Guebert, alto funcionário
da firma, Antonio Igrarachf.
Dia 14 festejam níver: li. Sra. Her

minia S. Sonaglio, esposa do, Sr.
Lucindo Sonagtío, residente em São
José dos Pinhais; o' jovem Mário.
filho do casal Sr. Arístídio (Sra. Le
onor) Gruber; a Sra. Maria Ivete,
esposa. do Sr. Mário Oolaço, r�sl..
dente em Mafra.
Muitas Ielícítações e cumprímen-.

tos estarão circulando nestas fean-
vas datas natalictas.

'

Terror" agora .',matou
o grupo terrorista autodenomína

do «Falagen Pátria Nova» e também
a autodenominada «Gang comanda
da pi Wilma de' Matos» reívíudtcaram
a autoria dos atentados a bomba
ocorridos no Río, um nâ Ordem dos
Advogados, onde morreu a secreta-

Comissão Provisória do PDS reuniu-se ria da presidência, Lyda Monteiro

'd' 28 Silva, de 65 auos, outro na Câmarala pp Municipal, ferindo gravemente José
Convocado pelo seu presidente a Rrbamar de Freitas, chefe de Gabí

Comissão Provisória do Partido 'De-. nete, do vereador Carlos Carvalho,
mocratico Social (PDS) de Papandu-' do PMDB, além de quatro Iuncioná
va, reuniu-se dia 28 pp,:afim de tp- rias, uma delas grávida, e um ter
mar conhecimento do andamento ceiro no jornal «Tribuna Operária»
'que estão sendo tomados petaldtre- no centro da cidade, onde só houve
ção superlor do Partido. Feita a lei- danos materiais. Além dísso.ihouve
tura do expediente. recebido, foi em ameaças de atentados a bomba con-
seguida debatido o assunto sobre a tra a Assembléta Legislativa, a As ..

formação e 'composição do futuro socíação Brasileira de Imprensa A
diretório do partido, fazendo-se, uma Bl. o Hospital Souza Aguiar, o Mi
escolha tanto dos membros como nistério da Fazenda, o Fórum, a 0-
também de seus respectívos suplen- AB em, Niterói, e as sucursais de
tes de forma que venha acolher em' «o ESTADO» e Folha de São Paulo.
suas fileiras de maneira satisfatória ,....-(Tribuna do Paraná • 28-08-80)
'a maíorra, de suas lideranças parti-
dárias. Outro assunto debatido foi o Escolha :d(nova Comissão Executiva=�da
da Filiação Partidária que está com Paróquiao seu tempo curto perante o prazo
estipulado em Lei do Trfbunal Supe- Em reunião realizada dia 22 pp,
rior Eleitoral No próximo número convocada pelo seu presidente Pe.
darei mais detalhes. Antonio Cintho, Vigário da Paróquia

de São Sebastião, foi convidado pelo
mesmo as seguintes pessoas para
composição da nova comissão da
Igreja, a qual an�es será submetida
'& apreciação do Exmó. Sr. Bispo
da Diocese, Dom Oneres, Marchiori.
A escolha recaiu nas seguintes pes
soas; senhores: Antonio Thiessen
Presidente, Fernando Reusing - Vice
Presidente, João. Wiííczlnskl - 1.°
Secretário, Esmeraldino Maia de AI-

, meida 2,° _/ Secretário, João Pocks
vnesvki - 1.° Tesoureiro, Nelson Si
mões ,de Oltvetra - 2.° Tesoureiro;
Conselho Fiscal: Gilberto Sonaglio -

Presidente, Waldemíro Ponticelli
Membro. Tendo como praxe o pri-
meiro Presidente vitalício, Pe. Anto
nio

�
Cintho.

em
,

-móveIs e eletrodomésticos

•
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conjuntos estofados, copas, dormitórios para' casai

parede, rádios,
\

infinidade de artigos.

...
'

\

Esmeraldino .31aia de Almeida'

. , ,
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_FESTAS - ANlVERSA

RIOS E CASAMENTOS.

SKOL
\ ,Cervejas e Refrigerantes

"Casa de
alvenaria Censo 80 dirá Quantos SDm�s

Em, todo o território nacional des
de a zero hora do dia 1.° de setem
bro corrente, teve inicio o, Censo
80, que costituirá em um minucioso
levantamento da realidade sócío
econômíca do País, fornecendo am

plos e diversificados elementos pa
,'I a o' planejamento não só do setor,
governamental como das entidades
r.rívadas. Para a coleta de informa
ções trabalharão aproximadamente
120 mi! recenseadores, isto é um por

FI�a-nos uma visita e comprove nossos pre�os e facilidades de pagamento
I

I

,

'
" ��: ,

RUA CAETANO 'COSTA, 4g5 - FONE 22-0555 - CANOINHAS - SC.
I,' ••

:4U " "I.UU" 'i' II L!J ILIL!...I!:2!I.lJ.Jl� IIII! B,!A�M ".1M II • ! , 9 , ! • ! !\Ala UNI I,!!! M • P,' , ! ' '" 111118' !a', , um. a,,, • !!! 'I" n II .. • ....mv.M"w.WIIIll!fI!M2llm.Ç15�i!il�""'?"*1\l!Mi'*NliJN!iWlilAMMM!lIi1t. e ,
====w ."

.
' ,.,...-"

Tudo para o seu- i"�r,' \\
; ,:

-� (: lf",I

"

, )

enceradeiras, máquinas
violões" carrinhos e' berços,

toca-fitas, e
\
uma,

.,.1

-

Crediário próprio e entrega na hora
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CANOINHAS

e infan

\ til, cozinhas americanas todaschini, televisão a cores (sanio
.sharp, philips), televisão preto 8 branco (philips, philco) fo-

,
/ ,

gões a lenha eIa gaz, refrigeradores, arrnarios com

(simples' e duplas), bicicletas,
costura e d� levar, colchões,

,relógios de
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CRECI 1231 � CRECI 1054

CASAS DE ALVENARIA
1 --,Casá. de alvenaria. de 150 m2 de área construida., com 4 quar

tos- sala, copa, cozinha, área de serviço. Situado em área een-

t:r;al� rua Major Vieira.
'

'2 -- Casa de alv-enaria com 160 m2 de área construída com 4 quar

tos; sala, copa, cozinha, banheiro, área de, serviço, pomar. Ter

reno de 1.300 m2 situado à Av. Senador Ivo Aquino.

a _:., C��.a de' alvenaria com 222 m2 de área construida em fase de

Il, acabamento com 4 quartos sala sala privativa copa cozinha
�:'
"'"

;� churrasqueira, 3 banheiros, ampla área de serviço. Dependeu-
�,
;\ �l��"de 'empregada, garagem para 3 carros, terreno de 600 mz.

�' Magniftca vista para toda a cidade situado à rua Uruguai.
A. ' ....�.

•

,-4 - Oasa de alvenaria. com 80 m2 de área construída com 3 quartos,
sala, .cozínha, banheiro, garagem de 9 x 14 e um depósito de
14(x 14. Situado à rua Getúlio Vargas.

5 - Casa: de alvenaria com 224 m2 'de área construída com 5 quar-
\ ,'� ."''''. ":. ,�.!'Ii'.' ...... .'

,

,

tos, salas, 2 banheiros, área de serviço, dependencla de empre-

gada, garagem, etc. Terreno de 1800 m2 situado à rua Alemeida

j r- Cardoso. Area central,
\ ,�; '.. fi,t··_· '\ ,

o' -- Casa de alvenaria com 80 m2 de área construída com um pu-
.

,

-xado de 60 rp.2 em fase de construção, contém 4· quartos, sala,
.cOZinha;; banheiro, área de serviço. Local com uma excelente

vista. Situado à rua Nery Waltrick.

, '7: r,-, Oasa de alvenaria com 194 m2 de área construída; contendo 4,
.

:', quarto�, saía, cozinha, banheiro copa, ampla área de serviço,
'i garagem terreno de 5 �OOO m2 situado à rua São -.José. Magnifi

.�, vista para toda a eídade.

AREAS RURAIS E CHACARAS
,�

, ..

i li- Ai:ea. de 3.200 m2 com três casas de alvenaria sítuado na rua
;; • '.ilil ",' .

,

<. '13' de M�o, .996. Excelente para chácara contém água.

.�, :-: �ea rural de 4,5 alqueres, já arado com água. Situada. em

, >, '- Paula Pereira
. �

:3''''';:'' Chácara de 9000 m2 com riacho situado próximo ao AIto das

Palmeiras.
� ,4 --.21 alqueires �m Marra Mansa, 'desmatado, com água.

,5- 2,5 alqueires com casa e um armazém com' ótimo movimento.

oom excelente água. Situado em Bonetes, 20 Km de Canoinhas,
estrada de- Valinhos.

, .........� alqueires em Rio Claro munícípío de 'Major víeíra, com er-

m ,. mate, e maderinha.
I

/

T,ERRENOS

1':.- ,Terreno de esquina situado à rua Marechal Rondon eom as

dlmensõe� de 18 x 3'8.

-2
'

Terreno de 31.649 m2 situado no Balrro São Cristovã,o. Ideal

})ara Ioteamento. ,
" , ,

á'� Terreno com um lavador de carros situado à Rua. Getúli<> Val'_

ga-s área central.

,� '- Te:r�eno de 800 m2 situado à rua Paula Pereira local com ex-
I

eelente vista para a cidade. Preço; Cr$ 200.000,00.
-,

5 '_ T�rreno de 800 ni2 situado à rua Paula Pereira. Local alto com
,

! ótima vista para a cidade. '

"� - :Area de 9,860 m2 em benfeitoria situada na Charqueada. Rua
.

Calçada1 em Frente, local para chácara ou lotear.,
'

'1 -- Area de fi. 300 'm'2 situado na Charqueada. Rua, Calç.adá, ex'
eelente para lote'ar.

'

,8 - Terreno ide '800 m2. De fronte à Medl-Clini-ca ria rua Caetano
, ,

Costa., ótlma. zona comercial 'Ou residencial.

CASAS DE MADEIRA

I, - Casa de madeu:_a com 94 m2, ,contendo 3 quartos, sala,\ cozinha,
banheiro. Terreno de ,600 m2, sit'lJado à rua BoU.v�a.

2 __. Casa de madeira defronte ao COlégio Santa Cruz contendo 4
, "

,

. quartos' ,copa cozinha sala banheiro com terreno de 4.650
" ,,', ,

m2 área construida 150 m2.

3 - Casa de ID3.ldeira no, Campo D' Agua Ve:rde, contém, copa, 3

quartos . bala
-

cozinha, banheiro. Terreno. de 600 m2 e área
" .

construida de 52 m2.

� 4 --' Casa de madeira no Salto, contém 2 quartos sala cop(a cozi:"
, , ,

noa banheiro. Terreno de 500 m2 de área tde 49 m2.

"5 - Casa de madeira contém 4!, quartos' 2 salas, c�pa, cozinha, 2

- banheiros. Situado à rua P.aula Pereira. ,Area central ótima

zona r,esidencial.

ti - Cas'a de madeira com 94,m2" ,contém 3 quartos, sala, copa, CQ

zinha 'banheiro. Situado à rua Colombi.a esquina <!om a rua

J'oão Tomachitz. Area do terreno de 800 m2.

'J- Casa de madeira com 84 m2 contendo 3 quartos, sala, copa, co
,

.zlnha, banheiro. Terreno de 785 m2, situado à rua Felix cou

:ry. Fundos da Igtreja São Francisco.

8 ':;;;.o... �Tltê� -oosa:! ,de madeira com M ,d1Ine�� de:
,

"', A-42m2
B - 36 ,ma .(

C - 35 m2

'rodá.! eonMnl 3 quartos, sala, eopa, eo�1l1ha, te'trena de 1085

lDl2, Situado à, rua Felix Coucy. Fundos d� Ig'l'eJa, São Francisco.

if __ C&sa de made1ra com 9() m2 de área construída com S qua.rt�
,

,

.

"

:2 �ala.s; copa, cozi!lha, banhei:ro, é.rea d,e earvl(}O, ter,re:oo de

lo4Ob m2 �ituad'o à' rua GetúliO. Va.r�.
I

SOCIAIS
)' -

'Aniversariantes

da Semana
\ BOJE: Nivaldo Wardenskl, Si
mone Ne,uhurger e dni Lima Hüb
ner, residente em Curitiha.

AMAlvHÃ: sra. Tecla, esposa
de Anania.r Petrinichuk; srs. Jo.ré
Alage e Ântonio dos Santos Vel'ga;
Florentino W iecsorkieoioz; Marilza
D. da Si'L"eira, Rosane Peixoto e

,1nê« de Fálima 1rapp.

DIA 08: sra. 'j1fagaly, esposa
de âdilson Zaniolo; sr. Miguel

, Hank:a; L11aria da Luz de Paula
/I1edeiro.r, re.ridentd em, C.uritiba. '

Dld 09: Sérgio 'Tokar.rki e Ed
mar .Michel}· Mart'Q do Rosãrio de
Fátima Seleme, residente em Cu;'
riiiba.

'

DIA' 10: sr. Matam Mende.r/
R/gini.r Roeder; Maria Madalena
1 reml, Valcy Aparecida de Oli"ú
ra Godoy e Katia Reqina Colodel,
residente em Curitiba.

DIA 11: sra, Márcia. esposa de \

Ivan de Paula e Silva; Carmem
Siloia Ferraresi.

DIA 12: sr. drlhur }11ülbraiz;
Sônia Regina Knopp e Lirinei A.r-
sis Karnos.

-

�

Ao.r anloersariantes, os cumprimen-
tos de toda à equipe CN.

'Oração ao Divino

Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me es

clareces -em tudo, que ilumina to
dos os meus caminhos para que eu
.atinja meu ideal, Tu que me dás o

Dom Divino de perdoar e esquecer
o mau que me fazem; que em todos
os instantes de minha vida está co

migo, quero neste curto' diálogo
agradecerte por tudo e confirmar
uma vez mais que não quero sepa
rar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão ma

terial, não será e mínimo da vonta

de, que sinto, de um dia estar conti

go e todos os' meus irmãos, na gló
ria perpétua.

Agradeço-te uma vez mais ...
'

A pessoa deverá fazer esta
, oração três dias seguidos sem fazer

- 'o pedido. Dentro de três dias será
alcançada a graça, por mais difícil '

que seja.
Publicada por �er recebido uma

traça
S.R.T.T.

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

Benedito Therézio de
\ ,Carvalho Netto, declara para
os dTvidos fins que:Jextraviou
todos os documentos do veícu-,

, lo Jeep, ano 1952, cor marron,

place, CA-3713, chassis�DSTPR
] 3 167.

Os mesmos ficam sem efei
to por ter requerido segundas
vjas.

(Suchek - 2x)

, I

,DOCUMENTO EXTRAVIADO

Shimoguiri Empresa de
Transportes Rodov i á r 1 o
Ltda., declara para os devi
dos fins que foi extraviadó o

Certificado de Propriedad-e do

veiculo.Mercedes Benz 1313,
ano 1975,' cor laranja, chassis
34501)2t2�54795, placa GR-0237,

O mesmo fica sem' efeito
por ter sido requerido segun-

. da via,
'

=

Leia! I Assine! Qivulgus!
«Correio do ,Iorte»
,

,
"

•

i.'

Ordem dos Advogados do Brasil

Seção. de Santa Catarina Sub-Seção de Caneínhas
!

Nota Repúdiode
A Sub-Seção dos Advogados de Canoínhas, em no-

me dos protíssíonats da região, vem, de público, manifes
.tar seu total e decisivo repúdio ao ato terroris�a ocorri
do na sede nacional da Ordem dos Advogados do Bra

sil, no Rio de Janeiro, no qual perdeu a vida a funcio
nária LYDIA MONTEIRO DA SILVA.

Tal fato abalou profundamente a consciência na

cional, que .está de luto por tão brutal e desumano a

contecimento, que, colheu a vida' de uma inocente.
I

Porém, se as bombas' podem tirar vidas inocentes,
não tirarão jamais, do espírito nacional, mormente da
classe dos Advogados, o despreendimento e o propósito
permanente de luta em pról de uma democracia plena.
e definitiva. ) '

/

,
,

.

Nós, Advogados do Brasil e das causas do povo
brasileiro, estaremos sempre firmes na busca dos ideais
democráticos que a nação comunga desde a sua inde-

pendência.
'

Canoinhas, 03 de setembro de 1980.

Dr. Neuzildo Borba. Fernandes - Presidente

ASSOCiação 'Profissional dos
EDITAL DE

Contabilistas de Canoinhas
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados todos os Contabilistas dos

'municípios de Canoinhas, Campo Alegre" São Bento
do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Itaíópolís, Papanduva
Monte Castelo, Major Vieira. Santa Cecília, Fraíbur
go, Lebo.n Régis, Caçador, Rio das Antas, Matos 'Cos
ta, Porto União, Irineópolis e' Três Barras para, se
reunirem em Issembléia G,etal Extraordinária, ás 15 horas. do .

dia 04, de outubro próximo, vindouro, na Sociedade' Be
neficente Operária, Praça Lauro Müller n.> 566, na cidade
de CanoinhasjSC, para tratar

.

da seguinte Ordem
do Dia:
1.o Transformação da Associação em Sindicato;
2.o Outros assuntos de interêsse da classe.'

.'

Canoinhas, 04 de setembro de 1.980
'

Ifonso" Schick .. Presidente
,

NO DEPARTAMENTO DE .VEíCULOS USADOS DE

l\'IIGUEL PROCOPIAK COM:ÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,'
VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA ENTREGA:

Marca
1 Veraneio-v luxo

'

1 Brasília .

1 Variant .. ,.. .. ..

4

1 Brasi1a. .

1 Pick-pp Chevrolet
2 ,'Bl'aSilia " .. .. .. .. .. ..

Ano
1974
19'75
1915
1977

.. ,1978 \
1978

MICiUEl PRO(OPIAK (O�� DE VEj(UlOS LTD,A.
, Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289 _._ CANOINHAS - Sta. Gatarina
,

.....'...e'..MftiW 7RZ 'N�iiD4""'1i;P· MiIJ!ll- •

1 x

Basilio Humenhuk Comé,rcio'
de Veíc1ulos Ltda.

I Revend'edor FORD I
,

198032 iNOS
Fazemos sempre � melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

1 Veraneio super luxo - verde.. .. .. .. .. 1974
1

. uandau - prateado. .. :. .. .. .. .. .. .. 1976
\

Adquira s,eú veiculo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa \ procedência, aos �

meTIhores preços da região.
-

Vis,ite-nos seln compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal 'Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468 'e 22-0024

,
,

\ '



CORREIO DO NORTE

Colégio Comercial de Papanduva
,

Relação dos Aluoos Bolsistas
.. ( .
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'
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52
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65
66
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�B
69
70
71
72
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76
'7
'78
'19
ao
31
82
83
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NOMB DO BOLSISTA

Cezar Antonio Vieira
Rosangela A. Ribeiro
Marcia Regina Correia .

Arlete Terezinha Glevtaskt
Edson Luiz da Si!va
José Leffeck
Marilete Maria Mathíosk!
Cirlei T. Dírschnabel
Zelavir Marin

.

. Rosita Prates
Ivanilde Souza
Marilene Teixeira Lisboa
José de Lima
Hélio Ribeiro de Lima:3
Sonía Terezinha Mendes
JOl3é Carlos �Ma8saneiro
Silvia Riboski Sobríuha

'

.Adolfo Geraldo
Alcides Malíkoskl
Celestina KosteskI
Celia Maria Dirschnabel
Edite Lopes Sant'Ana
Elvira Popadíuk )

Glaci Terezinha �A. Gmaeh
Idete Souza

-

João Leffeck
Paulo Díonísío Augustin
Rosangela Granza
Sandra'�Maria de Moraes
Sidnei Zieckowski
Sueli Kessin
Ze-nita Zattar
\
Antonio Carlos Faleheuí
José Fernando Falchetti
Maristela Povaluck
José Jaírne Gaudêncio
Laldes Borges Malikoskí
Lov�ni B.er!ladete.':,Hendges_MarIa Crtstíane Sena
Rosell Rodaski
Tereza Ana Ferentz
Walmir Lopes �Sant'Ana
Vera Lucíaílzídoro"':\ I

-Orestes Bobko Filho
Eliane Josete Bueno
Mauricio Edson Grela
Valdemiro Barabaeh
Edson Antonio dos Santos
Aldiberto Mees
Zeno Kàsmierczak
Fernando Furtado
Ionir João dos Santos

\

Onidir Arbrgaus
Pedro Edgar Rodrigues
Nelson Ribeiro dos Santos
Risolete de C. Gon ealves
Aloisio .Ademac Vieira
Zilma Bernadete Vieira

I

Maria das Graças Kulcheski
Luiz Sérgio Soares
Arílda de F. Brande'nburg
Elizete Alves
Geraldo Medeiros
Lurdes Iraci SaideI
Inês Simões de Oltvetre
Joanita Malinoski
João Francisco de Moraes
Luiz Antonio de Moraes
Vera Lucia de Paula
Mauro Gmach
Susana Maria Adam
Edson Alves Ferreira
JoãO Gilrna,r de Paula
Davi Côrdova
Luiz Sérgio:dos' Santos
Vitório Odavara

...

Neri AlfL'edo Herbst
Antonio' Gilmar Chichocka
Hilda de Mello r

'

TeIma: Emyd-io
Luiz Ribeiro· dos Sàntos
Angelá Maria da Silva
Sandra Aparecida da Silva
Vera Lucia Hirth

Série

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
J
3
3
J
,3

. 3
3
3
3
3
3
3
3
3·
3
3,
3
S
3
'2
2
2
,2
2
2
2
2"
2
1
1
1
1
I,
1
1
1
1
1
1 .

1
1

, 1
1
1
1
1
1
,1
1
1
1
1
,1
'}
1
1

I

1
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1

Curso

T. Conto
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Papanduva, 21 de agosto de 19at)

W�lmjr, Lucio, Senna - Diretor
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I Valor Bolsa
. Cr$

4.545,0.0.
2.727,0.0.
2.727,0.0.
4.545,0.0.
2.727,0.0.
2.727,0.0.

" /2.727,0.0.
2.727,0.0.

I

2.727,0.0
2,727,0.0.
2.727,0.0.

I 2.727,0.0.
2.727�0.0.
2.727,0.0.
4.545,0.0.
·3.636,0.0.
2.727,0.0.
3.636,0.0.
1.818,0.0.
90.9,0.0..

2.727,0.'0
3.636,0.0.'
2.727,0.0.
2.7.27,0.0.
3.636,0.0.
3.636,0.0
2.727,0.0.
3.636,0.0.
3.636,0.0.
90.9,0.0.
90.9,00.

2.727,0.0.
90.9,0.0
90.9,00.
909,0.0

2.727,0.0.
1.818,0.0

.

1.818,0.0. .

3.636,00
,3.636,00
'1.818,0.0.
3.636,0.0.
1.818;0.0.
90.9,0.0.

3.636,0.0.
3.636,0.0.
4.545,0.0
3.636,0.0.
3.636,0.0
4.545,0.0.
4.545,0.0
4.545,0.0
1.818,0.0 .

,

4;545,0.0
4.545,0.0
3.636,0.0
4.545,0.0
4.545,0.0
2.272,0.0.
4.545,0.0
2.727,0.0
4.545,0.0
4.545,0.0
3.636,00
4.545,0.0.
3.636,0.0
4.545,0.0
4.545,0.0.
4.545,00
4'.545,0.0.
3.636,0.0
4.545,0.0.
4.545,00.
4.545,0.0.
3'.636,0.0.
4.545,0.0
4.545,0.0.

'

4.545,0.0
3.636,00
2.727,0.0
3.636,0.0 ,

4.545,0.0
\ 4.545,0.0

'

4.545,0.0

... .. p' ••'Ei'S'I' WYD

V E N O E - -5 E'
Vende-se po� motivo

4e Qludança uma sala de
jantar, grupo estofado e

tapete. !

Tratar na Ruà Irmã
Felícitas D.O 65�, com Ro
seli ou pelo fone 22-0063.
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Coluna
, , ,

Agrícola
..

, A EMATERjACARESC, Re
gional de Mafra, realizou na

semana próxima passada uma

reunião de suma importância
para a evolução agropecuária
da região do Planalto Norte
Catarínense.

Participaram dos trabalhos,
os extensionístas locais de to
dos os municípios da região e

técnicos ao Escritório Cen
tral da EMA1;ER/ACARESC.
Na agenda constaram diver
sos assuntos de real" impor
tância para o trabalho da
Extensão Rural na região, e,
em conseqüência, para o bem
'estar do! nosso produtor ru..,.

ralo .No primeiro dia de tra
balho o assunto discutido foi
o Crédito Rural e suas im-»
plicações diretas no processo
produtivo, bem' como' na a

tual produção, da região.
Na -seqüêncía foram tecidos
comentários sobre o projeto
de difusão 'e instalação de
biodigestor no meio rural,
suas utilidades, uso e funcío-'

. nalídade.
Posteriormente, .através de
estudo dirigido, foram ela
borados .. e adaptados as nor

mas técnicas" básicas a serem

recomendadas no" presente
ano agrícola. Esse trabalho
foi substancialmente enrlque-.
cido com informações sobre
a cultura do feijão, ' trazidas

· da Colombia pelo Engerihei-
ro Agrónomo Gilberto Tas
sinari, visto que retorna de
recente viagem <

de estudos.

Na tarde de terça-feira, dia
22, com a participação do

Engenheiro Agrônomo Este-
vão Machado Derech, Coor
denador Estadual" do Progra-

Ima de Mão-de-Obra Rural,
foi debatida a introdução de

"

, novos métodos a serem apli
,cados à EXTENSÃO RURAL,
procurando uma efetividade
'maior do processo que visa
sempre, e, fundamentalmen
te, a evolução econômica, so
cial e cultural do produtor

II rural Catarinense.

Ven'de ..s'e

mudas de
Erva' Mate
Tratar no Bar Guarani,

Fone 22�0457.

,06 de setembro de 1980
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,Compre-os agora
suavemente até,
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EXECUTE COM RAPIDEZ E EFICACIA M1A.e()l....�
COM ," "

-, '::..
.

"

NEW HOLL,AN'O ;
" \

........ "

A AUTOMOTRIZ "NEW HOLLAND 4040" E o NOVO MO,,',;,
DELO L.ANÇADO·NO, MERCADO" BRASILE�RO .. FORTE/
RESISTENTE, DURAVEL, VERSATIL, MODEcRNA,/PER..';,

,. �.

,/FEITA. CONCEBIDA EM CADA' DETALHE 'PARA 'AU_�
MENTAR OS LUCROS DA COLB�ITA, REDUZINDO, AO:::
M'íNIMO, AS PERDAS DE GRÃOS, ELIMINANDO AS:;

,

QUEBRAS E ENy-IANDO MAIS GRÃOS, E, :GRAOS' UM..
';

.,

.

'

POS, AO TANQUE GRANELEIRO.··· t . ,.,i

UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE M:g.;:�,
CANICA DA "SPERRY NEW HOLLAND". 'VOCI::TAM..

'

BEM VAI SE ORGULHAR DELA. ',' i ::'
r,

J ,I ..
' y �

," ;�
ALIADO AO ESPETACULAR TRABALHOD"•..,,,',,

..
. t".

, COLHEITADEIRA, U,SE O
, /."fO( �

.

'1' ,

'Ó:C Br
.'

2'1 O 5
.

).,-. '

:
'

....

FAMOSO NA lNDÚSTRIA E LAVOURA DE MÉDI0 .{
GRANDE PORTE, ESTE TRATOR E$TARA AO SEU I..Âi-/
DO, DA SEMENTE AO FRUTO:' CBT 2105, O :eNJOO', TRA... > '

..TOR ÉRASILEI�O COM CHASSI QUE 'ACEITA Ql..fAL-,<
QUER IMPLEMENTO FRONTAL SEM ·ÁDAPTÁÇo�. ::;
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Jança o carro dos '1.
.1:

novos, tempos. ' " . Ui

O carro q�e une razão e emoçãti:l/�" ,j�
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no valor de 90'0 mil. Foram
.construfdas 'cinco escolas no

interior, e convênios com a'

Secretaria de Educação que
somam um total de 1 milhão
• 450 mil cruzeiros. Em cons

trução, mais três: escolas, que
custarão' \1 milhão, e 550' mil
eruzeíros e reforma da Rede
Escolar, 'Municipal onde serão
aplícados mais 30'0' mil cru
seíros. '

ção de um médico nOI muni

cípio contratado pela Prefei
tura' uriídade

.

sanitária e Sin
dicato dos Trabalhadores.
No setor urbano, foram a-'

bertos mais de 7'. 50'0' metros
de ruas e foram construídos
váríos pontilhões . No . setor

?e eletrificação rural, foram

Implantadas as linhas: de Pu

lador, Rio Novo de' Cima, San
to Antonio, Colonía Buthes e

rAiri.�a na .admínlstração
Rio Novo do MellO, de Rio No-

OadOttl e Ruthes, estão" sen-
vo de Cima, à localidade de

do
" construídos, um Módulo Lageado Liso, totalizando

Esportivo para a prática de
mais de. IDO' quilômetros de

vários esportes, no valor de 1 redes, beneficiando aproxí
mílhão e .350'/ mil cruzeiros; \

madamente 2 5, O' familías.

uma quadra polivalente de' Na�' !ocalidades,' de tráfego
Esportes, ilumínada no va-

j mais lntenso foram encasca-

101' de eis 270 mil. Foram já IlhadOS: mais de 30'0' quilôme
implantados, o sistema de a-

tros de rodovias, beneficían

bastecímento de água pela
,do as localidades de Rio No

CASAN; Posto' Telefônico da VO, Pulador, São Roque, La

T�LESC; Construção de Ga- geado. Liso, Serra Preta, Rio

lerias Pluviais nas ruas paví-
da Veada e Rio Vermelho.

.mentadas e ampliação e me- ',' O calçamento que foi inau
lhoramento das redes e ilu- gurado sábado -custou 3 mi
roinação .públíca que custa- lhões e 60'0' mil cruzeiros em

i .ram Cr$ ?Dq mil. Foi! criado convênio com o F'EAR e S:e
,

o .conseíno Comunítárío.: roí cretaria de Transportes � 0-
'adquirida uma

\ ambulânci,a bras. A construção do novo

para atendimento à população passo municipal, que foi exe

earente; foi construída uma cutada com recursos próprios
'Unidade Sanitária em .Río custou 2 milhões e 70'0' mil

NOVOI? e foi acertada a loca- cruzeiros.

I

PrefeHura' Municipal de

'Decreto N_o 7'9/80
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto ,Prefeito·

Munici�al de Canoinhas, Estado de Santa 'Cat�rina, ,no'
uso de suas atribuições e de acordo com <O inciso II artigo
,5° da Lei n.0 1514 de 15 de outubro/de 1979:

'

DECRETA:

': Art., �iO - Fica aberto o crédito suplementar por con- �

,

t� do excesso de arrecadação verificado até o m,ês de iu-
'

,nho do corrente na importância de Cr$ 1.000.000,00 '.
(Hum' milhão de cruzeiros) para' suplementar a' segui:nte

,.

dotação orçamen�âria:
DEPARTAMENTO DE SERVrCOS URBANOS

,
�

4·.0.0.0 - DESPESAS DE,CAPITAL
4 . 1 . O . O - Investimentos
4 .. 1 . 1 . O - Obras e Instalações
4,. 1 . 1 . 1/ J 05 - 'Obras e Inst. em geral ,Cr$ l.OOO.OOO)DO

TOTAL, Cr$ '1.000.000,00
"

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vigor na data de

sua publicaçãoJ revogadas as disposições em contrário.

Canoinhas, 29 de agosto de '.1980. )

,'Dr. B:enedito The,ézio de Carvalho Nelto

Prefeito Municipal ,

-

Este Decreto foi registrado e publicado no Departamen
to Administrativo, 'na data supra.

'
'

, .

.

/

José' Bonifácio Furfádo
,

Coordenador Administrativ:o

I

,
.... '-',

NEREIDA C. CORTEI Oficial de.

�egistro Civil do 1.0 Distrito de Co

noínhas. Santa Catarina 'faz saber

que pretendem coser-se. ,

"CLAUPINOR DE MELO" com

"PEPRO NELSON GRE.FFIN,'; "NEUZITA MARIA GOMES"

com "MARIA
- APARE:GIDA brasíleíros, solteiros ,domi:ci�

KOWAL'� brasileiros, solteiros, Iíados e residentes �es.ta cida-

domícilíados e residentes n/,
de; ele operário, nas:cido." em

município; ele' lavrador, nas-
Faxina} de São Pedro, dist.?

'cído em Bonetés n/ municípiO'! São Sebastião do Sul-SC, aos
aos 27 de junho de 1954, f.ilha

'25 de tevereíro de 1957 filho

de.Evaldo Greffin €' de Roma- .:
de Luiz Melo e de Mari� Leo

lina de Lim,a Greffin; ela do
nerita dos Santos Melo; ela do

lar, nascida em Felipe. Schmidt lar, nascida em Rio dos Poços
ui munícípío aos 19 de junho

n/ município aos 14 de maio

de 1962, filha, de Antonio Ko-
.

de 1961, filha de Jorge Gomes

wal �' de Genoveva Kowal.
e de Etelvina Ribeiro Gomes.

"OILSON MUHLMANN" com "OL,QVIS LIUIZ BUTTÉNBEN
"LIN�Al\ÍIIR LARA

.

CARDO- DE.R" com "MARILDlA LINZ-

80", brasileiros, .solteíros, do- ,METER", brasileiros, solteiros'
micílíados e residentes: nesta ele industrial, nascido em Vil�
cidade; ele auxiliar de escritó- Alecrim" município de Santo

rio, nascido em Canoínhas aos CriglbOl-�S, aos 17' de julho de

13 de agosto de 1958, filho de 1957, filho 'de Oscar Ignácio
Ivo Cyrillo Muhlmann e de Te. Buttenbender e de Erminda
rezinha Wick; ela comercíáría ] Oécílía Buttenbender; residen

nascida em Díst.? de Mambu- tes em Santa Rosa-RS; ela do

rê - Campo Mourão-PR, aos lar, nascída em Canoinhas aos

23, de dezembro de 1955,. filha �9 de junho de 1961, residen
d� Joaquim Lara Cardoso Ie' t� em Parado nest� munícípío,
de Leopoldina Russ, digo Ruts rílha de Roberto Línzmeíer e

Cardoso. '

' , ,,�e .Clara Agnis Zípperer Linz-
"JAIR TAD,RA .com MARIA

meier , i· I I :
I ' I"

APARECiDA DA SILVEIRA" VALMIR. KAMINSKI com
brasíleíros; solteiros, domi� BERNADE.T'E DEMETRIO

.

ciliados e residentes; neste mu brasileiros, solteiros, domicilia
nícípío; ele lavrador, nascido dos e residentes nesta cidade'
,'em .santa' Haídê n/ município'

'
,

aos 0'7 de julho de 19�5,7, filho
-.......,_,......................,..._,._,_"""""'.,--"'.....,._,_-_.........._....

'

._ ----�------�----�,�

�n:!�U��a:!I: :oe l:�r�� Dr. Zoé Walkyria Natividade 'Seleme,
cidá em Berrtto nl município - CIRURGIÃ DENTISTA _ ,:':

aos 28 de novembro. de 1962,
filha de Henrique da Silveira

- ClC 005589159jDEP -

�

e de DelourdesHoller da Sil-
Clínica dentária de senhoras e crianças.

'

';�

, veira. - Especialização em Odontopediatria - -_�;
"OTO PIRES" com "NEUSA H

. .
I,�

,MARIA R,OSA DOS SANTOS,' ,u.·- ORA rv1ARCADA - Pça. Lauro lV[ülle�, 494 - Fane, 22-04tE�
, �����---�------"""'.--�--�----�------�--�.�

brasileiros, solteiros, domicilia
t." mp.. f'

dos e residentes nesta cidade'
....__-_M__W • ......,........ ...;;,.:__

,

-,

ele operário., nascido em, Feli
pe Schmidt nl município aos

15 de março de 196:0, filho de
Geles'tino Pires e de Santina
Carlos,; ela do lar, nascida em
Ganoinhas aos 27. de outubro
de 1962, filha de Aristóteles

I

EGIS o

06 de setembro de 1980

EDITAIS

CARTlÕRIO PAULA S. CAR
VALHO - 1.° TABELIONATO

,

I
'

Edital da Notificação
":', �d o'

,

t$:�� '._.Q � e' I rotestos
Por não tlersido encontrado

no endereço a inün fornecido
ou por se recusar a' tomar ciên
cia, faço saber, aos que o pre
sente Edital vir,em ou dele ti
ve,rem conhecimento, de que
deu 'entrada n�ste Ofício. para
ser protesltlado contra o res-

. ponsável dentro do prazo le
galo Título co.m as seguintes
caracteristdoas:

,

NOTA PROMISSóRIA N.Q 0'6
- Valor Gr$ 5, . .000,0'0 - ven

cimento: 25.0'6.80'. - Credor
Hilário Benedito Pscheidt -

I

Devedor: JOÃO RODRIGUES.
Canoinhas, 03 de setembro

de 1980.
'

, Iva�fu. :Schlvinsld
Escrevente juramentada
mo impedimento ocasional

da ' Oficial.

-

Rosa dos Santos e de Avani
Rodrigues dos Santos.

.
ele operador de máquinas,
nascido em Palmital, munící..
pio de União da Vitória-rR,
aos: 6 de abril de 1953, filho .de
José �aminski � de Alzira Ka
mínskí: ela do lar, nascida em
Timbozinho neste E'stado aos
3 de agosto de 1963, filha 'de

Angelina Demétrio e de Pur
celina Demétrio.

"JOÃO ALBERTl' com "CRIS
T):NA APARECIDA SCHUMQ
VSKI", brasíleíros, solteiros,
domícíltados neste dístríto: "ele
mílítar, -<nascido em Rio d'A
reia; díst." de Major Vieira aos

3 de março de 1958, filho de
'

IvO' Alberti e- de Maria de .Je
sus Alberti; ela do' lar, nascí
da em Rio d'Areia n/ municí
pio aos: 24 de setembro 'de
19-63, filha de. Felípe Scl)u,.,
movski e 'de Leonarda Kubía-
cka S,chumovski.

'

"

E para que chegue' ao conheci-
mento de terceiros,.manqe, publicar
'o presente Edital. Aprêsentarar� 'os
documentos exigidos ": pelo -Códig�

.
Civil, art. 180. Se' alguém tive/ co- ,

rihecimento de algurr; � impedimento
leqol, oponha-o 'na forrrid da lei,

,} ,;'
t

Canoínhas, 0"3 de setembro
de 1980'.

.

' ... , _,

NEREIDA C. CORTE

.

Oficial do Registro Civil "

CPf; 222.315. 879�04
I

t A ECIMENTO
E ,CONV TE-M SSÁ

Os fa,mil1ares da inesquecívet
l'

, �
i
't ,'i7 'i'

.üonsternados com ,o seu falecimento, ocor�id� no dia 02
último, agradecem sensibilizados as mariif'esiações' '�:ie
pesar recebidasJ as flores e coroas enviadas: e ',a todos que
a acompanharam até sua derradeira mo:t;ada. :

.

Outrossim� convlda parentes, e pessoas amigas par$'; ri ,

I'
Missa de 7.° �ia,;que s:rá celebrada em intenção de, sJlaalma, amanhai d1a 7, as 18: 30 horas, na Igreja, :M1atriz
Cristo Rei. ',!

'

�

,i

Canolnhas, setembro de 1980.
� ----------------------m-.------�-----

'.

"

,- F YOGA'ç
D'escubra no equilíbrio:psico�somático

,prazer para viver mais e melhor.

, .

PROCUR�NOS

MARLI B. FUCK
aulas pela manhã, à tarde e à noite, às segundas,
quintas e sextas-feiras.

Local da prática
fundos - Fone 22-0609.

,

terç�s,
I

Rua Frei Menandro Kamps,' 7�6

-----..,.._------------------_....!"

,

Dra. Heloisa S. ,Bertoncini
CIRURGIÃuDENTISTA

I CRO 1091
I

Consultório: Rua Major Vieira, 505 - 1.8 andar

(ao lado do Edifício Mussi)

Fone' 2'2-0439

,Bar e Restaurante in uim
Cardápio À LA CARTE - espeto ,corrido

_ lanches - sorvetes da casa - Acej,tan.nos en m

'f!(!I�endas, ,de Chulorasco de gado - carneiro -

l�i!ã() e, g.alinhas as,sadas. Preparamos festas de

awv0rs>�rlos e casamentos, etc. '

'

Rua- :Paula Pereira, 430 (-ao lado· de Correio)

Conheça a nova coleção de meia·estaç�o
com as últimas criações da moda na',

i g de Gente
:Rua Vida! Ramo, 92� - Fone 22-014'3.

.

"';"",.' \�.
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� chegado o momento culminante em qu s . voe,' d�·

bu t an t e , vai s e r apresentada à. soe i�dar1G ca

hoinhense que a·recebe com todo calor d'alm�.

As mais belas lembranças, são para você d�bu-
.

.

tanta, p or qu e passa por momentos d� er.Le vo e e n

�ant�m�nto, numa noit@ in6squeciw�1.

N6s que a:verno� despontar phra os mais b.lo� G A

fetivos anseios de�mulh�r, colhemos neste instan-'" .

t e , a c e r t e z.a da, chegada da maturidade femininm..

Sua vida s e 1 iga a ,da pr i tnav e r a que. dO$abrochll ,

para sentir a luz dentro de si, e's p.i r g
í

n do r1S'09

a l eg r e s 'e de s c on t-r a
í

do s . É a noi te da lembrança
I.. , �qU (ii) S ® g r av É\ em 6 eu sê r, diz e n d o adeu s à me n i n a e

eumprimentando à quase mulh6�.

r!J�palmilhaste estes primeiros ano s , construindo uma

'�fvonta\ct9 de acertar � neste instante r e cebe s o di-
�1� ..

�jp19ma da vitÓrIa.

I �i�'
\\�Sêdê benvjnda� porque n6e a queremos.

•
I
."

íJ1 .: .-!� 'ju.\J "l�

JEdNE VIEIRd

Filha do easal : :dlcio ânionio (dila Cecilia)
Vieira FLorianôpolis
Cd rpm

J.

ROSSdN.d RIBEIRO Dd SILv,,1
Filha do c_aJ'al: RuhenJ' (Hildgard)

R ibelro da Sil"a

\
.

\

l
1 J

,/

r

GISELd JI1dRI.d PEDRdSS.t1N/
'Filha do caJ'al: duri Geraldó. FerrlJ
(iI.1aria Carmela Fuck) PedraJ'J'ani

'" t'JI�.Nrl"=".,:..o J "-",,<;'f9.t"t'":t.�'-!_�'-',_tnr'-("-"I{' ,-� ..... ':1'7$' (':-
• ... ··"'f,.�,·.I:·� . .,.;t r·IQ'PO�",..

r���
t

��...��::r$;'.-

_. Á
CdRLd SUSSENDACH.

FdÍla' do casal: IIJari:oJ' (Gfadinha
Carmen) SÜJ'J'enbach

"

I

do casul :
illoreira. )

/ln stides
!I1allon

( Dilce .

·�...==_="'t'Si_5·�T.e

.�''5

CdRL,1 ROBERTA SdCl1WEB
.

F'ilha do
-

caJ'al: Frederico JOJé (jlfa-
ria de LurdeJ') Sachweh.

.

DULCE JI1ARIA' DA COSP.A
Filha do casal: .. JOJ'é Y"an (Nilda

Cordeiro) da COJ'ia

Fdh.a
JUSS/A1AR,d T. ·TABALIP/l..

'

Fdlza do casal: LeonúJa,f (VaLdúa)
1abalipa

/,

.'

.I

Já S� pqssan.m 68 .anos em que foi fundado em nos

sa cidade de Cs noln ' as o Clube Canoinhense Na

qu-I- pr lrn e iro a no, Iev antou-se SU'l estrutura patri -.
m );".IÍ"d q.l � P 11](') in ris tard e cedia vez para um

IiOV{) . lub- C;;:n[li�Í'"pnse .. AinçlR(.d:�t:1 ve�, o desti
f)" f-z c.un q;l'" nao f'.Js)� o definrtivo, eIS que um

in( ê'ICh,) I' ,;t'tH!'U:U jJ'if' completo, 'cedendo seu lugar
8', s ;.. liccl'l c,.l;; d ..' C' .ncret» de é,gJrq, com as rernode-,
! -" õ � h v t .� • � /1') ,v!m i f1 i q "

r il ç iio W! 1.;;0 n :S e 1 eme, dan-
do·lhe <::t }p' reilCiJ de 1..iL[)d atualidade sofisticada.

Afn>vés d�' tnGOS estes pnnS1, v=rn. () Clube Canoí
n e�I:,r. ('(,ngcpg ·n·-J.o HS';;I.·ci,('os p f rn ili rre s da' co
mui id d e, ce-m a fin ;-l.ld'�dt: de f ItL' Ieee r cada vez

El,;jl;; o s t.r5,d,icjr'n: L� Ti G" S <i�� ainiZ.ide q ue PS un e,
Ol.'SCl'/r,tkl a cu lt urs ê ';"9 ':'ltiv�jnje.s soci iis próprias
f' d�·' b 'ri. rn�'jênci ; -(:011'( rU:'}f:O OS alice rces neces-
.;J..v' -r: pr'" '"', I' a·;;..� nv J'-';"1""''11'LpO., A ....'\ �.

I o' .;.>t'..J. ....J.. J. \.1 t-l . ..1 .. .t.: \; .

A c()ntribujç�o dE:' torios (iS e-sSQcL".!dos e o pr�stigia
mE'nto às :-:(\����§ inid�ltiv,"ls, permitiu elevar nosso
, J bt:'" à c t<>g l ri 'l . q 1·> d ." ....J ut'.J n:) si'io de nossa co-

111un'�d)"de f' qUíf.'á, P ,rq utn f.EU '0 qUr-! S�, avisinha,
. já p()dí.=rá ser fdt1 u n'i á te:•.. de llzer, p nto cul
minante a que a Diretoria está empenl:ada a fundo .

Canoinllietn�e'
Este valioso apoio, tem prop-ircion ado um grau de

estabilidade financeira ao nO";50 clube e t�m"')S 3 cer

teza que as Adm inistracõ -s q'l� estão pir v ir. p-id rrão
conquistar, ern sua plenitu ':le ,qu s 1:: obj e ti vo

A atual adrninistrncâo, dotou a saded c m=Ihor-am en ; s

que vi erarn ernb.ilez ir C1i.Vl'1 mi i s SU 1 f ic a d.r, pro-
porcionarid i ao asso cia d i, U 11 vi su : 1 m )"} ': r;-n e b � ..'n I'p roporcionado. Seus ev e nt.o s (s )ci':l is s e rn pr e S3.I) ma r-

. ,

cados por um refrusmcnto e b irn g) ,t), ts nto em

decoração como também" na eS201h Oi do «_;om» qu''''
-

ab i lh : nta aquelas noit.idas.

n-í-. em seu quadro assoc iativ >, e stã : co�,,:,,:pt(.�rnC!l
das as alas tradicional e a j .vt-rn; se n 20 a p rimcir a

aquela que mantém os efeitos do p. fstig\"md1t0 e

a segunda dá o impulso jov.irn t� atu 1, b senda no

.bJm senso.
I

Parabenizamo-nos C);TI o cas.11 presid.'ote Dr Zpd-

D�N EMILIANO St�LE:v1E e D['�. ZJÉ \iV?,::"'KY(UA

qUE: vem conduzindo 'os destinos do m:Jgestoso, pa

�a sua grandiosa, finalidade.

..

PA"TR'ONEfSSE

CYNTUIA Bi.STOS KAMMR1DT
A j.) V t? m 51 e'n b ), a, d í g t1 í s s iJn a é.,S P;:) s ). dO

nosso ,amigo EJir' Ka.mmradt, é dE-st qu�

n e s tas'? m a n a das de bu ':a n t e s, e i s q li e as
,

r é! p r e s e r1 t a p : f' a n t e 'a s o c i é da d -3'� C a n o i -

nh,anse, na qualidade de p.:i t ronesse.

Com sua graça e desd1voltu a l y lth.i.'a é

muito qu"'rida d3.s debutantes. Nli verdade'

pIa se confu:1Je no meio dci� menin;lS'

ü! O' ç EÚ"" q U ::l n ,j) a s o r i .E: n ta,. n () s;· n t i d () à .:>

como Li?>:H () C) no d:::va se., Ln t:) na.

noite maravllh�sa d8. StU3 VI stidos

brancos _ (y:1thia ffpres,:,n ta j 'lV8AtU -l:::l.

g r a ç a e b (3 1 . z a .

' C Y n th i ii r e p r- e s e n t a a m li .

1 h e r C':l n G i n h :: n se,

...",.,.-----

'v

\

'e Fotos
de

/

I RENI PEREIRA
Filha do' caJal: .dlenir t/lnita)

Pereira

I
I I

NEUZ.d PEDRASS.dNI
Filha do calfa/,· João (Zulmira Car

melita Solefti) PedraJ'J'ani
pAULO FIGUEIREDO

asapresenta'T.

(
.

LUCIa
-- - -

ROSdNA RODOLFeJ
Filha do caJal: Héllo (RoJ'/:reJ)

Rodolfo - 1!Lorian6poliJ' / C aLa�-yfB a
\
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�ions· Clube de
'. ;( ,

'

ser um clube de Lions que'
prima por cumprir 'sua real

finalidade, Pu seja a de Ser-
REUNIÃO DE SERVIÇO '

vir. Estiveram presentes, a-

,�stivemos presentes' na Teu- lém do cr, João de Souza
nião de serviço que se reaJi- Vargas, mais 00 eL. Antonio
zou na residência do CL_. Merhy, o eL. Aristides Mal- I

.João de Souza Vargas, nos-
so Presidente, quando sabo- lon, o CL. Luiz Saliba Da-

reamos o delicioso "mocotó" vet, o Cl., Moacyr Budant, o
feito a rigor, 'para, aquela, Cl., Hilário Liebl, o eL. Or·,
eventualidade. Assuntos em lando Treml, o CL. Luiz Jor

pauta; foram o enlevamento ge Buchmann, o ,CL. Emília
'do baile da cidade, a ajuda no Abrão Seleme FIlho, I)
.

a APAE e ainda ó compro- eL. Francisco Raposo (vul-
misso de que cada Leão es-
tivesse com um convidado go. Sete), o eL. Zaiden Emi-

'

,especial em nossa próxima liano Seleme, o eL. Grimal-

reunião festiva de s,etembro.' do Costa Fírtado, o CL. Zul,...

Entre as deliberações toma- mar Nascimento Teixeira, o'
das, também saboreamos o CL. Renê Milto Bauer, � o

delicioso vinho do CL, Luiz CL Edir Kammradt. Para
-Saliba Davet, que prometeu .

estai semana está marcada
na safra, uma nova oportu"
nídade . Resultou da reu

nova reunião, visando os pre

níão, um entendimento va-, parativos do baile da cidade,
,

Iioso para o clube que se ex-.
.. 8 ter lugar na SBO, dia 12

'pende e que dá mostras de do corrente.
'

, I

\

Prefeitura Municipal de' Canoinhas
1 '

Portaria N. 64-80·
,

Dr. Benedito Therézio de 'Carvalho Netto, Prefel1:o
:Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no

USO .de suas atribuições legais, resolve:'
NOMEAR 'COMISSÃ,O DE AVALIAÇÁQ

.

'Constituída dos Srs. Rimon Seleme, Dr. Adilson Ro·,
, drigues 'de Medeiros e' Jair Lessak, sob a presidência do,

PI imeiroJ procederem a reavaliação no preço do imóvel

de propriedade dos Herdeiros de Bernardo Wendt conl
,

,

a área de 35,. OOO,OOm2 aproximadamente, sito no Par-

que Industrial n.O 2, Agua V�r�de, nestá' cidade.
.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhàs,
Em 02 de Setembro de 1980.,

Di'. Benedito Thel/ézio de Carvalho Netto
Prefeito ',Municipal

E,sta Portaria foi registrada e publicada no Departa
"

,mento Administrativo, na data supra.
'\

José. Bonifácio Furtado
,Coordenador'AdministratIvo

Portaria •

Dr. BenedIto Therézio ,de Carvalho Netto, Prefeito

Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições legais, resolve:
I •

CONCEDER LICENCA ',-- \

...

De acordo com artigo n.o ,136 da LeI n.0 1.149 de

25�4/74,
'

"

' A Profa. Terezinha Knob da Silva, (120) cento e

vinte dias de Licença para gestação, conforme atestado

n'\édico incluso no requerim,ento protocolado sob n.o 1.764

datado de 01/9/80, a partIr de 1.0 de setembr;o de 1980.

Gàbinete db Prefeito Municipal de Canoinhas, Em. 03
de aetembro de 1980.

'

Dr. Benedito Thf1l�ézio de Ca:r:valhó Netto'
. I ,

.

, Prefeito Municipal
Esta Portaria foi regist�ada e publicada no ,Departa-

mento Admi'nistrativo, na data supra.
'

"

Jasé Bonifácio Furtado
Coordenador AdministrattvQ

eu p ,..

fc·
· �

r(anoinhas . ',:;"
e rlneop�. IS:-i;��

,
'

'I Equipe 'dé ;Recenseadores ANIVERSARIO! ""� '": 1 '. <I

"
I, '" ,�

",que e :�s
. t;:� o

'

tra�a�an<i:0 Completou' dois atl1bhb$ I :r,:\ "�
,�o "

MunICIPIO ,de IrIn�op?llSI lindo Menino' Rodrigo - di8{�}'
C�cHda Konopka, �enI Car- 29 último. E!le é filho do di8-

'

���7<? Marqu�s" MIro. Janío tinto casal Antonío ,Carlos
tín, ,Leonl Marques, An- Mósena e Nara C. P. M6sena.

s�lmo . �uggenhagen, Neuce- Ao Garoto multas relícídadea
Iía do Carmo Kochan, Nival-

'

'

do Rincão �obrinho, Antonio Completou seu 1.0 aninho

Gil Correia Lopes, Ipolito MüI o garoto - Carlos Antonió

ler, Wílmar Moreira, Ines Waísmann dia 3,0 último. Ele

Pluge. .

' é filho do casal: Carlos AlOO,..
, to Waismann e Sueli W�
mann ,

No dia 4' de setembro aftt..
versaríou o jovem Osnl Nepot
pel Filho de Reinaldo e E�<t ,

Supervisor - sr. Luiz Eloi gênía Neppel. A ele os nossce
Cordeiro. ·cumprimentos. .

./

': :-
t�®;�wM";J!íjji.tiIiillmIli'l!!ll_"'"

B�ILE DO LIONS ,

AVISTA ':'r',!,","

COlU desusado .interesse. no
tamos que o baile que Lions

promove' no encerramen to

da semana de Canoinhas,
está fadado a ser' um dos
maiores já presenciados na

I SBO. Inúmeras são as fir
mas que procuram se ·inscre
ver para disputar, com sua

'candidata, a ser, rainha
.

da
cidade 80/81. Roupas finas
e sui generis estão .sendo con
feocionadas, para que as',

candidatas possam se , apre-
'

sentar com galhardia e segu-

'rança'. Já foram,' expedidos
.convítes para a' banca que'
terá por finalidade escolher
a melhor dentre as melhores.'

Vale a pena assistir a ta-

.

manho evento, para se cer

tificar de seu conteúdo . Nos

SR cidade merece ser aplau
dida em seu dia � nós, como
'seus filhos, temos a obriga-

" ./ . : �

"cão de fazer, com' que as', so-.
lenidades sejam revestidas
de um maior brilho possível.

'

, .' ",

SÃO NOSSOS
, .

ANIVERSARIANTES:
, Setembro é mês de prímave.....

i •

, "
.

.

ra 'e e neste mes que conta-

'mos com' três aniversarian-
" ""

'tes, a saber: no dia da Inde-'
pendência "do, Brasil,' 07"
veio ao mundo o C�. Ljn-

,

coln Kinziro Nagano que .fes
" tejará 'seu aniversário com
;

t '.,
'/

•

• • �.. • .'" ... ••

seus lnUlne�oS. amigos; Ja no

dta 09 I é a vez 'do CL. Luiz'
Saliba Davét, 'nosso ilustre' " '

secretári<? ,e dos, bons; espe�
,

ramos que no 'dia fg, tenha··
mos 'o CL. Orlando Treml

'

em grandes
,',

festas I para cO- I"
memorar mais um ano· em

sua proveitosa existênci� .

O'Lions Clube de Canoi'nhas
sen�e-se feliz em cumprimen
tar ,'os ,caros ccmpanheiros,

� . .' .

des.ejando-Ihes muitas felici-
dades.

'

o LEO CLUBE SE

MOVIMENTA

Mais urna brilhante ativida
de do Le,o Clube está despon
tando na cidade. Sua.· presi"
dente Valderez 'fabalipa, e:;..

tá em :entendimentos p�ra
proporcional à) juventude

\

de nossa terra,
I movirnentan

do a Dlscotheque do Clube �

.foCÁ renda I será destinada as
.

campanhas que estão reali-

zando, ficando as sobras" p.9.-
, ta � cobertura, de n(>va ati
vidade, leonístic�. Assim, o

Leo Clube dé Canoinhas, -:a··

minha a, passos fi'rm,� par�'3.
a consolidação das iniciatI
vas tomadas, 'grcças ao em

penho de seus 'filiados que

abraçaram uma. boa causa.

Sejam autênticos, os' nossos

Leos) para a grandeza de

lAons, 'e firmes em seus prin
cíD�OS de lealdade e campa,
nhek....1'

, ... �

Agente de Coleta Munici
pal -- sra. Izonete Cordeiro
Benínea ,

'', \

"

,"

Prefeitura Munici_al de

15·5,6 · ..-de 02/09/80N.o
,

'. • I'

fiu'toriza ,o Poder Executivo a conceder,subvenções
r». Benedito Therétio de Carvalho :�,'Iiett�/ 'P;�f�ito

, Municipal de Canoinhas; Estado de Santa" �Jtaririât\ no
uso de suas ,�tribuições/' faço saber que 'à, Câm�r� 'd� Ver
readores decretou ,e eu sanciono a seguinte

'

.
.

,�,
, ,

:' 'LEI: ',,: ,:.\.
I

I i ." .;'

.
'

Artigo 1.0,- Fica o Chefe do Pod�r: Execl1tfv� eu..

torizado a conceder no corrente
. exercício' financeiro,

subvenções as seguintes Entidades Esportivas!
a) Botafogo Esporte Clube ' .. c-s 15. OOO�OO
b) São Bernardo Esporte Clube Cr$ 15.00000

-

..

.1
�

. \ .,
,

Artigo 2.ó,_ As despesas decorrentes com a execução
.da presente lei, serão custeadas através de dotação pró
pria cons�ante no orçamento vigente - EDU,CAÇ�b E
CULTURA - 3 . O. O . O Desp�sas 'Correntes 3? 2 . O," O-

'lransfei��ci<as ,Correntes ,

� 3,. 2 . 5 jQ/59 I,h' Outras
Subvenções Eventuais.

.

,

' : ;',� ,

�
_ .•

'

� �'
(

:_

'. I
\_

' \

t" 'Artig9" �,�p::��, Es��' l�i eptra em� vigor ,na' dÇltt\, d.• sua

publicaçãh� :i�,�vogad�s as disposições em' contráriO.i .

_, ....

' ,1 \'

, I

� !

,

Canoinhas, 02 de Setembro de 1-980.

Dr. Benedito The.rézio' de, Carvalho- Netto
,Prefeito' Municipal

"

Esta lei fOI registrada' e publicada. no Departam,ento
Administrativo, na data supra. " ! ! ,: ,

José Bonifácio Furtado
,
"L

Coordenador' Administrativo, _: :" :., ,

, ,.

lei·.N. 1551· de 02-09-80
,

'

DispÕe sobre elevação da subvenção ao Jardim de, tnfãn
,

'

cia "Santa Ter�zinha"
I' :,': I : 'j .; \

, " I

Dr� Benedito Therézio de Carvalho Netto,,'Prefeito
Municipai de Canoinhas, Estado de Santa Cata'rina, no

lISO de suas, atribuições, faço saber que a Câmara de Ve"
f ,,'

readores decret,pu e eu sàndono à seguinte ,',', : .

,
- 1. -' "

LEI! I ,

" II:
•

. Artigo 1.0 - Fica �o Sr. Chefe do Poder Ex:ec.ú.tivo,
autrizado a fazer constar no orçam,ento de 1981, elevação
da subvenção para Cr$ 36. OOO,OQ(trinta e sefs" mil '

cruzeiros) a,o Jardim de Infância "Santa,.Terezinha" .

, , '.-

Artigo 2.° ._ Esta Lei entra em vigor na data de sua

P9blic�ção, revogadas as disppsiç�s em contrário.
CanOinha�'� 02 de setembro de 1980. ,:,i,:, , ,,�':�

Dr. Benedito Therrézio de 'Carvalho Netto
Prefeito Municipal ' -r,

Esta Lei foi registrada e publicada no Depa_ento
'l\d.ministrativo, na data supra.

'

José Bonifácio Furtado I'�

Coordenador Administrativo,

-'

, '

" - �
, "

•
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CARTÓRIO DE REGISTRO GERAL DE IMlóVEIS DA
'GOMARCA DE CANOINHAS ESTADO DE SANTA CATARINA

t.'

. "

"

Loteamento
EY,LALIA GLABA KOHLBECK, Oficial do Begistro de
Imôveís da Comarca de Canoinhas, Estado de Santa Ca
,tarina, na forma da Lei,,',/.. '.

'

.

Faz .público, para ciência dos interessados, em cumpri-,
mente ao disposto no art. 19 Lei nº 6.766, de 19/12/1979" que
'por L1,1CILIA DE SOUZA FERNANDES, ANA IZABEL SOUZA
C.HECALSKI, casada com ZENON CHECALSKf, JOSÉ FLAVIa
DE SOUZA, CATARINA )ODETE DOS SANTOS, casada com

,JORDÃO'� DOS SANTOS NETO, MARGARETE APARECIDA
DE SOUZA SCHEMCZAK, casada com JOÃO BATISTA SCH8MC
',�AK,' MARIA ELIZABETH DE SOUZA, LAERTE DE JESUS
SOUZA, ALOIZrO DA CONCEIÇÃO SOUZA e EUNICE DAS
DORES SOUZA, foram depositados em seu Cartório, memoria!
descrltívo, planta e demais papéis e documentos' relativos ao

«LOTEAMENTO BOA yISTA», situado na cidade de Major
.Vieira, desta comarca, conforme planta abaixo.

"

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

pElvendo impugnação de terceiros ou desteOfício, será procedido
• registro. '

, I

O processo encontra-se a disposição dos interessados)
..este Cartório, durante as horas regulamentares. Dado' e passado
nes.t,a cidade e comarca de Canoínhas, Estado de Santa Catarina,
aos' 25 de' agosto de 1 980. "

,

.wULÁLIA GLABA KOHLBECK '_ Oficial do Registro de Imóveis
�. """ J, C�F 249111199/34

r:��:"�""'''''i' -''Cl.

"
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. ARfA

À·RfA
TOTA.l,

i oresDOS 15.57615M2

5.59825M2
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,- C I 'M E N TE· L
.

TELAS DE" ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
.

ALAMBR!\DOS, VIVEmOS, GRANJAS DE AVES, CANIL.
"

.

J'ABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COIVIPRIMEN-
TO E COM ARAly.[E DE TODAS AS BITOLAS.

. '�RTEFATOS DE. CONCRETO EM GERAL

Fâbrle�r: Distrito de Marcílio Dias '_ Canoinhas-SC:
'I'

És'critério:' �uá',Eugênio de Souza, 188 _ F01).e 22-0748, Caixa
Postal, 241 - Anexo Escritório Cide Contabilidade

.. 101;/1'1 "8 "'Uní'li' ai _.1 í ii ii ri i ui i i1fi'i1i II ilTil ln i. ii 1111111m I i 1l1I11!i i ii II IIIi1 lU •• d.1 tl ii alI .. Lil ...
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FRANCISCO KRISAN

� seu notável crescimento. está pre- res. A 'coluna apresenta à tamüla
cisando de mais uma obra para a enlutada sentidas condolências .

nOS811 sociedade. Trata-se de um
"nl'vPfl1a'rios

F Clube Recreativo. pois o prédio da III "ol

Major Vieira viveu. um dia de esta Sociedade 28 do Junho encontra-se Dia fí: o nosso presado amigo,
Dia �o de agosto último a cidade em precárias condições de iuucro- Marcelino Ruthes, do cornércío local.

d M· V"
,

m dia Iesti namento, e parece que nem diretoriae • ajor ietra VIveu u 4' 1<:0 -

pOSSUI'. Dia 6: a g rotinha Jucéliu, filha
voo quando foi solenemente ínaugu- Gil K i

I
-- ..

!'d Já que existe colaburaoão em todos do casal enti e rene raus, resi-rado o novo prédio da lVl\ll1lClpa I a- v

id diota d os 'setores, também deve haver co- dentes nesta Cl a e.

�de
e o calcamento a lajota as r,llasI Argemiro Borges, Victor F. de Seu- laboração do novo em

.

relação a Aos aniversariantes a coluna 'a-

\/za e a travessa Otacilio Souza. As construção de um novo prédio para presenta os parabéns.
. cerimônias tiveram início as 10 ho- a nossa sociedade, Mlljol' Vieira,.·
ras com um lindo desfile de todos que constantemente recebe visitas' �liltas DiVtrsas
os escolares ao som da Banda M u- ilustres, não possui um clube para

,

d
.,

a devida recepção O'U para, que pcs-
,'( Conforme íntormacões do Sr. Pre-

sícal Padre José Mauricto, a VIZl- U

b
nna cidade de. Malra. Usaram da sarnas passar um domingo junto com feito Municipal, no fim de setern ro

a ramílía ern díversôes sadias. Nos- será instalada a central telefônica.
palavra vários oradores, destacan- 1",

Ih
do-se o Secretário dos tran-por tes sos jovens não tendo onde ir aos inicialmente com 30 apare os.

e Obras Dr Espiridião Amim Helou domingos, Os que gostam de futebol '�A Ilrn de evitar Iuturos problemas
Filho que muito elogiou a adrníuls- se de-tocam para outras localidades

no trânsito de nossa cidade, o pre-
tração municipal de Major Vieira, quando aqui não tem; outros passam feito municipal de Major Vieira irá
Executivo e Legtstativo, respectiva- o dia todo nos bares jogando bilhar pedir a colaboração dos mot�rista8'
mente; sendo calorosamente aplau- e talvez se entregando ao vícto da

no sentido de fazerem o «balão» na

dido pela grande massa presente." bebida. Portanto, vamos unir-mos e
praça Julio Costa, subindo pela rua

A pós todas as cerimônias de ínau- construir uni prédio para sociedade, do Banco do Brasil e retomando
gmação a comitiva de autoridades e o ideal seria a fusão das Socieda- pela rua da Rodovíária em sentido
federais, estaduais e municipais e ries 28 de Junho e CTG Lago Azul único. E os carros com cargas pe-
todos os convidados formaram um numa só sociedade; que dai teremos sadas que vem do interior do

.

mu- .

verdadeiro desnle automobilístico mais forças e mais união. nicípio com destino a outras cidades
até a fazenda do Sr. Albaro Dias, .

d devem usar a rua Luiz Davet, ruI;'
.

onde foi servido o almoço' para Luz para a Serra do tuem o essa que será futuramente asfaltada.'
mais ou menos 1800 pessoas. À tar- A ERUSC, através da Cooperativa Nas ruas calçadas a lajotas deverão
de, a Câmara de Vereadores Reali- de Eletrificação Rural do Planalto ser evitadas o tráfego de carros pe-
zou uma sessão solene, \durante· a Norte (CERPLANA) irá dentro em sados, pois a lajota não resiste graa-
qual foi entregue os títulos de Oí- breve dar início a rede. de eletrifí- des pesos. ti· '

dadão Honcrülco aos Senhores Es- cação para a localidade de Serra .

dplrldíão Amim Helou Filho e Victor do' Lucíudo, beneficiando inúmeras Verdade que
�

parece pia a
Borges. . propriedades rurais daquela Iocalí- Dias atrás 3 correspondentes d�sFoi uma festa que ficará na história, d d A d t terá seu ínía e. re e por cer o -

jornais da região se reuniram todos;de Major Vieira, para. sempre. cio na localidade de Pulador, que 80 'mesmo tempo no gabinete de umA coluna Cumprimenta o Executl- jà está beneficiada com a eletrifica- Prefeito da região afim. de colher
. vo e Legtslatívo de l\{[ajor Vieira, cão, mas ainda 'falta na localidade notícias cada qual para seu' jornal.desejando muitas Felicidades. I

de Cachoeira que tamhém poderá t d b,

.

. O Prefeito que não es ava e om

MaJ·or Vieira t,erá despachante,·
ser beneficiada com a passagem da humor e não dispunha de muito
referida rede.· tempo para atender a todos saiu

Dentro de poucos dias nossa cí-
I

. com essa: «Toda empresa usa, a ma-
dade contará com um escritório

' fa eClmento. téría prtma para a sua finalidade, e
despachante que será instalado no É com profundo pesar que cum- adquirida a alto preço. A "':matéria
centro da cidade. Devido ao notável

pro a tarefa de anunciar o faleci- prima de um jornal é a notícia, en-
crescimento do mnnícipto em todos mento do Sr.' Otávio Lavandoskt, tão a notícia também deve ser' ad-
as setores, muitas coisas mais pre- 'ocorrido em Curitiba no dia 26 de quírtda, mas com o jornal está' aeon-
cisamos trazer a Major Vieira, tais agosto. Seu corpo foi conduzido a tecendo o contrário, a pessoa além

I como: um escritório Advogatíclo, 1 Major Vieira e sepultado no Oetni-: de fornecer a notícia ainda tem que

'1'1 fotógrafo e tantas outras coisas que tério Municipal. Seu Otávio, que era pagar alto preço para que ela seja
ajudarão para o ,desenvolvimento viúvo, deixou no luto uma grande punlícada.» ,A pergunta, .líca... Com
da cidade, O responsável pelo escrí- próle ,de filhos, vários ainda meno- quem está a. razão?torio despachante acima mencionado
será o Sr. Orívaldo Correia, pessoa
capaz, muito inteligente e capricho-
so que já tem 'demonstrado sua ca-

pacídade no ramo de guarda livro.
A coluna cumprimenta o Sr. Oelval
do e deseja IIlUitO sucesso no ramo

de despachante.

E O Clube 28 de Junho como é que Vai 1
IA PEDIDO) Nossa cidade, devido

�
....,...,;l1IJF?fDcalfÇ'1'JY1'�rn=vTcB"':' I 'Mf4@91 ,.",

A firma FELICIANO TO ..

MELIN de Três Barras, avisa
ao sr. Francisco' Carvalh.o
de Oliveira portador daCarteí
ra Profissional nº 87126, para

.

comparecer em seus escritórios
no pr�zo de 03 (três) dias, afim

de regularizar sua-situação tra;
balhísta.

O não comparecímento" im
plicará na rescisão do ,contr�t9
de trabalho por abandono' de'
serviço, nos termos do artigo� \

482 da CLT.I .

.

3�
,

Apartamento .. central
tratar p/ fone 22-0817,

,\
\

, O não .�comp_arecimento im-,'

plicará na rescisão do Contrato'.
de Trabalho por abandono de;
serviço, nos termos do Art. 4.82 '�

da CLT.'
�

Canoinhas (se), 27 de Agosto ;
de 1980.

SOCIEDADE INDUSTR ..

AL E COMERCIAL SICÓL
SIA., avisa ao Sr. Luiz Fer
nando Anderson Carvalho,
portador da Carteira Profissio-

nal nº 082467, Série 347, a a

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

� gularizar sua situação.
I

�==�=====================================================

DR.. ZENO AMARAL' FILHO

rrascaria
8 as

q VERDADEIRO CHUR�
RASCO A MODA
"GAÚCHA" .

Final da Caetano Costa
C/ BR-280.

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro ._ esquina com tra·, ..
'

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22 ..096(}
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. Aproveitetúltimos dias da super promoção \

em
...

Fuck Materiais para Construção: �.
�
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tista·0 e

Raios X

- CIRURGIÃO DENTISTA -

PISO VITRIFICADO COM 3ü% DE DESCONTO.
'- VULCAPISO TERRAZO 6 COM 20% DE DESCONTO.
,_ LAJOTa LOSA NATURAL A PARTIR DE Cr$ 69,00 O M2.

\
'

NóS TEMOS TUDO DO PISO AO TETO.

.
VENHA E COMJ;lROVE, NóS AJUDAMOS voc� A ESCOLHER, E DAR

AQUELE TOQUE DE BELEZA EM SUA CASA.

(- ,·,Empresa Industrial 8 Vomefcial FUGI S. A.
-:- MATERIAIS PARA CONSTBUÇ�O -:-

.

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

.
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(4 coluna de Rubens Ribeiro da Silva, mantida

em homenagem à sua memôria.)
<,

.

Responsdoel: 'GLdlJCO J. BUIJ:NO

A quem poderia Interessar
�titudes. tão vxtremadasç
A Grupos que detém deter-

.mínadas posições extrema
mente. vantajosas na atualí
dade e que poderiam ser aba
ladas ao depois da propalada
e jurada' redemoêratízação do
pais; tão apregoada pelo Pre
sídente Figueil1edo7 OlJ ao

eontrárío, Grupos que aspi
ram ' usufruir de vantagens
que somente decorreriam da
asC€nsão à um' melhor posi
cionamento no contexto poli
tico dentro de uma outra
conjuntura?
Ou outr.a hipótes·e também

viável: Grupos esitranhosl à
vjda nacional,' mercenários Face as continuas e pro'".

de facções estrangéiras, �n-, longadas, chuvas que caíramteressad�s em promover e ti:' sobre a nossa região, nova:tar proveito da, desordem se- mente, Ganoinhas enfrentalneada em' nossa pátria.. problemas, de enchentes.
Sejam quais! lorem os

I

pro- Em decorrência d0' desnívelpó�itos, venh�ni d� onde vie- mínirno qtJe se verifica no-rem, ninguém que esteja em Oampo da Agua Verde, �ons(estado de sáaidade normal, tautrem'ente o .fenômeno sepode aceitar, justificar, ou dar repete ao" transbord,are� ascurso à atos dessa- naJtureza. águaS' ,dos rios Agua Ve12de e.
.1! verdade que a,s camadas Canoinhas.

-

menos favorecidaSI da popu- Segundo informações, es-
/ ltição, sofrem penJOls�s dificul- tão se p'rocies'Sando eS�Gudosdades para absorver uma in-

par,a a viabilidade técnica denação galopante:, é verdade
'tuna futura solução defintt�que OS salários, a renda na- va' :gara o velho e incômQdo'$ional não está. cOIrretamen-
p r o b 1 'e m a. :Presenteme�.. distribuída, é verdade que te, mais. de 300 pessoas já es...

o f1dvento 'da lente d� contac tão ao desabrigo de seus laresto jã fez com que a justiça, encontrando da parte da ponão seja tão ,cega como ��i�/ :

pulação não atingida, dos 6r
ga:rnente, é verdade que para gãos: de ,classe, entidades de
se pescar um culpado nas serviço e d'a PrefeItura M.uni�
classes menos favorecidas, u- cipal, e apoio possível, porémsa-se rede de malha: fina e

nem sempre suficientef•nj�ém escapa e também
nãQ é menos verdade, que, O Prefe,ito Therézio Neto,
par� apanhar um culpado muito. sensív.el ao problema,
,poderoso, usa-se rede com ma.- tem aco�npanhado de perto -

lhas grandes e especiaJa e visitando, quase que diari.al,.,

Terrorismo ativado no país
. Lamentavelmente aquilo

'que nos chegava de Inúmeras
partes do mundo através das
manchetes: dos jornais, num

/

repente, transforma-se para
a Nação brasileira, em dura
realidade.

Já procura-se implantar en
tre nós, os abomináveis atos
de terrorismo repudiados por
todos os brasileiros e que só
atendem à interesses espúrios
� grupos radicais ínescru
pulosos.

As primeiras vitimas íno- Ieentes, uma atingída iatal
mente. Mas, isto não é novi
dade. No m u n d o in
teiro, as vitimas quase sem

pre nada tem -a Vier' com os

jogos de interesses manipu
lados pelos abutres que se
�jmentam com a desgraça e

a opressão dos humildes. .

Em nosso País, o alvo esco
lhido foi á Ordem dos Advo
gados - em primeira análise
o alicerce, o canal de condu
tividade até o Estado de Di
reito e, consequentemente à
Justiça.
Minado o Estado d� Direi.::

to e, por consequêncl� a Jus
tiça, passaria a ímperar- a
desordem e o caos na socie
dade brasileira.

muito corrupto de colarinho
passa zombeteiro por entre
elas.

Mas, nada... absolutamen
te nada, pode justificar os a

tos de terrorismo' qué come

çam a íntranquílíaar a famí-
lia brasileita., ";

I

Manifestamos- o nosso mais
-

veemente repúdio aos atos de
�terror que começam a apare
cer no

_
nosso Brasíl ,

Estamos com o João Sem
Medo que, transfigurado pela
revolta e: numa atitude, de
macho, desafia os terroristas
venham de onde vierem - da
esquerda, da direita, do cen

tro ou do alto: IINãO' matem
inocentes: e busquem à mim,
.que sou o único responsável'
pelas dificuldades que o Pais
atravessa" .

- Já imaginaram se o Jânio
Quadros (hoje poI�i:cam,ente
gagá e falando besteiras) ti�
vesse a coragem e o despreen
dímento do João?

A .grande e índesmentivel
verdade, é que, se estamos
todos no mesmo barco, o mais
lógico é ficarmos ao lado do
nosso Presidente.

No estágio em, que estamos
se agitarmos, mais depressa
iremos ao fundo. 'rem muita
gente achando que se fossem
atirados n'água alguns mí ...

nístros, a náu brasileira na

vegaría sem oscilações, mais
serenamente.

Porém, o' João já disse que
não ... que 'não vai mudar
nada.

É '" as coisas estão rícan
do difíceís mesmo.

Se .vale /0 slogam de que
\IDeus é brasileiro" está na
hora da apelação. Se não for I

á, .

-,.... Sa::rav rp.eu lrma�.

Novas enchentes
,

Canuinhas
em

Canoinhas (ARP/GN/GC) buíções 'do secretário, exclui
O Diretor do Curso Técnico da sua aplicação os servidores,

de SecretariadO' da Fundação núblícos da administração
-

di
Das Escolas do" Planalto Nor-

_

i'eta e autárqeíca, já 'que nes
te Catarínense - Funploc, � sa área. a atividade é exercída
Paulo Dequêch, vem íntorman sob a forma de cargo de con-
do a todos, os iri teressados, que filança.. .: �

, ,

a atividade de secretário foi 'Ainda estão previstos a o'"Na oportunidade, foram en regulamentada através da lei brígatoríedade do' registro profocados inúmeros assuntos presídencial n. 6556, de 05 de flssíonal no Ministério do Traenvolvendo Interesses da agre seterr.bro..:!c 1978., restríng.n- balho e o regulamento da leimíação, sendo que, tudo foi,
,

do O seu exercício 'aos portado- dispondo sobre as modalída..

analíeado com isenção de res de certífícados de conclu- des da função, dermíndo ca- _!ânimos e a tônica que impe- são do curso' regular' de seere- tegorías e hie-rarquia salarial. ,

rou durante todo o transcur- tariado, a nível de 2.° grau. O exercício da atividade de
,so da mesma, foi um perfeito

A le1 garante o eXleTcíci�' da secretário depende do regístrnentendimento entre as lide-
profissão, com todos os direi- na Delegaíca Region�l do �;:'_'ranças na oportunidade '·con-
tos decorrentes da regulamen balho.

., -Ó.glomeradas .

tação, àquelles que, até agora, A Funploc entrará em.
..�ón...

Efetivamente, a busca de con1tiam dois' ou m,üs anos de
. tato com

-

esta- de�legacia,
. quan.um 'entendimento maior, atividades próprias do secretá do sdUcitará instruções' : para

tem sido enfa.tkamente ten- rio, desde que possuam o 2.<:> orien\tar a regulamentação 40tada por aqueles que encabe- grau. Após espec'ificar as atri- registro de ,Siecretári:o.çam o partido.
.

�
,

Sabe-se que deverá surgjr
I """"'-"".,,:' ,.,..,.,.. ..r.,�lU."".='-""<.e' ,',"""""rul'''_'''.,:.,..�.'"w..,''''''�·

_''''''''''<.'''''..,.'''''IV1l\_,.'''"''»''''O''v.'""""'�"=-�.,.."'� .

uma compos�ção forte ·er· coe-
,

"

sa, com vis,tas às -campanhas

l,tPs iCO',<,'
\

futuras.

IConfesso que já '� tenho
"no bolso·do colete" esperan-
do tOdàvia, que a mes.lna :seja
deflnitivàmente sacramenta

da. Doravante, iremos acom

panhar de ,perto as evoluções
das iniciativas no t.e._rr,eno
poHtko local,/. pa:,a :melh�r
informar nossos leltores ..

\

mente os locais atingidos e

procurando minorar as afli>
ções da população residente.

iFfor�� segundo suas Wó
prías palavras, reconhece que
gostaria de fazer mais - sen
do coibido pelas próprías Jí
mítações de recursos da mu

nícípalídade. Mas, adiantou
nos ainda Therézio, já se está
tentando carrear recursos

junto à esfera federal, objetí
vando soluções técnicas defi
nitivas. Toda, a orla da rua

Princesa Isabel, já está sub-
'mersa.

.

O,S trabalhos de base que se

desenvolviam para receber o.

asfalto que demandaria à BR
280 (Canoínhas-Marra) foram
suspensos.

'C'OJ:mo se sabe, a rua em

pauta,. está sendo aterrada
justamente para fugir à inci
dência de novas enchentes.

O Campo da Agua, Verde é
um bairro que dia a" dia evo

lue
.

através de novos investi
mentos na forma de constru
ções residenciais e ímplanta
ção de novas indústrias. -
Faz-ser .mesmo, necessanas

medidas que visem soluções
definitlvas para evitar-se de

.

vez, as enchentes e suas GOJ1,
sequêncías .

Reunião ,do PDS -\

Segundo conseguimos apu
rar a reunião convocada pe-, .

.

la Comissão Provisória ' do
Partido Democrático Social
local transcorreu dentro de
um �lima de absolutafiarmo
nia partidária .

Vereadora Selma irritada
c'nm a esc
Na última sessãq da Gâmara
Municipal, a vereadora Selma
C. Pieczarka insurgiu-se con

tra a Rádid Santa 'Catarina,
emissora local, pela veicular
ção nominaL dos vereadores
que votaram,contr:=t e a falv�r
db auxílio que teria a PrefeI
tura Munlcipal prestado aos

clubes parti:cipantes da jor
nada' esportiva,' no decurso.
,do camp'�onato :regional dê

Ano XXXIV

N.? 158,7,
06,�08 ...80

Parece que ultimamente se
vem verificando naquela Ca,.
sa, pronunciamentos proferi
dos sem o -necessárío respaldo
de uma pesquisa anterior -
fato, que. deveria ocorrer co.
mO' norma 'básica' de um re-

presentante do povo, respon...

sável e bem informado.
,

.

Há pouco tempo, sabe - se
que outro vereador pronun
ciou-se sem a 'necessária c(}
bertura de um melhor' conhe
cimento real dos fatos e 'como
se diz na gíria popular "caiu
do cavalo" .com respeito à
j�ummação públíca. Portan
to, rica claro que o programa
"Parada Esportiva' 'é -de res..

ponsabílídade da JLiga �spor ...
tíva Canoínhense.

futebol.

,{Cumpre-nos esclarecer. à
mesma, . que a Díreção da Rá�
dia Santa Catarina, apenas e

tão somente cedeu graciosa
mente 5 minutos' dentro do
espaço da sua programação,
à Liga Esportiva Canoínhen
se.

Por dedução lógica, fica
claro que a Direção da emís-

, sora não endossa e não se res

ponsabiliza pelos conceitos
emitidos durante aquela pro
gramação; ficando todavia,
circunscrita à responsabllída
de junto-e 'ante a legislação
que rege á, empresa. (Depto ,

'Nacíonal de. Telecomuníea
ções - Dentel) .

. '
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portáJtil no valor de Cr$, .. '. r', .

1.100,00.
\

Em homenagem a Semana da I
Pátria. A Comissão Municipal

j'do MOBRAL, através, de� seu

Supervisor Mtin.icipal Amadeu '

Jos:é dos Santos, irá promover
o grandê P'asseio Ciclístico \ da
Primavera, tendo comO' patro
cinador Bicicleta.s. Monark'
SIA de' Curitiba, oferecendo
uma Monark nova para ser

sor/te'ada entre os
.

partIcipan
tes.

Lojão NQVO �undo afere-
,.

ceu um mini'. fogareiro no va-,
lor de Cr$ ..900�ÔO"
Orlando Büba - Uml rádio no

.

valor de Cr$ 900,00. \
'

A saída será do palanque ofi..
daI, armadó na' P'raçla Lauro
Muller às t� horas'." .

Ersperamos �9ntar com ce,nte-.
nas de biclcletas �estê dia 06
de se!t:émbro:

As lojas que revendem bicicle- I
tas mo'nark �ambém oferecem

prêmiqs, beim como: "

Colabore com o' 'NOVO; MOHirst --- ofereceu '-1m líquidifi BRAL GA.NOIN!IENSlE�. poiscador no'valor de' Cr$ 3.600,00
agora é A:.ÇAO

.

OÓMUNITA..

�

Lojão C1ruzeiro - um
.. ,
rádio j R�. ,

, '" ,'i
<


