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Os demais estabelecímen

tos e
' entidades, desfilaram

na seguinte ordem: Asilo "As

socíação E,spírita Lar oe Je

sus", Asilo Dr. Rolando Leu-

I
renço Malucelli", Colégio Sa

grado Coração de Jesus, Co

légio Estadual Santa Cruz,
pólégioComercial de Canoínhas,
Colégio Agrícola Vidal Ramos,

Escola Básica Almirante Bar

roso, Fundação das Escolas

do Planalto Norte Catarinen

se (FUNPLOC'), Grupo Esco- ) Entretanto, por outro lado,
lar João José de Souza Cabral apesar da bela apresentação
Es.cola Básica Irmã Maria de fanfarras: e pelotões de alu

Felicitas, Grupo Escolar Júlia nos, o desfile foi, caracteriza

Zaníolo, 'Grupo Escolar Pre- do' pela demora e pela ínerí

sídente Castelo' Branco, Gru- cácía do policiamento, que

po Escolar Jardim Esperança não conseguiu conter 'o ím

'Escólas Reunidas Alto da Ti- .peto da multidão que aceto-

juca, Grupo, Escolar Rodolfo tovelava-se nos passeios de

Zipperer, Escola Básica Ma- fronte, à SBO. A falta do cor

noel da �nva Quador, SENAI I dão de isolamento foi a �ausa

o"
,

:Canoinh�s
.

(CN) '- Mais
de 10 mil pessoas reuníram
se na Rua Vidal Ramos para
assístír e' aplaudir o monu

mental desfile da Indepen
dência no, centro da cidade,
'que teve a participação de a

proximadamente 9 mil alunos
de 19 estabelecimentos de en

síno, além do efetivo militar
<lo 3.° BPM.

"
-, Pela primeira vez, o desfile
de 7 de I setembro foi realiza

do, na, parte da tarde, numa

JeUz iniciativa da Comissão
Organizadora dos Festejos
alusivos, o que acabou atrain
'd'o a maior concentração po:
pular dos últimos tempos pa
ra assistir este evento cívico
-escclar-mílttar .

:' A programação do'Dia da.
Pâtria teve início às 6 horas,
som Alvorada, a cargo do 3.0
Batalhão da Policia Militar;

seguindo-se às 8 horas, o has

teamento das bandeiras, ,�o
Brasil pelo Prefeito Benedito

Therézio de Carvalho Netto;
,

do Estado, pelo Dr.' Loacyr
Muniz Ribas, Juiz de Direito
da Comarca, e a do Municí

pio, pelo Dr. Paulo Eduardo

Rocha Faria, Presidente da
Câmara de Vereadores; às 9

horas foi oficiada Missa pela
Pátria na Matriz Cristo Rei' e

Culto Dominical "Jndepen
dencía do Brasil" na Igreja
Evangélica Luterana; as 13h
30 minutos, foram recepcío
nados Os convidados e autorí
dades ao Palanque Oficial,
armado pela Prefeitura '

na

Praça Lauro Muller. As 14
horas teve início o desfile com

a apresentação de 200 crian

ças 'dos Jardins de Infância
Santa Terezinha, comunkte-

I de Evangélica Lutherana e

Noêmía Bauen Romais. e por último o efetivo do 3.°

Batalhão da Policia Militar.

O ponto alto do desfile, foi
a apresentação das fanfarras

dos Colégios Vida! Ramos,
Santa Cruz e' Funploc, que
executaram dive.rsos ritmos e

evoluções em frente ao palan
que of'lcíal, sob os intensos

aplausos das autoridades e do

público' que se comprimia
nas calçadas, procurando um

melhor ângulo para aprecia
las.

orande
tivo
,. '.:.'S

príncípaf dos transtornos,
provocados principallh�I7te

'

pelos alunos que" ao terminar
o desfile voltavam

I
, correndo"

I 'empurrando e· .atrapàlhando
.

a I visão dos' espectadores I qv.�
estavam em .seus lugares ·.a
mais de duas, horas'. "� à �

o forte calor que se ,f€z sen

tír naquela tarde, aliada, 'fi
demora da apresentação en

tre um estabelecimento e ou..

tro, causaram desmaios' e ne

morragia nasal 'em alunos ,,(10
prímeíro grau que rícaram, �
perando

.

mais de. três 'h9�
para poderem desfilar• M�
tos pais demonstravam sua

revolta 'com a falta de visão,
dos lorganizadores,

- "

que de
veriam deixar as crianças de

primeiro grau desfilarem em'
,

primeiro lugar 'e deixar, ps de.-
.) �{,,'ft· •

maIS por w Imo· �J "� ,;"d

, "\

,

O prefeito de -CanoiIl.has, Corrio segunda prioridade, I que reúna as melhores condi-

Benedito Therézio de Carva- Therézio 'elegeu a constru- ções para a edífícação ' de

lhO N€,tto, confirmando à ris- ção de um novo prédio para uma' nova Prefeitura. Entre-,
a Prefeitura "caso os manda-

,s_(.o se,ubPland.o de governo \tos dos Prefeitos e Vereadores tanto, outras prioridades

pre .. era ora o, estabeleceu I fossem prorrogados por mais também merecem sua aten-.

somo Uma das "prínclpaís doís anos". Tão logo tomou ção .. Uma delas, é o embele

obras de admínístração, a conhecimento da votação do zamento urbano, com a im

«lificação, da
- nova

\ estação Congresso favorável a man- plantação do asfalto nas prín
rodoviária, cuja obra será' ter os Prefeitos em seus car- cípaís artérias da cidade e a

eoneluída dentro de mais al- gos até 1982, Therézio come-
,

abertura de novas ruas nas

run:, meses t. çou a procurar um terreno períterias.
,

,

�
Na, foto, vemos um flagran'

te dos', trabalhos que ,; es-
. ,

.

.

\. �

q.o:. sendo, executados no pro-

lQlUIIJl1�to da Rua· Paula.

Perei�a, numa extensão d�
180 meitrórs, inicialmente, li
berando o trânsito de veícu

los • J)edestres para o inicio

da Rua São José e 1.a traps-

versaI do lJoteamento Salo
mão. As metas da

IIAdmin.i&

tração Dinâmica" do Prefeito
e equipe Administrativa, es

tão sendo cumpridas ..
"I .

I

I,

"

'de uma
'

educação centrada
'na 'Açâo Comunítáría", a,�

,

vel nacional e de forma,e�
vez mais consistente e' síete-

tí 'd�'
.

.. -,

I i,.'.. ,í' ,�f: Ilna Iza .,t. • , <',\'''';! • ;,',PI.
J' "

�í�,,,iJ,,,�

Após dez anos de alfabetí
zação, somente agora c MO

;BRAL parte para um Traba

lho de maior alcance social:

chama-se "Ação Comunitá-'

ria", que abrange educação, 'Ccrn 0 programa de :'ãesaúde, cultura e' emprego. A
comunítáría, a parte da' ]L-

Ação Comunitária, que vem
betízação não vat ser' relega;.

um pouco 'prejudicada pela
falta de recursos, ,pretende

da a, um plano secundárío.

dar oportunidades à' criação
Isso, embora em Santa Cat:a;,

de mecanismos com vistas ao rina, Já se ten'ia 8..'hnfi�o um

reconhecimento social de gru
.ndice de 'r�lfah,�.t:��a(.:ãç· muito
bom: está em tomo' de' 96' pO,l!

pós / profissões I
.

economíca- cento. O problemamaior do
mente margínalízadas. (bis- Mobral também diz respeíto.à
-cateíro, carroceiro, lavadeira d 'r O

'

e outros)" 'corno encaminha- e�cassez e ecursos; '__ .?�-
mento de suas reívíndícações \ gao arca co� as

\ c_ons�uen�
à área política'. E', sobretudo,

- elas �a política educao . .9pa�

pretende formar' uma cons-
do �aIs, q.ll:e se traduz, no. cor

ciência entre os membros, da
te sistemático de verbas

..
Por

comunidade nô sentido de en exemplo, o Mobral recebe :r::qe
centrarem soluçlÔes próprias,

nos recursos: df> que, a, LBA."
nos diversos campos. A saída ertcontrada, foi ape

I
.

d d
..

]
Segundo o Supervisor. local

ar p�ra � socIe & � CIV� ::t.
a

do órgão, Amadeu José doS' partwIpaçao. �?p'ular. FOli IS:
Santos a ação comunitária

so que posslb'llltou. alguns fel

que se�á perseguida de diver� t�s a? Mobral. S.og�do o ór�

sas formas, como 'o meio mais gao! p:'�ls�amos serVIços: edu:,
.

adequado' pana ,o desenvolvi..! caclo��IS as, caIr,a�as mE.nc�

mento da 'educação, já está '. �avorecIdas d� SOCIedade,. b�
em franca' implantação no an�o.� u�a, lJnha de, at.uaçao
Estado ! i:" I p�rtIcI�at�va" negando 0. e...

• f 1, ,<) �nstencIahsmo / pate,rnaJ.d&.\,
:- No Inlês em que o Movlmen mo". Na v:erdade, o Mob.ral
to de Alfabetização e'stá com-

aCI'edita, sobretudo, ·no idea-'
pletando dez anos de existên-

cia, estão sendo mobilizados lis,Ipo e espírito de �ra-

todos os seus r�oursos hu - ção' dos brasUejro� altabeti

manos para a. impiemep.tação zados. I ,,; i. ....��l
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Assim, terminamos nossa Coluna de hoje, prometendo para
a próxima edição mais notícias' e ...

,

o una
,

Ao que tudo indica, o brasileiro tem muita matérla-prlma, mas
quase nada entende de mão de obra. Senão veja ...

O professor David Gosllug. Deão da Eaculdade de Estudos
. Arquitetônicos da Universidade de Shefiield,

1

irá a Brasília ainda
neste mês para iniciar o trabalho de uma rápida avaliação Literá
ria da nossa Capital. Ele foí convidado a escrever um capítulo so
bre a cidade para um novo livro dedicado a «Planned Capitals ot
the World,» que será publicado em 1981. O volume vai também falar

, de outras cidades planejadas, como Washington. Chendigar, oanbe
rra, Kaduna e Abula. Será editado pelo professor Gerald Dlx, do
Departamento de Planejamento Cívico da Universidade de Liverpool.

O/ professor GosUng disse que seu capítulo terá cerca de 10
mil palavras e será profundamente ilustrado com fotos feitas -por
ele mesmo. Ele pretende passar três meses em Brasílía.. escrevendo
e fazendo as ilustrações.

O professor é particularmente favoráveJ à Brasüía. Trabalhou
no Dlstritro Federal do Brasil por um ano durante 1976, como pro
fessor visitante da Universidade. Acha um êxito absoluto como uma

Capital que partir de uma prancheta. mas tem alguns problemas.
São eles que vão ser discutidos em seu 'texto.

, Gosling acha Brasília, possivelmente, a capital que ficará na
história da a.rquitetura mundial por ser, provavelmente, a última
capital a ser construída em conjunto. Está além do poder Iinanceí-

r ro ou econômico de qualquer governo/conseguir esse tipo de sonho.
O livro vai ser de interesse para estudantes e arquitetos do futuro
porque explica como e por que as modernas capitais foram plane
jadas, como Ioram imaginadas e se tiveram sucesso ambientalmente.

;Portanto, o Brasil tem lá seus assuntos que interessariam ao
mundo inteiro, mas falta um bom escritor para trsnstormsr esses

,

assuntos em 'letras em forma de livro. Falta uma editora para colo
cá-lo no mercado nacional e estrangeiro. Isso é: temos o principal,
a «matéria - prima» como já falamos; mas faltam os outros quísttos,
quisítos esses conseguidos pelo desenvolvimento de um povo.;

:' . Não somos contra a vinda do Professor Goesling ao Brasil pa-
'ra 8,' realtzação deste trabalho. Achamos que esse trabalho já deve-: /

'ria ter sido feito por um brasileiro ...
* * * * *

. Debaixo da minha porta, nm jornal de cortesía com um aviso:
«a vantagem de receber o seu jornal na hora

I
do caté.» Estou ten

tando descobrir uma forma de receber o meu café na hora do [or-
nal.. .

' '

* * * * *

Segundo nos ímtorma de Londres a BNS. Mira Noronha é
, uma britânica que trabalha nos estabelecimentos da V osper

r , 'I'hornycrojt, e recebeu a medalha «Amigo da Marinha» pelos servi- ,

"

ços prestados à Marinhe do Brasil.
I

,

r

A cerímômía, conduzida em Londres pelo Contra-Almirante
Eduardo de Oliveira Rodrigues, presidente da Comissão Naval Bra
síleíee, foi a primeira do tipo a, se realizar na Inglaterra.

Mira, que tem 31 anos, foi secretária, colaboradora e íntér
, prete para as centenas de brasileiros da Marinha que no decorrer

·
dos últimos oito anos chegaram à Grã-Bretanha durante a constru-

·

ção de quatro fragatas para o Brasil ... Mira, que é de origem por
tuguesa, trabalhou como secretária para nada menos que quatro
delegações navais brasileiras que passaram um tempo considerável
na Inglaterra durante a construção e colocação em serviço dos na-
vios. _. I

- Além de tarefas normais de secretária, ajudava a encontrar
casas para os membros da delegação, escola para os filhos destes,
solucionava problemas pessoais e cuidava do bem-estar geral. Con
sequentemente conquistou muitos amigos, inclusive esta coluna, que
gosta de gente que entende gente.,

.

E Mira teve uma recompensa merecida ....

'

(
. * *' * * *

A equipe deste jornal parabeniza ao jornalista Maria Iná
Vaz,- Diretora Proprietária do jornal «A Gazeta» de Florianópolis,
um órgão que enriquece a imprensa catarínense ao longo de seus
46 anos de clrcuíação diária . . .

.

* * * * *-
Quando eu era menino, queria ser médico, hoje pelo menos

teria um da minha confiança. Mas foi bom: eu talvez não fosse da
confiança dos outros, e para viver à minha custa era preciso que

.. eu ficasse sempre doente.
* * * * *

Uma notícia que deu num jornal de Estocolmo: «A polícia
sueca deu um a batida numa ilha de nudismo, não conseguindo
prender ninguém. Os policíaís estavam disfarçados de nudistas, mas
foram facilmente identificados por dois detalhes: o quepe e o cas
setete» ...

* * * .* .-
-

Já na Noruega em 1977, urna manchete fez muita gente
sorrir: doi leito em Oslo o jornal mais rápido do mundo. O jornal
foi posto na rua em apenas quinze mínutos e o seu diretor em vln
te.�

* * * * *

Reza-se 13 "Pai Nosso" s 13
"Ave Maria" 1 � dlcs ,

Publicação da novena por gra-
ças a lca n çadas Z. N. �"$i!i,I!,iIW3l!.í1ll!GQ f!IlmImm:aDImI!!m�!:U!!Immm=m!I\Illlll!l!lS�lB!'I.lililllalIlm1i!!Z1I1I:l!m'!!lIfiBl!ilil'lIIIilll!lflllllDl _

Canoinhas (SRP/CN/C"C)
- Uma comissão designada
pela presidência da Associa"

I çâo dos Professores dOI Vale
do Canoinhas - Aprovac,
concluiu recentemente a ela

boraçâo do estatuto da nova

entidade. Esta comissão foi
formada por Armela Welter,
Arlete M.' Voigt, Darci Ma
chado e Ederson Luiz Motta. ,

O estatuto da Aprovac,

Vende-se
mudas de
Erva

,.

ate
Tratar no Bar Guarani,

Fone 22-0457.
.

FESTAS ANIVERSA-

RIOS E CASAMENTOS.'

S,KOL,
Cervej as e Refrigerantes

I

OR�ÇÃO DAS
. 'TREZE ALMAS

, Oh minhas 13 almas. Benditas,
sabidas e entendidas, a vós peço pe
lo amor de Deus atendei o meu

pedido. Minhas 13 almas benditas,
sabidas e entendidos, a vós peço
pelo sangue que Jesus derramou,
atendei o meu pedido. Pelas gotas
de suor que Jesus derramou do seu

sagrado corpo ofendei o meu pedi
do. Meu Senhor Jesus Cristo que
vossa proteção me cubra com vossos

braços, me guarde no vosso cora

ção e me proteja com vossos olhos.
Oh Deus de bondade, v6s sois meu

advogado na vida e 00 morte. Pe

ço-vos que atendais meus pedidos e

me livre dos males e dai-me sorte

na vida. Segui meus inimigos, que
os olhos dó mal não me vejorn.. cor
tai as forças dos meus inimigos ..
Minha's 13 almas benditas, sabidas e

entendidas, se me fizer alcançar es

tas graças (pede-se às graças) fica
rei devota de vós e mandarei publi
car esta oração, mandando tam

bém rezar uma missa.

• A Volkswagen lança O carro dosw
· '

•
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•
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SANTA :CATARINA. .

j/I�:: ::::::.,..,.::.,., :: :: :: ..:: :: :: :: ::,•..�IU_.. .. .. .. .. .. .._.. .. ." .,.__�

�la Ic n & Cia.

orado
baseado em documentos con

gêneres de outras entidades
associativas docentes do Es
tado) . foi adaptado às condi-.
ço,es regionais, objetivando
melhor aparelhar-se aos oh

jetivos propostos pela asso

ciação; em. suma, o fortaleci
.mento da classe docente e 8-

melhoria
.
do ensino.

Distribuído em, 34 arti
gos, o documento regulameu
tador da Aprovao já foi re,-

\

visado pela comissão elaco-
radora e será votado: na PfÓ
xima reunião da diretoria

,

da associação.

Novos Associados ..

Esta semana a Aprov ac

iniciou a
\arregimentação do

novos asscciados, podendo
fazer parte da entidade
qualquer professor, de qual ..

quer nível; no exercício ou

não de sua profissão. Para
tanto, estão sendo distribui
dos formulários apropriados,
Um elevado número de pro
fessores da micro-região da
Amvac já filiou-se, à Apto
vac nos primeiros dias da
campanha, demonstrando o

interesse da classe 'em, torno,
de um órgão representativo.

.

)
EXECUTE COM RAPIDEZ E EF�CACIA SUA COLHElr.tA,

COM

L ,AND
A AUTOMOTRIZ "NEW HQLLAND 4040" É O NOVO MO·
DELO LANÇADO NO MERCADO BRASILEIRO ..

' FORTE,
RESISfENTE, DURAVEL, VERSÁTIL, MODERNA', PER,...
FEITA. CONCEBIDA EM CADA DETAL'HE PARA AU_
MENTAR OS LUCROS DA COLHEITA, REDUZINDO, AO
MíNIMO, AS PERDAS DE GRÃOS, ELIMINANDO AS
QUEBRAS E ENVIANDO MAIS' GRÃOS E GRÃOS LIM-

, '.

POS, AO TA:NQUE GRANELEIRO:
.

.

UM ORGULHO DA TECNOLOGIA E SIMPLICIDADE ME-:
CANICA DA -"SPERRY NE'W HOLLAND". VOCÊ TAM,.

BÉ1VI VAI SE ORGULHAR DELA.
"

ALIADO AO ESPETACULAR TRABALHO DESTA

COLHEITADEIRA, USE O
I

( 2105
FAMOSO NA INDÜSTRIA E ,LAVOURA DE M�DIe> ,E
GRANDE PORTE, ESTE TRA�rOR ESTARA AO SEU LA...

DO, DA SEMENTE AO FRUTO. CBT 2105, O ÚNICO TRA
TOR BRASILEIRO COM CHASSI QUE ACEITA QUAL
QUER IMPLEMENTO FRONTAL SEM ADAPTAÇõES.

Revendedora autorizada "NEW HOLLANT)" e "CBT" ..

para a região,

M
Máquinas, Vei(ulos e Equipamentos Ltda.
Rua Duque de Caxias s/n (Próximo. ao Cemitéríe

Municipal)
Telefone (0477) 22-0261 - CEP 89460 - CANOINHAS-Se --

� .'

_________________ m .=====-__=-__=-,,_o � __

Ivanita Schivinski, Paulo Frank e leis Ma-
ria, Baukat. I

'

.

-,
. PAPANDUVA ': Esmeraldino Maia de Almeida
lVrAJOR VIEIRA: Francisco Krisan
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Você conhece ,o' «AA»?I
Com este título, o «Correio do Norte»' pu;

blicou recentemente 'em três edições, uma maté
ria de esclarectmento sôbre o que �,'3 spcieda ...

,de formada por grupos de Alooólícos Anônimo8

no Brasil e outros países. O intuito foi o de lançar'
a semente na comunídade canoínhense, Os' resul
tados não se fizeram esperar. Já está seBdo
idealizado o Grupo dos Alcoóltees Anôntmos ti'o
Oanotnhas, tendo à frente o Sr. Clementína
Pleczarka. Sensibilizado com a perfeita organi
zação e Iuncionatnento de um desses Grupos 110

Rio Grande do Sul, Clementino reuniu material
e Informações para organizar e fundar e AA em

Canoínhas Há grande interesse de pessoas liga..

das a estes grupos em ajudar e dar saa parcela
de conhecimento para esta nobre causa.

CORRE,IO DÓ NORTE 13 de setembro de 1980
--------------------������----------� u �-----�---------------__�

������ �------------�

/

LUCIO
,I, ' , . , '

COLO'MB,O
'Prêmio CODESC
o amigo Nilson Thomé, [ornalísta e escritor

ds cidade de Caçador, foi indicado pela;:Câtnara de
VereadofeSl e Prefeitura daquela . cidade, para íns
erever-se como candidato ao prêmio CODESC de

- Desenvolvimento, setor de Pesquisa e História. A
brilhante íníciatíva do Legislativo e EX6!cutivo de
Caçador, foi' em reconhecimento aos trabalhos de
Pesquisa

.

da História do Meio",Oesta Catarínenee,
desenvolvido. por Nilson. Do eoluníste.. seguem a.

feUc:itações ao presado confrade.

: 'Ai.ri" Conoalves, G�re:nte do Planalto Hotel,
'ree9beu IDa Itmana passada, a vístta doe; sobrí
•bol Vera �h.\l"ia e Rudi W�idig, da Sochld.ads
PGl'toalegr�,n.e, ,Rudi� é gerellte d� Agência Cea ..

.�ral do U�llbaJlo�. em Pôrto Alegre e sua é'PéIQ,
Vera Úarla, d8�hca-$o à Iiteratura, t$J)do publí
eadcI e01'ltoIJ • pOêmas. algull'- à.lê. pr�uniad()!S
•• e••eursoll l1terári01 .

-Juselmara
Após o baU. da.1 6�buta:nte. IJO ültlme sã..

bade, Jussimara Tabalípa rseepeíonou um grupo
da .JIíljgtH', na\ re�idência de leu. p",il eom um

eequetel, Leôaídas Ta.balipa 10i perfeito 4ulfitriio,
8.''Y'indo drillk•• e sal,:atilitihol até li' primeira�
.�ra. da mallba. '

CI��eça I IBV8� clleçia de meia-eslacáe
·CII 8S tltilas criações da mo,da Ra

Pingo .de Gente

Batizado
.

Tendo como padrinhos, o casal Vanderlei (Elo
ne Msyer) dos Santos, fDi batízado dia' 31 último, o

,garoto AdsOll C'ésar Drugos, filho do casal Ademar
• SÔnia Drugos. - Para comemorar, os pais de AdsOD
ofereceram um almoço aos padrinhos e faniiliáres
que vieram de Gu�rapuava. Presentes; Miguel Dru ..

iO$ e .fatniliB, Nair F.ranco Mayer e Justima Drugos.

Fernando T'okarski
é destaque
o EiHilCri tE>r e contista. FeTnando Luiz

Tok&rski, publicou recentemente n& jOrnal
Li terário aI terIiativo «Semente» � um de seus

belos trabalhos./Entre ontros Domes famosos

qne participaram no mesmo númer0, figuram.
{lIAaur� de Sennà Pereira,

.

Jurandir Schmidt,
Terezinha Pereira, Clãudio Feldmann, J6ão

Guedes', Nicolas Behr, entre outnos.

,

Taatro / Raízes
Formado r�centemente ppr jovens da co

,munidade Tresba'rrense, o Grupo de Teatro

Raízes# promoveu na úl tima quinta- feira no

Cine leoal, uma p'ré"estréia da péça-comédia
«O PasteJão e a Torta»'. A peça. estreia. ofi - \

cialmente· no próximo dia 20 às 20 horas no

mesmo local, sob a direção de Waldemar Reis,
tendo no elenco ele próprio e Maria Alice

Holtz4 Roseli Maria Holtz, EdilsonJos' dos
5a.tos i João Uba.

J·anta r festivo

Em comemoração ao dia do Médico Vetar i

nárjo_ a Ass<;>ciaçã.o Norte Catarinense da

Medicina Veterinlria, realizou na segunda-
1'etra 6-1 tima nO Clube Canoinhense I um ja'n.
tar reeti vo-.. do Qual pa.rticiparam os asso

oiados e eipoe8s� al'� de convidados espe�
c1ais. () oolunista a,gradeee o '�ent11 oonvi-

te�
.

"

�'

Na foto, de rabalípa, especial para a

coluna, o ator Paulo Figueredo e o colunis
ta num bate papo informal, sábado último
no «hall» do Clube Canoínhense. Paulo te
ceu elogios à bela decoração do clube, to
da com Ilôres do campo; à - hospitalidade
dos eanoínhenses, além de mostrar-se satis
feito' eom o excelente índice de audiência
da novela .,Coração Alado», onde faz o pa- '

pel de Anselmo. Na ocasião, o ator foi pro
curado por um grupo de Iãs, a quem ateu ..

deu com simpatia, 'distribuindo muitos auto-

, grafos.

.

Clube . Canoinhense
\

8 as Debutantes

,
Mereceu destaque, na semana qU'e passou, o

baile das Debutantes de 1980' do Clube Canoinhen

se, como sendo aquele que marcou época nos anais

do «magestoso�. Revestido de re:}uinte, esteve o Clu
be, com sua roupagem encantadora, proporcionou
aolS seus associados um ambiente de bom gosto e

de bem estar. Toda a decoração, em flôres do cam

.po, deu o colorido que somente poderia ser execu

tado por mãos exímias, _
concedendo aos associados

e freqüentadores, a satisfação do bom gosto.' A ma

nife�tação das debutantes, com seus 15 anos em flôr,
marcou .0 ponto alto dEiS festividades, as quais foram
apresentadas à sociedade, pelas mãos de seus pais,
que distribuíram sorrisos a todos quantos lá compa
receram, psra participarem 'do maior acontecimento

social da cida.de, Paulo Figueiredo, o apresentador,
ator da Globo, superou as expectativas, pois
conseguiu, com sua simpatia des'contrair as debutan

tes, a� quais encontraram no
.
mesmo, a sE'gura�ça

de que precisaram para a passaréla a fTlas destina

da. C9.mo não podia deixar de ser, a Patronesse
CYNTHIA BASTOS KAMIVIRADT; mostrou-se real·

I mente a grande patronesse do momento" eis que a

graça e beleza da mulher canoinhense, ficaram es

tampadas na sua pessôa, tendo a mesma dado às
debutantes a manifestação de aconchego e bem es

tar. Cumpriu o Clube Canoinhense, sua missão enl

bem desenvolver o baile das debutantes 1980, que
marcou também, o seu 68º enÍversário.

.

Parabén(:à Diretoria, pela grandiosa festa dos

vestid6s brancos.

Dir 8 Restaurante . Pinguim'
Cardápio À LA CARTE - espeto corrido

- lanches - sorvetes da casa - Aceitamos eu

Mmendas de churrasco de gado-- carneiro -

ltdtão e galinhas as.sadas. PreparatAlM festas de
.. r •

t tan:wersa:r1US e C'aSümen os, e e.
, J

Rua Paula PeT�ira, 430 (<ao lado do Cotreio)"

...

'.

r,

Rainha da Cidade
Realizou-se ontem, com grande sucesso, _

Segundo Concurso «Rainha da Ctdade», lJ.UIiU&
,

promoção conjunta Líons e Les Clube de Ca•• i- ,-
"

nhas. O acontecimento teve lugar na Soeíe••d.
Beneficente Operária, com o presttgío de aute
rtdades e personalidades do mundo social eaD@I ..

nhense, Onze jovens desülaram na passaréla,
concorrendo ao título máximo da beleza da�mll-

'

lher de nossa terra, sob o patrocínio de diver._.
empresas e entidades locais. O [url foi dos ••-
lhores, tendo em sua composição Prefeitos e Da .. .'

mas das sociedades de Pôrto União, Três BarraI,.
Mafra., Ma.jor· Vieira e Canoínhas. Na, próxi•• :t
edição" publíeareí o nome da «Rainha �a �idad.7'
80/81», bem como todos os detalhes deste bada .. �.
lado acontecimento. "

I , •

"

I'

Aniversariantes, da semana
/ , -

,

BOJE: sra, .Maria das Graça", upa". de

,Simão .II1arort Becil, residente em .II1ajor Vieira�;'
J'rJ'. Zackei e Z,:_nei Seleme; ROJ'e' .J1ari Holle�;;�

dML1.NH.d: sras, ROJ'éliJ' Maria-, upoJ'a d�:
Reinaldo Cresiani, e .II1ari.'a Herminia, esposa de
Lucinda SOfulglio, residente em \São JOJ'é das Pi

nhais-Pr.; srs, Rubens Lino Tokarski, drgemirIJ
ROJ'a e dlfredo Ivo Paul; Márcia Regina Ã1or".rchj
GilJ'on Luiz JI1ohr., j

DIA 15: .ddemar i"üfbauer,
Oliscooicz e Gilcéia Luiza Endler.

DIA 16: sras. ROJ'a, esposa de Derby IFtJ.':
iana, e Olga, esposa de Perciliano Leandro Seuz«;
Jiarco.f Rogério 41edeirluJ' Luci Tomparoski, rui-
dente em Guarapua"a., -ri \:

,.,

I,' I
;fi.

DILi: 17: sra. J(arin, esposa de Heitor C. �\;;
Costenaro; .rr. Ileriberlo Hildeberio Schultz. ,

'

"

DIA 18: J'rs. /l{enJ'o Gr{JJ'J'k{Jpl ,e laro.!lfl-u, I' ,:' '_

DoliJ'ny; Paulo Henrique TompproJ'ki, re.tidude 'e11l.
. >} :�,

Guarapua"a e CLáudia Sampaio�
.

DIA 19: J'rJ', I"an de ,PauLa e, Sil"a e lIli-

guel lokarJ'ki,
. ,

doJ' ani�er.tarianle.t, cumprimemlo.f do coiu-
.. .

niJ'la,
", .

\, \

Parabéns·· Viviane .

,',

,/

.�-

I

Inaugurando idade '-nova amanhã-" esta

jovem de nossa sociedade,1 Viviane ,·Maria

Jenzura, filha do casal Aluyr e Eline Jen

zura A coluna presta sua homenagem à a

niversariante, com votos de muitas felicida-
,

des.

·1 ,

l'

"

"
,
...

"

"

-.....
'

...
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, '

Prefeitura MDD� de Canoinbus

Lei - N. ·'1558 de
. \

Autoriza o Poder Executivo firmar convênio com a se-'

cretaria de Cultura Esporte e Turismo do Governo dó
Estado, de: Santa Catarina.I .

-

Dr. B. Therézio de Carvalho Netto, Prefeito 'Muni�ipal
de Canoínhas, Estado de Santa', Catarina, faço saber que
a Câmara de' Vereadores decretou e eu sanciono a seguinte

"

Artigo 1.0 __ . Fica o Chefe 'do Poder Executivo, au
torizado a firmar Convênio com a Secretaria da Cultura

Esporte e Turismo 40 Governo do Estado de Santa Ca

tar�na, através da 'Unidade de 'Construções e Instalações,
objef{vando a. construção de Quadras Poli-Valentes, na.

Escola'Básica Margarida de Anunciação Carvalho de Bela r

Vista doTóldo, e l�úc1eo Habitacional da ,CQ,HAB/SC.]
no Bairro Industrial N.o 1, no valor de c-s 150.000,00
(Centoe cinquenta mil cruzeiros}, sendo 'Cr$ 75.000)00
( setenta

I
e cinco' mil cruzeiros ), para cada �

Artigo' 2.0 - A despesa 'decorrente com a execução
dest� lei� j correrá por 'ponta da dotação: Departamento
Educação e Cultura - 4. O . -o . O -- Despesa de Capital
_ 4.1.0.-0 � Despesas de Custeio -- 4.1.0.0-

.'

Obras e Instalações; e nocaso de 'insufi'ciênpia orçarnen-

1 tária, poderá o Executivo suplementar por decreto a L"n.

portância que se' tomar. necessáría.
'

Artigo 3.o,":'__ Esta lei entrará em vigor na data de SUe;
'. I \. .

publicação, revogadas, as. disposições em contrário "

,

- -,' ,(

.

Canoinbas, -OS de setembro de 1980.

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

, I, I

Esta 'lei foi registrada' e publicada no Departamento
A'dministrativo, . na data supra.

I

. José Bonifácio Furtado
,

Coordenador .Administratívo I

Lei .N. 1559 de '05-09�1980
Declara de UtiHdade Pública a Associação Médica Dr.

'Osvaldo de Oliveira, Secção do Planalto Norte da Asso-

ciação .Cátarinense' de Medicina. f'

Dr;. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito
· Municipal de Canoinhas, Estado de ,Santa 'Catarina, no

uso de suas' atribuições, faço saber que a Câmara de Ve·

.readores decretou e eu sanciono a 'seguinte

I
'

I ! ,:
.

" I \ j : /! ,

: I

,I ,I \ , • I"
. '

, i i I,. ,
'

, j

Artigo 1.° � É reconhecida de utilidade pública a

· H�ssociação Médica Dr. 'Osvaldo de Oliveiral 'Secção do ';

Planalto Norte da Associação Catarinense de Medicina",
· com sede e foro nesta cidade.

, Artigo 2.0 � A Entidade beneficiada com a presente
'lei, fica assegurada as prerrogativas e vantagens previs-
ta na legislação vigente. �,

.

I

)
,

'

. Artigo 3.° - Esta lei entrará em vigor na data de sua
, "-

publicação� revogadas as dispo'sições em contrário.

Canoinhas,' 05 de setembro de 1980.
'\ .

Dt. Benedito Therézio de Car\7a1ho Neto
Prefeito Municipal

Está Lei, foi registrada e publicada no.Departamento
.A�inistrativo na data supra.

'

José Bomfácio Furtado
Coordenador Administrativo

Drl. Zoá Walkyria Natividade Seleme
.

\

- 'CIRURGIÃ bENTISTA, - .

- ele 005589159/DEP �

€línica dentária de senhoras e crianças.
, "

.;_ Especialização em Odontopediatria -

�PRA;:MAReADA - Pça. Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
, '1"',- -

• •

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que: Registro
se acha aberta a Tomada de Preços -' Edital> n.o�;
.049/80 para "Serviços 'de Mão-de-Obra, !lá Ampliaçâo]

Prefeitura lun; de ',Vonoinbas,

\

leite

CARTÓRIO PAULA s. CAB- ,

I
'

VALHO - 1.0 TABELIONATO

Aviso

"

Edital de Notificação'
da Protestos, i

. ,

i'

lIIifP '.

I,

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de ]

Canoinhas, leva ao conhecimento dos interessados, que
se acha aberte a Tomada ,de. Preços - Edital n.�
052/80 para "Aquisição de 01 Teodolito e 01 Mira" com, ,

prazo de entrega das propostas até às 10 (dez) horas do

dia 22 (vinte e dois) de setembro do corrente ano .... :,

(22 .09.80). Cópia do referido Edital. e maiores escla- :�
recimentos, serão obtidos junto a citada .Comissâo ,

. I

Canoinhas,}O de Setembro de '.1980. "

Hu/Jo Antonio Peixoto
.

'

Presidente da Comissão

Por não terem sido encontra
dos nos endereços a mim for
necidos, ou por se recusarem a

tomar ciência, faço saber 1 aos.
.

que o presente Edital virem ou
'

dele tiverem conhecimento', de

que deram entrada neste Ofí- ·

cio, para serem protestados
contra os responsáveis' dentro
do prazo legal os títulos com'

_

as seguintes. características:

DP N,o, 370,72 -' 'Valor 'Cr$; "

.6.224,88 - Vencimento: 30j07/80
- Emitida por / Miguel Procopial'
Comércio de Veículo lida. - 'Contra:
Luiz Carlos Machado.'

' ..

Nota 'Províssóría: Via Única -

, Va'ior Cr$'3.948,OO- Vencímeritó; ".
09/07/80- Emitida por:" Sharp .

finao eira S/A· contra Dieter Joao''.:,
Plcnha.

'

.' j "

/

• de A

itVISO I C
.,

A Comissão de Licitação da
'

, '

Municipal' . 'de,Prefeitura

, .

da Escola José Groscopí,' com aproximadamente 200

(duzentos) metros quadrados", com prazo de entrega
das. propostas até às 10 (dez) horas do dia 18 (dezoito)"
de setembro do corrente ano (18.09.80)" Cópia do re-

, '

ferido Edital e maiores esclarecimentos, 'serão obtidos

junto a citada Comissão. ' -

,

Canoinhas, 08 de setembro de 1980.
:.- /.

Hago Antonio. Peixoto i ,�

Presidente da 'Comissão

'Canotnhas, 10 'de setembro' de.' )

1980 . I .'.

PAULA S. CARVALHO
OFICIAL DE PROTESTOS

'

CPF 246 975' 329'-53 ' '. :...... ,

,
.

,
".' � ,

:

'.'

.

Sebastião Greín Costa, Escrivão .

!,

de Paz e Oficial' do Regi�tro "Civil
. .,.

do Município de Major Vieira, Oo- I'

,marca de Canoinhas, "Estado.' de i;:

Santa
.

Catarína, na forma da lei, :>
i,i:

faz saber que pretendem casar:
. /,-

o

',\ �, .' I;,
�

T:'ACIDENIR ANTUNES· ao-
l':,

DRIGUES oe EUNICE VAR- ��,
VENCZAK,'.\·' brasíleírosj.. ·sol... , !t
teíros, ele' construtor, natu.. ·:1

�. tal deste Estado, \ nascído enr:
Alto Mosquitinho, Rio do Sul

I no dia 13 de abril de 1956', ria - .

sídente 'e domiciliado - em Pa..

panduva-so, filho de. Vidal
AntunesRodrigues, ralecído, e., .

, I.

de, Antonía dos Santos' Rodrr ,

,.

.

\ .. ,'

gues; ela do lar, .natural .des- ..
'

te Estado, nascida neste .mu-. '

nícípío, no dia 0'8 de abrllde-
,

1'963" filha de", Teófilo
.

Var..
.

venczak 'e de Julía ' 'Pancze
niackk Varvenczak., ::." i' i

., .

icita
..

VI.SO,
A. Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal " de

Canoinhas; leva ao conhecimento dos' interessados, que

se acha aberta a Tomada de Preços - Edital n.o ,

050/80 para "Aquisição de Pneus", com. prazo de entre-
.

- ;

ga das propostas até às (dez) horas do dia 18 (dezoito) ,

de setembro do corrente ano. (18 ,09 1.80) , Cópia do' re

ferido Edital e maiores esclarecimentos, serão obtidos

junto a citada Comissão .. '. '

,

1

pgDRO RODRIGUE;S e' E-
VA BERDNASKA>" brasíleíres, ;

solteiros, domiciliados 'e resí
dentes 'neste munícípío., . ele
lavrador,' natural deste ;Esta': 'j"', .

do, nascido em Imbuía, neste.' ..
-PJ.unicípio, no dia 11 de ;mar.. ·' }'

ço de '1923 filho de J:osé ,Ro-.· ,

drigues de Oliveira e· de' 'IIi- :'

fânêia "Fernandes ,dos Santos, ..
,

amqós: falecidos; ela do� ·lar, .'.

natural ;,"d:este Estado,. nasc��
da neste municipíó, nO' dia 05
de outubro .de '192g;' filha de
João Bel'dnaski,

-

falecido, .

e

de' Oastorina Preta' Chaves:

A Comissão de Licitação da· Prefeitura Municipal ge Se alguém tive� conhecimentó

Canol!}has, leva ao conhecime,nto dos interessados I q\le. I
de existir algum ilrip'cdimento legal,
acuse-o p,ara :fins de direito.

S6 acha laberta' a Tomada de Preços - Edital n.O '

, Ma�or Vieira, O1· de �'etem�'"
051/80 para "Aquisição de Explosivos", com, prazo' de í

. bro de 1980 .. ·>
1, _�!.,;�t:.i�if;f+:l

,entr�ga da� propostas até às 10' (dez)' horas do dila '19 . SEBASTIÃO G�IN COSTA. ;',:.,.
.:.... ,"

(dezengve) de setembro do corrente ano (�19. 09 , 80). ,

Oficial do Regist.ro Civil

Canoinhas: 08 de setembro de 1980.'
,

\ Hugo' Antonio Peixoto

Presidente da Comissão
, ,

Licita�-viso

Cópia. do - referido Edital e ma�ores. esclarecimentos, se:

rão obtidos junto a citada Comissão.

Canoinhas, 09 de setembro de 1980:
.

i Hugo Antonio. Peixoto
1

I ,

Presidente da Comissão
1.,-

/

.

__umnsmH !pj li ' di_ptueA g __ '�

.'

'

«�BOM - D II ' A» "

«COMPÀDRE�.} .

-i' '.'
, .'. l'

A melhor erva mate, pr9gu-, ",. "

zida" me toda' região •.
' . � ..

\ ,1
I�



CORREIO :PO NORTE

I

13 -de setembro de 1980

FlJNPLOG'
,

I

de
promove
•

pesqu a op
\C'�,�II;� SERVICOS

., ,

Rua Getúlio Vargas, 527 - Fone: 22-0971
, :rARMACIA DE PLANTA0: De sábado (13) a sexta-feira

(19) ALLAGE - Rua Vidal
Ramos, 694 - Fone 22·,0416,

lVlÉDICOS DE PLANTA0: Em easos de extrema urgêneía _
Fome 22-0021

RADIO PATRULHA: Fone: 198

PRONTO SOCORRO: Fone: 191

PLANTA0 CELESC: Fone: 195

ESTAÇAO RODOVIARIA: Fone: 22-(')1Te
RÁDIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12.:tHt

horas e das 14:tlO às 18:00 ho
, ras , Aos sábados até às 16:00
ho:ras.

lr

'Canoinhas (ARP) l,

Fundação Das. Escolas do
Planalto Norte Catarinense

,
- Funploc, promoveu recen.

temente I, a primeira etapa
do Seminário de Pesquisa
Operacional, ministrado pelo
professor Amaury Barroso.
Este seminário, çom duração
de 60 horas, será desenvol
vido em mais três etapas e

está sendo ministrado estri
tamente aos 34 J estudantes
da' quarta série do curso de

J

Administração de Empresas
da entidade.'

.

Amaury Barroso

O instrutor do

I

Acontecendo Responsabili�de: J.• o.
;

* MA maior de todas as virtu
des é o amor. Neste mundo

que repousa. sobre a força, a

tíranía e a vídlêncía, tende
como missão seguir o cami
nho do amor, descobríreís as

sim que o amor desarmado, é
a força mais poderosa do
mundo" .

,"�." "

� �·J't·!
,

* Na noite branca do sábado
passado o Clube Canoínhense
fêz-se mais lindo. .

Entre emoções, sorrisos e

uma beleza sem fim, foram
apresentadas

.

piar Paulo Fi

gueiredo à sociedade. de Ca
noínhas onze (11) bonitas

.debutantes, que deixaram pa
ra sempre marcado na lem
brança dos que lá estiveram
estes' momentos inesquecíveis.

Cíntia Bastos Kammradt
'foi a patronesse das debutan
tes que tornou ainda mais
linda esta festa.
* Dia 11' próximo .. passado
quem comemorou idade nova
foi a Buli. TUdo de bom à
você ..

\

* O ,Nardo esteve aqui ma
tando saudades conquistando
olhares e leva para Floríanó
polis a esperança de um bre-

_ ve reencontro com a graça
de menina que é .teane.
* Também Carmem P. e Joãe
L. Juntos. Isto é bom.
* Na sexta-feira passada mui
ta gente esteve' reunido na

easa da Bata para cumpri
mentá-la. Felicidades.

� Passou alguns dias conosco
Milena. Ela que é sempre
motivo de alegria a onde se
encontra ..
* Melissa e Hilário depois de
um tempo separados se reen
contraram novamente. 8em
pre assim.
* E o Godoy completou idade
nova no último dia 9. Para
béns. Recebeu também o

cumprimento' dos amigos no
dia 10 próximo passado o
Edumar. Felicidades.

Seminário

de Pesquisa Operacional, A
maury Barroso, foi contrata
do especialmente para esta

atividada pelo Diretor em

Exercício da Faculdade de'
Ciências Administrativas da

Funploc, Paulo Dequêch',
O minístrante é o professor'
titular da cadeira de Teoria
'Geral

.

de Administração des
sa fundação, possuindo di
versos cursos de formação e

especialização tanto no Bra

sil como no 'exterior, entre

eles, o de Filosofia Pura na

PUC; especialização em En

genharia de Desenvolvimen

to) na Escola Brasileira de

r

. �.

semmeno

cien I
\

.

Adm. ,Pública, dã Fundação
Getúlio ,Vargas' e pós-gra
duação em Comunicação Se
cial na Uferj, ambos no RiJo' ...

de Janeiro. Frequentou ain

da a Spartan School Master

Air Transport Pilot, na Uni..
,

versidade de 'Oklahoma, nos.'
EUA; o Curso Avançado de",

Engenharia de Vôo, em Mia,.. '.�
mi, também nos EUA; além' \

dia Escola Oficial de Turismo
e, Informação em Madiid'�� j"

.

na Espanha. Com mais ·de",.-
2 5 mil horas de voo, Amau-' '.

ry Barroso é oficial aposen-
-

tado da Aeronáutica.

Mé o
Dia 3 último, nas depen

dências da CE:ASA-PR, em

solenidade festiva, tomou pos
:�e no alto. Cargo de Diretor
de Operações para o Estado
do Paraná, o Dr, LUIZ ALr
BERTO PE:RErIRA PAIXÃO,
para o qual foi nomeado por

* O Cláudio D. voltou para ato do Sr. Secret.árío de E'sl

Florianópolis deixando sau- tado e Negr.cíos da Agricul
dades, principalmente para a ' tura .

(

Tanínha.

,

* Leila e Luís marcaram pre
sença entre nós na semana

passada .

Sem mencionarmos outros
.

fatores" a nr t'cía acima já
desperta a' atenção pelo que
encerra de mêrito, competên

, cia e características de proe
minência da, pessoa índícada.
Mas a satisfação e o júbilo, o

orgulho e segurança que 'nos
fazem vibrar por aquele ato
de reconhecímento aos dotes
intelectuais, profissionais e

de competência que ornam a

grande figura do Dr. LUIZ
ALBERTO PEREcrRA PAIXÃO
,é justamente porque ele em

presta aqueles apanágios: às
causas da nossa comunidade
canoinhense.

* Estão conosco Lucíane e

Sônia Boing. Elas que fazem
sempre muita falta por aqui.
* Na terça-feira passada, a
conteceu no S:extão um jan
tar onde' muitos marcaram

presença;
* Cristiane G. menina boni
ta e símpátíca de nossa'

.

so-
ciedade.
* E o Caio .sorríndo muito,
não é para menos pois a Vi
viane está (aqui.
* Ozírís B. menino fofo que
se' ,fêz presente no baile de
sábado passado. ,

'

* ."A$ palavras são filhas do
vento, as obras filhas do co-

.

ração" .

o Dr. LUIZ· ALBERTO PAI
XÃo faz parte, destacadamen
te, do. Corpo Docente da Fa-.

um .bem chlmerrêe

prefira

"

eco ec·do'"
culdade de Ciências Admínís
trativas . de Canoinhas, como
Titular da Cadeira de Admi

nistração de Venda (na área
.de Marketing).

Desta forma, ao
-,

vermos

que o nosso P:AI�O, alça
vôo com as asas potentes, do
.seu caráter, da sua' inteli
gência, probidade e eficácia
proãssíonal, à frente de um

órgão dos mais importantes
na organização daOentral de
Abastecimentos do Paraná -

que é o vanguardeíro na iuta
ora encetada, pelo melhora
mento dos fatores de criação
e distribuição de alimentos,
constítuíndo mesmo um dos
fatores principais da Segu
rança Nacíonal -, temos que

proclamar exaltadamente, a

nossa satístação e o nosso or

gulho dizendo: ELE 'É 'NO�
SO;está conosco e Canoinhas
em geral €' a FUNPLOO� em

particular se, ufanam em' con
tá-lo entre os seus amigos
mais cooperadores lutadores
pelo seu

.

desenvolvimento .

)
,

Do sucesso' na nova posição
não ternos dúvidas. Mas, re

ceba, Dr. LUIZ ALBEnTO
PEREIRA PAIXÃO dos 'amí
gos .de Oanoínhas, do' Corpo
de Alunos da Faculdade e da

.

Direção da FUNPLOC, os V{)'

tos de perene felicidade .e sa

tisfação plena na operação
da missão altamente soeíal
que hoje abraça. I

......c.,'
I

Para

«BOM-DIA»

. r!
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UNGER
.

& GIA. 'LTO:A.
INDÚSTRIA '- COMÉRCIO·- EXPORTAÇÃO'

TELEFeNES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014, '

Distribuidores
-

.

Completa
Exclrisi vos'

dos Motores

da Linha

Despachante «Davet»
-

I
.

'

�
de .Osmário Davel' Filho
Rua Major Vieir8, 350 '.

Credenciado sob o n.o 291 para:

Emplacamento de Veículos - Carteira de Habilitação - Car

teira de Identidade - Confecção de Placas e Plaquetas

( ..
, �",,' ,

�.t'.

V· to Ku 1\ 'ek
' 6'

�
/

"

,

convidam parentes e amigos para a missa de .13
\

-

anos de falecimento, que farão celebrar em sua'
memória, dia 16 (terça-teíra), às 19 horas, na Igre
ja Matriz Cristo Rei.

Canoinhas, setembro de 1980

.

«\VEG»

Esquadrias de
.

ferro e uma variadíssima secção
de vidros, com equipe de profissionais cornpe

.tentes] para sua, colocação.
Rua De15. Costa <,Carvalho; 41 e 4� - UNIAO DA VITÓRIA - PR.

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

I REPRESENTANTE EM CANOINHAS:

WaldeDlar Kniip el
________________.�'__�__r I·��_" .��",.c--_

Rua Major Vieira, 360 - Fone (0477) 22-0386 - CANOINHAS - Santa Catarina

t, .

Convite-Missa
. Os familiares. do inesquecível

, '

I'

"

"

"),
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CARTÓRIO DE REGJ.STRO GERAL DE IIMóVEIS DA
OOMARCA DE CANOINHAS ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital . de Loteamento
EULALI1\ GLABA KOHLBEOK, Oficial do Rtjgistro de
'Iméveís da Comarca de Canoínhas, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei,
Faz público, para 'ciência dos interessados, em cumpri

mento ao disposto no art. 19 Lei nº 6.766, de 19/12/1979, que
por LUCILIA DE SOUZA FERNANDES, ANA IZABEL SOUZA

CHECALSKI, casada com ZENON ClfECALSKI, JOSÉ FLAVIa
DE SOUZA, CATARINA ODETE nos SANTOS, casada COIn

JORDÃO DOS SANTOS NETO, 'MARGARETE' APARECIDA
DE SOUZA SCHEMCZAK, casada co:m JOÃO BATISTA SCHEMC
.�AK, MARIA ELIZABETH DE SOUZA, LAERTE DE JESUS

SOUZA,fALOIZIO DA CONCEIÇÃO SOUZA e E"QNICE DAS
DORES SOUZA, foram depositados em seu Cartório,' memorial
descritivo, planta e demais papéis) e documentos relativos ao

«LOTEAM'ENTO BOA VISTA», situado na cidade de Major
Vieira, desta comarca, ,conforme. planta abaixo.

As impugnações daqueles que se julgarem prejudica-
. 'd()S·quanto ao domínio do referido imóvel, deverão ser apresenta
das dentro do prazo de quinze (15) dias, a contar da data da ter
•eira e última publicação do presente Edital. Findo o.prazo e não
havendo impugnação de terceiros ou deste Ofício, será procedido
• :registro ..

o processo encontl'a-:se, a disposição dos interessados,
neste Cartório, durante as horas .regulamentares. Dado e passado
nesta cidade e comarca de Cano inhas , Estado de Santa Catarina,
aos 25 de agosto de 1 980.

EULALIA GLABA KOHLBEtCK - Oficial do Registro de Imóveis
,

,CPF 249111199/34
'
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TELAS DE ARAME GALVANIZADO PARA CERCAS,
ALAMBR�DOS, VIVEIROS, GRANJAS DE AVES, CANIL.

FABRICAMOS EM QUALQUER ALTURA E COMPRIMEN-
TO E COM ARAME DE TODAS AS BITOLAS.'

ARTEFATOS DE CONCRETO EM GERAL

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

Escritório: Rua Eugênio de Souza, 188 - F-one 22-0748, Caixa
Postal, 241 -. Anexo Escritório Cide Contabilidade
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EJ'meraldino Maia Almeida

Padre Nilo envia óbraços
Este colunista recebeu carta do

Pe. Nilo, coordenador da SANTA
IvIlSSÔES que esteve em Papanduva.
Faço minha as palavras-dele agra
decendo a comunidade, Eis o texto
da carta: «Prezado amigo Esmeral
dino de Almeida, Recebi com alegria
seu cartão e os recortes do jornal,
de sua autoria, sobre as Missões.
Agradeço muito a lembrança, por
que para nós é muito importante
para o arquivo. Sabe, as missões
terminaram e eu fiquei muito con

tente com tudo de bom que aconte
ceu. Mas as saudades de tudo e de'
todos são. muitas. Foram poucos
dias e não deu para conhecer a to-
dos pelo nome mas a todos levo no

coração. Estou cumprindo minha
obrigação de rezar sempre pela fe
licidade da Paróquia e de todos
seus moradores. Ao senhor que co

laborou ao nosso lado de um modo
especial, e a todos que nos auxilia
ram, não esqueceremos jamais. En
vío-Ihe uma larga. bênção para que
Eleja penhor de muita felicidade. Se
alguém perguntar por nós dê um

abraço nosso, muito apertado». Pe.
Nilo José Scur. Pinto Bandeira.
18/08/80.

Indignado, Figueiredo lança um desafio
aos:facínoras do lerror

Num discurso inflamado, durante
visita a Uberlãudta, o Presidente
Figueiredo desafiou os autores dos
recentes atentados terroristas, - qu-e
classificou de Iocínoras, a desviarem
«suas mãos criminosas sobre minha
pessoa, mas que deixem de matar
inocentes». Sem esconder profunda
irritação, o Presidente que quebrou
o protocolo ao discursar de ímpro-

I

viso, garantiu que não permitirá
que

.

os terroristas «transformem
nosso Pais num Pais de ensandeet
dos. Não queiram trazer para nos

sas terras de paz o exemplo de ter
ras estraugeírass. Como arma para

I punir os responsáveis pelos atenta
dos, ele dlsse que não abrirá mão
da lei. (G.P.)

Trágico [desastre rodoviário ceifa 'a
vida de iovem casal

Dia�02 do corrente partiu da cida
de de Mafra, .um jovem casal no

seu Oaravan com destino ao Rio
Grande do Sul. Longe de imagina
rem' que BU'iS vídasçse aproximavam
do final, Bem contra-tempo algum, já
perto da eídadejde Lages no km 268,
aconteceu li fatalidade, e carro do
casal chocou-se VIolentamente com

um possante
<> caminhão de trans

porte que vinha em sentido contrá
rio, que reduziu num montão de
ferros retorcidos o veiculo do Dr.
Raul de Almeida Gonçalves, mais

Vburrascaria
Pampas,

o VERDADEIRO CHUR
. RASCO A MODA

"GAÚCHA" .

Final da Caetano Costa
C/ BR-280.
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FUCI(
Azulejos .. Conjuntos Sa�itárlos .. Ferragens '- Matertal Elétrico - Pisos

Tubos 'e Conexões para água e esgoto - Tintas, Colas e Vernizes, etc.
\

CONTINUA BOTANDO PARA QUEBRAR COM SUAS SUPER PROMOÇÕES:
. '. I

�

-- Chapas dura.lex 0,84 x �,02 de CrS 226,00 por CrS 185.00" a' vista.
_ Conjuntos Sanitários Cidamar Arôbesc, decorados, de Cr$ 1.604,00 por Cr$ 6.083,00, a vista•
._.. Conjunto �Sanitário Deca Ipanema, de CrS 1.511,00 por Cr$ 6.435, a. vista.

Tudo o que você possa .ímagínar para construir ou reformar sua. casa, vá e comprove.

Fuck Materiais para Construção, agora operando com o cartão ELO, para facilitar ainda
'.

I

mais suas compras, em até quatro pagamentos. '.

RUA CAETANO COSTA,860 - FONE 22-0281 - CANOINHAS - SC.
'" ,

·.'""'.""11" ••••""1"'.",,, •••• , •• '.1 ••• , •• ,.'., •• "., •• ,." ••••••••• 1' ••••••••••• ,',.,", ••• ,"'",,'I�

conhecido em Papanduva ,por Dr.
Raulzinho e de sua jovem senhora
de apenas 27 anos de Idade perece
ram sobre os escombros do veículo
ninistrado. O casal deixa na orfan
dade 4 filhos menores de 10 anos.

Os corpos, depois de liberados pela
Polícia Rodovtária, foram translada
dos em viatura mortuária da cida
de de Lages para Curitiba onde fo
ram sepultados. Mais duas' vidas
preciosas' foram ceifadas pelo trân
sito desenfreado de nossas estradas.

A liderança do Papa
Oficialmente os estaleiros de

Gdanskl tem o nome de «Lênín,»
porém os operários em greve de

penduraram no seu portão principal
um imenso retrato do Papa João
Paulo Segundo e uma imagem da
Virgem Negra de Czestoohowa. Com
prometida durante um milênio na

. luta e nos inúmeros períodos de
sofrimento da nação polonêsa, em

constante comunhão com ela, a I
greja Católica Romana da Polônia,
não podia permanecer fora da crise
social que atravessa o país há qua
se dois meses e que atingiu sua

maior amplitude no litoral Báltico.
(G.�) ;

,

Dr. Pau'lo Matioslti filho
Já com residência fixa em

nossa cidade, à rua Nereu Ramos
n." 3007 (em frente a matriz), en

contra-se entre nós o Dr. Paulo Ma
tloskí Filho, de tradicional família
papanduvense, com seu escritório
de advogacía na rua e número aci
ma citado, na especialidade de Cau
sas Civis - Criminais e Trabalhistas,
atendendo nos seguintes horários:
das 8,00 às 12,00 hs, Também em

Monte Castelo, no horário" das 13,30
às 18,00 hs. A coluna' almeja felici
dades na sublime missão que abra
çou.

uva
Definição do Reajuste ao 1110 . Salário

o Ministro do trabalho, Murl
lo Macedo, disse que até o' final
desta semana estarão prontos 08

trabalhos que visam alterar os rea

j ustes dos altos salários e esta se

mana mesmo serão entregues 89

Ministro do Planejamento, para jun
tos decidirem qual a melhor 'alter
nativa a ser adotada entre as mul
tas possíveis. Os estudos do Mini ...
tério do trabalho já estão pratica
mente prontos e será dado o text'.
final nos trabalhos. (G.P.)

,

Passaréla da Sociedade
Dia 16 extreiam idade nO,,"A.G

Dr. AUnoI' Euírasto Diretor .Téeníee
da Empresa Igarachi, e a Sra D. La
ci G, Costa Ruthes, esposa do Dr.
José Ruthes, Bloquímíco residente
em Santa Cecilia .

I Dia 17 completando mais um

ano de sua prestativa' existência e

Sr. Agosti-n.tlo Sehrelner DO. Geren
te do BESC em Taió.

Dia 18 festejando troca de i
dade nova o Sr. Walmir Lucio SUD
na DO. Coordenado!' local de Bdu
cação.

Diu 21 estarão aniversariando
o Dr. Rubens A. Jazar, humanitário
médico e a Sra. Irene esposa do Ir_

Osvaldo Cerniack, residente em

Monte Castelo.

Aos aniversariantes os eumprlmea
tos do colunista.

Pensamento da semana

_

Não me interessa um amil0
. que mude quando eu mudar, 8 qus
incline a cabeça quando eu o fizer;
minha sombra .

executa tudo isso'
muito melhor. (plutarco), .

..,._

e" os
MASCULINO E FEMININO - MANICURE E PEDICURB
- ONDULA>ÇÜES. PERMANENTES, LA11AÇAO, BANHO
DE ÓLEO, CORTES DE C�BElLO' E BARBA, A CARGO DE

PROFISSIONAIS COMPETENTES,

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

Rua Vidal Ramos, 705 (Em frente à Farmácia Allage) .
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A . Carreira Militar
•

I

e cat
•

nnenses
"

, •
' � " ." .lI. 'itJ... "�"Í .... '<'ro- ...

microrregião serraria (AM� ,

,

RES),oü seja, fabricação de
cola animal e sabão, doces

, e conser,vas, 'calçados, 'e"'a","f'a...

bricação de portas',.venezia
rias parquet, molduras e

móveis; e, c) um programa
de apoio à pequena e média'

empresa, exportadora, bene
ficiando 100 empresas, e com
preendendo marketing in
ternacional, , feiras e exposi-

. ções, levantamento do po
tencial de exportação no Es
tado e a formação de eonsôr..

.

cios de. -exportadores., "'. i

Segundo explicou ° Secre
tário Dieter Schrnidt, da ln.
dústria e do'Comércio, O-

custo total do programa es

tá orçado em 21 milhões de

cruzeiros 'que, ser.ão pagos

pelo CEAG, com, o apoio do.

,Cent�o Brasileiro de Apoio
à Pequena e Média Empre ..

sa, pela Secretaria da Indús- "

tria e do Comércio" 'pelas
empresas participantes do

programa, e pela colabora

ção de outros órgãos esta

duais ou regionais, como a

CODESC e o BESC.
I

•• "-- �

Você agora com a idade de 14 a 30 anos poderá ser um

Oficial-Sargent-, ou Funcionário Federal. do
'

,

.

.

.. � ,
,

'

.EXltRCITO .� MARINHA -- -AERONÁUTICA

"Futuro Promissor - Carreira Brilhanta '..:..._ Vencimentos
Compensadores

'Ordenado Inicial acima de Cr$ 25.000,00

Com as vantagens próprias da vida Militar

Um total de 641 empre
sas catarinenses serão bene
ficiadas este ano com o Pro

grama de Apoio a Pequenas -

e, Médias Empresas Indus

triais e Comerciais de Santa

Catarina, conforme.convênio
'assinado entre .a Secretaria

da Indústria e do Comércio
,

O GOVERNO FEDERAL PAGA PARA V. ESTUDAR

ESCOLÃS REUNIDAS "ARMAs BRASILEIRAS"

Para maiores detalhes, preencha .o cupom abaixo e re

meta' urgente para Escolas Reunidas "Armas Brasileiras"
_..., Caixa Postal, 1003 -. CEP 11.100 Santos"; SP em

carta registrada, 'Você receberá sem nenhuma despesa
todas as' instruções necessárias, de' acordo com aPor

taria em vigor através de um catálogo com fotos colori

das, ficha de inscrição, envelope próprio.

Nom '

.
" �,

DOCUMENTOS

EXTRAVIADOS

Benedito Therézto de
Carvalho Netto, declara para
os devidos fins que extraviou

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, , , • , , • , , , , t • �.. , , t • • , , , • , • , • • • \. • • , ,I • • , ,

vias.
'.

·'t , , • , , , .". , "."' , • • , • • • • , • , • , , • , • , , • , � , • •
(Buchek - Ix)

......... w erma

Bruno': '

. . . . . . . �," . . . . . . . . . . Caixa Postal: 2.0 Ofício de Notas'

Edital de Notificação
de Protestos

, . . , , ,

Cidade: ' Estado: , . " ,

'Código Postal: Data de Nasc.: . " .. / ...../ . , ..

P---------------------------------__===���=.a�_=� Por. não terem sido encon

trados nos endereços forneci
dos .ou por recusarem a to-

.mar ciência, faço saber a que.
o presente. «EDITAL,» virem
ou dele tiverem conhecimen
to que deram entrada neste
.OFÍCIO» para serem protes
tados contra- os responsáveis
dentro do prazo legal os títu
los com as seguintes carae

terístícas:

DP N,o FC 052-10, venci
mento 30.01.80, .no valor de
Cr$ 20DO,00. Emitida por EI

pOM - Engenharia; Indústria
e Comércio SIA, contra: c Pe
dro Carneiró dlls Sanlos».

'

DR. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIAO DENTISTA -

MNSULTóRIO; Rua 12 de Setembro - esquina OO;Jll tra

vessa 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz) - Fone 22-0966

an
DP N.o FC 052-11, venci

mento 29 U2.80, no valor de

Cr$ 2.000.00. Emitida por, EI
COM - Engenharia, Indústria
e Comércio S/A, contra: «Pedro
Carneiro dos Sanlos».

NP N.o 01/03, vencimento

10.07.80, no valor de Cr$
J 0.000,00, credor, João Ba

tísta Guzinski, contra: "Orle·
nila Dick Chaves)).
. NP, vencimento 25.0280, no
valor de Cr$ 13 200,00, credor,
Eloi Nunes Ferreira, contra:
"Carlito Gevieski.n
DP N°. 1 527, vencimento

03. 07. 80, no valor de Cr$
14.365,00, Emitida por Jorge
Benedet & Filhos, Contra:
Maria Ines Rosa & Tect-

�......�........ma.._=__ED..mn---- m@........m. dos e Confecções.

B -I- H h k C"
.

"c· DP N.O B/0000091, venci
aSl 10 umen U ' AOmer lO mento'13.0680, no valor de

d..,e \1 eícn los Ltda.
Cr$ 9.138,43, Emitida por Ir-

\.A mao Mot 'I'ransmíssões Coml
& Mec Lt, Contra: Luiz, Oar-

I Revendedor FORD I los Machado.

DP N°. A 234, vencimento
.

8O
O t. 08. 80, no valor de Cr$

't· .94 8' , 3·2. il 11 O 'Q 19 "4.599,00, Emitida por Irmac

li 11 11 . Mot Transmissões ComI & Mec
� , Lt, Contra: Luiz Car,los Ma-

Fazemos sempre � melhor oferta em veículos novos FORD chado.

e' usados de qualquer marca.
.

DP N,· A 1400, vencimento

DISPONIBILIDADES DA SEMANA: 01. 08.' 80, no valor de Cr$
1 Veraneio super 'luxo· verde .. '.. .. .. .. 1974 4.950,33 Emitida por Irmac
1 Landau - prateado. .. .. .. .. .. .. .. .. 1076 Mot Transmissões ComI & Mec

Adquira seu veículo com a mínima entrada. Lt, Contra: Luiz Carlos Ma-

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos chado,
.

melhores preços da região. Oanoínhas, 09 de setembro

Visite-nos sem compromisso, em nossa loja à de 1980.

Rua Vidal Ramos 20�....".. Fbnes 22-0268, 2'2-0468 fi '22-0024 Alcides Schumaeher
.

' , '. Oficial Maior

Edifício Planalto Hotel • Loja Térrea ,N.o 413

Fones: 22'"'0433 - 22�0477 -'Ramal 6

Executa-se todo tipo de lavagem, inclu

sive uniformes e cortinas.
\ -

Serviço esmerado,' rápido e garantido.
Preç:os especiais para colégios,' clubes

. e àssodacões.
J

Consulte-nos sem com-promisso.
Atende- no horário comercial, inclusive sábadqs à tarde.
-.

e o Centro de Assistência Ge
rencial de 'Santa Catarina -

CEAG-SC.
,

Pelo documento assinado

pelos srs. Dieter Schmidt,
Klaus Eduardo Meyer e

Gilberto Ferreira de .... 'Carva

lho" concorrerá a Secretaria
da Indústria e do Comércio
cem a importância de 3 mi
lhões de cruzeiros para a

execução de três projetos já
, ,

aprovados e, orçados pelo
Centro Brasileiro de Apoio: à

,

Pequena e Média Empresa
I-o CEBRAE.·

'

os PROJETOS'
...,.....,. I'" .�' ,",

\ -,

Os projetos a serem execu-

tados até o final deste ano

pelo
.

pessoal técnico do

CEAG são: 'a) \ assistência

técnico-gerencial às, peque

nas 'e médias empresas atra

vés de consultoria de organi
zação e métodos e de gestão
empresarial 'e treinamento,
envolvendo 541 empresas:

b) a elaboração de qua tro

perfis industriais a partir de i

oportunidade de investimen- :

tos já identificados para a

Revelacão
I

(José Adir Padilha)

Será num sonho, num 'sonho de revelar
Inda que demore uma eternidade
Lerei seus Iindos olhos a deliberar

,

Verás a liberdade e a desejarás '

A inquietude e a pressa desencontrou-ms

Nasceu do silêncio, uma paz mfinita
A sombra de meu sorriso acostumou-se

Minhas frases, já não são mais bonitas

Em uma vida, em um tempo
Uma história, e o bom entendedor

Amanhã terás outros, pensamentos
Meditarei a entender, teu "amor"

'"

-:ii.

,,;:\' I

, Os que não amam, são presunçosos ou magoados
Resta nestes I grandes amores assassinados

, ,

r

-'_*W'''RMhH

• f

NO DEPARTAMENTO DE VEíCULOS USADOS, DE

'l\UGUEL PROCOPIAK COMÉRCIO DE VEíCULOS LTDA.,
VOCÊ' ENCONTRARA PARA PRONTA' ENTREGA:

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VeíCULOS LTDA.

,
......

M, tr

Ano

197�
1975
1978
1974
1976
19'75
19,78
1975

Marca

1 Caravan
1

\
Caravan

1 Opala .

1 Opala .

1 Kombi .

1 .: Brasília ..

1 Brasília ..

1 Variant ..

\
I

Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 289·- CANOINHAS - Sta. Catarina
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,

.

I

CIVIL -

NEREIDA C. CORTE, Qlficial de

Registro Civil do 1.° Distr�tQ .. de Co

neinhes, Santa Cata·r.ina:. fQZ saber

que pretendem casar-se:
\

"E D I S O N LEITHOLD"·

com "DAZILMA VIEIRA RI
BEIRO" , brasileiros, soltei
ros' domiciliados e residentes
nesta cidade; �le

.

rotógraro,
nascido em Canoínhas aos 1�
de junho' de 1.950, fílno de
Martím Leithold e de 'ValI]
Rank Leíthold; ela do lar,
nascida 'em .são Mateus do
Sul-Pr. aos 23 dei dezembro
de 1.956, fHha de Joaquinl
Ribeiro' e de Alia Maria Viei.
'I a Ribeiro.

,

'..
I '

..

"PEDRO ANIZIO �VES
FERNANDES" com 'TE'REZA
RIBEIRO .

ZGODA" , brasíleí
ros, solteiros, domiciliados e

residentes neste distrito; ele,
operário, nascido em Irtneó
polis-SC. aos 5 de fevereiro de
1950, filho de Paulo Afves .

':Fernandes e de Rosa Alves.
de Lima, falecida; ela do lar,
nascida em Porto Ribeiro-S.

. :M:ateus do Sul-Pr. aos: 29 de

[unho de' 1.956, filha de Pe ..

dro Zgoda, falecido e de Ma- '1

r� de Lourd�s Ribeiro Zgoda.

'OVANDI JOs.� MAZORO
VICZ" com "ANNA ROTES
KI", solteiros, domiciliados: e

residentes neste distrito; ele

lavrador, nascido em Lagoa
do Sul rr/munícípío aos 21 de

"ANTONIO GH,EGóRIO julho de 1. 954, filho de Tho-

SZÁBELSKI" com: "JlOAQUI'; máz Mazorovicz e de Estefa

NA CORR:mA �IZER", bràsí- na Mazorovlcz; ela do lar, nas

leiros, solteiros, domíoilíados cída em Lagoa do Sul n/mu
• residentes nesta cidade; ele nícípío aos 2 de abril de 1960,
operário, nascido em. Oanoí- filha de Carlos Roteski e de.

nhas aos 25 de maio' de 1957 Florentina Roteski.

filho de, Victor' Szabelski e de
. "NELSO PEREIRA DE AL

Leonilda Voigt Szabelski; ela ME.IDA" com "IVONE DE FA
do lar, nascida em' Caçador' TlMA GONÇALVES DA' RO

G!ande, distrito de. S. Sebas-
I CHA", brasileiros, solteiros,

,iião do Sul-SC. aos 14 de fe..
i domiciliados e residentes em

vereíro de 1.946, filha de
I

este distrito' ele lavrador
Francisco Corrêa .Nizer, fale- 1.. nascido em p�ciencia dos Ne�
.idO: e de Maria Al,ves da<�i�- ves' rr/munícípío aos 15 de
_.. ,\1. :

. I i' I novembro de 1.961, filho de
. ,;ALVINO NEVES RODRI�·· Antonio'. Pereira de Almeida

GUES'�' com "MARIA JOSEFA! e de Belmíra Plachek "de AI

RICARDO", -brasüetros, '801- i meida; ela do" lar, nascida em

teixos, domiciliados e, resí- 1 Rio do Tigre n/'. município
dentes neste distrito; ele ope-

I aos 17 de março de 1.963, fi

:rá.rio,
.

nascido em Canoinhas ' lha de Francisco Gonçalves
aos 27 de outubro de 1.961, da Rocha' e de Luzia Ferreira

lilho de João Neves Rodrigues' de Souza."
ê de' Maria Cristina Gomes

i

"8EBAST,IÃO C�LOS DA
da Silva; ela do lar, nascída] SIDVA MARTIN8" com "RO
em Papanduva-SC. aos 05 de. SENI D'Ei CHAVES';, bl'asilei-·
janeiro de 1963, filha de An- ros, solteiros, domiciliados e

tenor Ricardo e de Maria, de, residentes nesta cidade: ele

Sow!ta. -

'l.,; ." JL�I i operário, nascido em General

"r-,,_
--=--======= ==-0=.=='-=-'=

.

\ MINISTÉRIO :.DO'.EXER·CÍTO
. ;\. III EXÉRQIro - 5.8 RM/5.aDE

\ COMANDO D,A. s.aRM/5.sDE

ditaA
.'

d·.. "

"

�VISO .·f e
J.\

'Tomada' 'de Preços N. 34-CRL-5-80
Acham-se abertas até às 16:00h do dia 22 de setem

bro de 1980, as inscrições para alienação de madeira (Pi
nus Elliottis e Pinus Taeda) .existente em áreas sob ·a. ju
risdiçâo da s.a Região Militar, localizadas" no .município
de 'TIês Barras • i " i I I :!: . i

LOCAIS PARA INSCRJrÇÃO E INFORMAGÕES
I i

.!J

1. Comissão Regional de Licitação do Comando 1 da
s.a RM/DE - Av. 31 de Março, s/n.o - Pinheirinho
- Cudtiba·- Paraná.· \ -'I

, '.

>. 2.. Campo de Instrução Marechal Hernles' (Sede) ern

Três;. Bar.ras ,...,.- 'Santa 'Catarina.' 1
"

Horário: Das 0,8:30 às 11.3.0 e das 13:30 às 17:'00
bora.s, exceto as quartas-feiras à tarde.
:,
- O edital acha-se à di.sposiçã'o· dos i'ntéres�ados' nos

1
. . , 1'·,,· I I ,.,.; i !" .(_ I"_}' I " �

ocalS aCllllS.
.

"': ��." i. : "", 1""".
'

I

- A Comissão de Licitação observará, .rigorosamente, os
horArios para a entr·ega e abertura das pr.opostas.

.

to .
. , "

Entega das Propostas: Entre as 13: 00 e 14 ::00 horas do
..., dia 26 de setembro/' no Campo de In'strução Marechnl
':aermes (Três Barras - Fon�: 23":.150 DDD: 0476) .

.

' Abertura das Propostas: Às 14: 3O horas do dia 26 de .

letembro de 1'980, na sede do Ca�po de Instrução Ma-
t.echal Hermes. I; \ I I

1

,

.;; Quartel em Curitiba-Pr, 1.0' de setembro de t980.

Washington Curi' - Ten. ·Cel.
Presidente' da Comissão de Licitação

I

Prefeitura
.. Municip�1 de Três Barras

. �

··Carneiro-Pr. aos 13 de. outu- A 'd 11
.

1

_J L"· -

bro de 1.952, filho de Veri\-Isi- viso e rrorrogação ae tCltaçao
·

mo Martins e de Antónia da
Silva Martins, falecida; ela' A Prefeitura Muni,e.ipal de Três Baz:r'as1{leva [.ae
'do lar, nascida em Rio d'Areia conhecimento do.s interessados que\as Licitaç5ea n. os.

de Baixo ri/munícípío aos 20 01 e 02 referentes as construções de prédios escolare.s
de junho de 1.955, filha de \ respectivamente com 151,8'3 m/2 e 259,12 mj2 destinadas
Francisco Preto de Chaves e a la. às EE .. RR. Francisco e Rocha e a 2a. à��ampliação
de Josefa Alives Lourenço. da E.B. Frei M. Kamps , tiveram os prazos parar entrega

das propo s t.a s pror r-ogado s at.ê 28 de setembro' de 1980..
"INACTO TRAPP" com 'TE- Informações e detalhes junto à Administração :d& Pra·

RE.ZINHA KAVA", brasileiros feitura Municipal. no ho râr í.o normal de expediente ..
solteiros, domiciliados e resí
dentes

_

neste distrito; ele la
vrador, nascido em Canoínhas
aos 7,de abril de 1.949, filho
de Hogo Trapp, falecido e de
Rosa Pilaty Trapp; ela do lar,
nascida em Rio Bonito-Major
Vieira n/comarca aos 11 de
setembro de 1.958, filha de
Vicente Kava e ,de' Maria
Schupell Kava ..

"ANTONIO MAURICIO
·

WENDT" com "MARIA CI...
DAlRA . BMDONSKI", brasi
leiros, solteiros, domícílíados
e residentes nesta cidade;' ele

· balconista, nascido em Canoí
. nhas aos 24 de- março de .í955
filho de Bernardo José Wendt
e de .Maria dos Anjos Cordei
ro Wendt; ela auxiliar de es

critório, nascida em Serra da
Lagoa rr/munlcipio aos 19· de

.

março de 1.958, filha de Paulo
Bradonskí e de Vitalina Nie-
jelskí Bradonskki.

'
,

E·D·I'TAIS

I

"JOSÉ DOS ANJOS" -com
\\MERJCEDES MARTINS", bra
stleíros, solteiros, , domicilia
dos e residentes nesta cidade;
ele balconista, nascido em 1-
rineópolis-SC. aos 13 de ou
tubro de 1:960,' filho de Joa
quim 'dos' Anjos le de' Tereza
Wineskí

.

dos Santos; ela do
lar, nascida em Mallet-Pr. aos
8 de fevereiro de 1.950', filha
dr Laurentino Martins: e de
Elidia Jferraz Martins', faleci-
da.

I' 1 I·�I
\

, ti

NEREIDA C. CORTE

Oficial do Registro Civil

CPF, 222.315. 879-ü4

.

. ,

·E para que chegue ao conheci
mento de terceiros, mandei publicar

I

o 'presente Edital. Apresentaram os

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

.

nhecirnento de algum impedimento
legal, oponha-o na Formo da lei.

.

I

Canoinhas, 10 de, setembro
de 1. 980. .

'

l\,
....... -y

.

\

JACIRA EMILIA PAUL COR
RÊA, Tabeliã e Oficial' do Registro
Civil. do Distrito de Pinheiros, Co
lnarca de Canoinhas" Estado de
S.tllta Cata:rina, faz saber que p:re
tendem casar:

PEDRO ALCIR PAZDZIO-..
RA 'e MARIA ;FRANCISCA
DOS Si\N'DOS, bra�Heiros,
soUeiros" dorrüciJ1liaPos neste
'Distrito; ele ágricultor, nas
cido -em Rio

.

da Areia, neste
D[strit�, no dia 26 de jlüho
de 1961,. filho de Lionis Paz
dziora le

_

de Maria de Lourdes
.

.

Pazdziora, ambos \ falecidos;
ela do lar, nascida em Canoi-'
nhas, nesta Comarca, no dia
12 de outubro de 1958, �ilha

. de Florisia dos Santos ..

I

Se alguém souber de algum im
pedimento, oponha-o na fOrma da
lei.

Pinheir.os, 30 de �gosto de
1980'J :

; .(
Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

.I

,

Três Barras (Se), 8 de setembro de 1980.

ODILON' PAZDA - Prefeito Municipal 2x

Dra. Heloisa S. ,Bertoncini
. � .

CIRURGIA...DENTISTA

CRO 1091

C0nsultório: Rua Major Viem, 50& _·1.·�
(ae lado do Edifício MUJ'$'i)

Fone 22-04� \

.

!!,lIImmIBi!BiIB!!I!1.,,�e __M'1!��If'�.tlD!III�_�mi!II

•

,

.........
.

(. )

Prefeitura
,

t nc
.,

A Prefeitura Municipal de Canoinhas, está procuran ..

do para aquisição pela JAMIC, de 30 (trinta) alqueires
de terra para projeto de colonizaçâo ,

I'

o

Aos interessados, solicitamos o comparecimento na Pre
feitura para melhores esclarecimentos ,

Canoinhas, 09 de setembro de '1980.
.. Hugo Antonio Peixoto .

Assessor. de Gabinete
Afta.a.'

)

Prefeitura MDn� de' Canoiobas
r·
.)

\

Lei ·N� ] 560 de 05-09-1980
Dá denominação à vias públicas . '

,

Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado de Santa' Catarina, no
uso de suas atribuições I faço saber a todos os habitantes
deste Município que a Câmara de Vereadores decretou
e eu sanciono a seguinte

L E I :
; I 'oi' 1"< , "r I

I
1 •

Artigo 1.0 - As vias públicas abaixo enumeradas
constantes da Planta Cadastral terão as seguintes denor
rfl�nações : :

I .

.8) A Rua que parte 8 margem esquerda da. Av. dps Expe-
dicionários" que atualmente tem o N.o 53 - denominar
se-á de Rua Nicolau Fernandes;
b) A Rua que parte paralela :a Rua N.O 53, 'de n.o 54,

denomÍnar-se-á de Rua Roberto Bolduan;
-

.

�), A Rua que parte paralela a Rua N.o 541 de n.O 5.5;
denotninar-se-€t, de RUa Otávio Ferreira da Silva.

. 'I ".

Artigo 2.° � Esta Lei entrará em vigor na' data
'

'de
sua publicação, revogadas as disposiç6es em contrârío .

\

Canoiflhas, 05 de setembro de '1980.

o

Dt. Benedjto Therézio de Carvti1ho Neto
Prefeito Municipal

Esta Leil foi registrada e publicada noDe�to'
Administrativo na' data :mpra.·

.

.

José BonzYácio Ft.tita.(1o
Coordenador AdrriinistfatiV'o
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FIAT '. O carro mais
econômico do Brasil.

''''''''_

FORAM '/YEHDIDOS NO BRASIL 350.000
Concessionária Autorizada

AutomóveisFuck Ltda.
RUA CAETANO COSTA, 2211 - FONE ,22-(}OÔ'7

OFICINA ESPECIALIZADA - ,Balanceamento eletrônico de Rodas
,

Regulagem Eletrônica de Motores

\

..

"

FOTOCÓ PI AS�

,

O Cartório do Registro Civil de Nereida C. Côrte ins
talado no' Forum, acaba de adquirir a mais moderna e sofís

, ficada 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 'pàpêis timbrados de firmas, criando- um' novo servi
ço' em Canoínhas, a confecção de circulares para empresaa.

Ao findar a Semana de Ca- mes a pessoa informante, não
noinhas, também resolvemos o pôde precisar, pois não lem

que há muito já estavamos com brava ao certo. Nhô Beja, co

vontade dê fazer, oujse]a, tra- mo era conhecido ' o senhor
zer a baila alguma coisa sobre Benjamin Stulzer, também
o pinheiro alí da Praça Lauro foi um ajudante no progresso
'Müller (aquele que tem as lâm- desta terra, tendo sido o pri
padas coloridas e que são ace- melro a montar uma taman
sas na:época de Natal). caria, fábrica de sabão, mel
Desde criança, que nossos 01- duras de quadros, fábrica de
lhos: deparam' com aquele farinha de mandioca e assim
tronco reto, com as galhadas por diante. No entanto, .nos

verdes, apontando para todos anais da história da cidade,
os: cantos da cidade. fo} esquecido; pelo que sabe-

Díficílmente fazemos outro
'mos, até hoje, o mesmo não foi

Itinerário, a não ser o de pas-
lembrado. Ainda é tempo pa

sar quase próximo ao referi-
ra que seja dado o seu nome

do pinheiro pois a poucos me-
a uma rua' desta cidade, co

tros está � caminho asfalta-
mo homenagem a Nhô Beja,

do, onde caminhamos, sem-} que
tanto lutou por dias me

pre olhando para o mesmo,
Ihores para' a terra que o aco-
lheu.

pinheiro que ali permanece
apesar dos anos.

Como tudo tem sua histó
ria, ° pínheíro farnbém faz
parte da, estória da cidade,
continuando firme em seu

lugar.
Conversando com morado

�es antigos, aqui da terrinha,
fomos

,

íníormados. que o men
cionado pinheiro foi! plantado
na Praça Lauro' Müller, onde
está, no dia 07 de Setembro
de 1922, tendo completado, por-

, tanto, cinqüenta e oito anos de
idade.' Segundo dados colhi
dos, não foi plantado o pí
nhão e sim um pínheírínho
de uns cincoenta centímetros
de altura, aproximadamente.
E de onde a muda? Certa
mente é a pergunta. Begun
do 'informação o mesmo foi
plantado pelo 8r1. Benjamin
Stulzer, ,em terras de sua pro- Ficam convidados todos os .Contabílístaa dos
príedade, nas proximidades . ,

, '

.

,

do Colégio santa Cruz, onde
\ muníeípíos de Canoinhas, Campo Alegre, São Bento'

por muitos anos residiu o Sr. do Sul, Rio Negrinho, Mafra, Itaiópolis, Papanduv..",
Germano Bayer, agora, . já ' Monte Castelo, Major Vieira. Santa Oecílía, Fraibur,�:
falecido. Em busca da muda ,go, Le.bon Régis, Caçador, Rio das Antas, 'Matos )C08": ,

foram o Prefeito da época e ta, Porto União, Iríneópolís e Três Barras para se"
mais duas pessoas, cujos no- reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, ás 15, horas do

dia 04 de outubro próximo -víndouro, na Sociedade Be-
neficente Operária, Praça Lauro Müller n,v 566, na cidade
de CanoinhasjSC, para tratar, da seguinte - Ordem' ,

do Dia:
,

1.0 - Transformação da Assocíação em Slndíeato;
2,.0 Outros assuntos de ínterêsse da classe .

Canoinhas, 04 de setembro de 1.980

Afonso Schick • Presidente
:3 ,x

/

o pinheiro da

Tão empolgados ficamos
quando falamos em alguém
que fez alguma coisa por Ca
noinhas, que quase íamos es- \

quecendo que o assunto 'que
estávamos tratando era o pí
nheiro da praça.' Nesta altu-

'

ra dos acontecimenos, mui
tos devem estar' a perguntar
a si mesmo: afinal, que m

plantau o pinheiro? Podemos
adiantar que foram 'os alunos
da então Escola Reunidas:'
turma mista, cuja casa, onde
funcionava a .escola, estava
situada nos fundos da Igreja
Matriz, hoje, Rua 12 de Se
tembro, tendo residido após,
a mudança da escola dali, por

praça
coincidência, na referida ea-.

sa, nossos "aV:0si�',\\lt\ .época era

Diretor da Escola Reunida�,
o saudoso Sr. Alinor Corte,
sendo uma da,s professoras e

que lecionava do 2° ao 40 ano,
à sra, -Alída qôrte Araújo
(minha querida madrinha),
e que reside .atualmente, na

cidade de Apucarana, Paraná.
Entre OS! alunos que parti

ciparam do plantio do pinhei
ro, podemos citar, Maria Ritz
mann, Alodya W. Mattoso,
Leníro W. Wendt, Alfredo

stange, Maria Hamonn, não
se recordando a informante
dos demais nomes.

Perguntado mais a pessoa
saudosista sobre O plantio do
pinheiro .em pauta, a mesma
forneceu-me muitos detalhes
dizendo-me que os alunos vie-'
ram em fila de dois; não -es

tavam 'uniformizados, e que
.então a praça, a qual hoje,
tem, o nome de Lauro Müller,'
era cheia de matas, e imbuías,
estando somente com seu tra

çado já destinado à praça.

Pois é, aí está alguma coísa
sobre' o pinheiro de nossa

praça, talvez para muitos, ís-:
to nada signifique, ,no en

tanto, ,pata 'outros" muítas
saudades daquilo que ,flcou'
para trás, foi revivido, me
xendo com muitos corações.
Canoínhas, Setembro de 1980'

. . ;

Ivanilta SchirvinSkl

Ussociação Profissional
-. EDITAL DE

� , ..
,

dos CQntabilistas de Canoinhas
CONVOCAÇAO

.
,

,
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A firma FELICIANO TO-'
MELIN de Três Barras, avisa
ao sr. Francisco Carvalho
de Oliveira portador da Cartei
ra Frofissional nQ 87126, para

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

•

"Tudo para o seu lar.
" ,em::-" : A "

"
.

' .

m,QV'eIS' e .eletrodomésticos
\

A V I S O

conjuntos estofados. copas. dormitórios para casal e infan-'

ti'; cozinhas americanas todeschini, televisão a cores (sanio
. ,

sharp, philips), televisão preto e branco (philips, philco) fo-
, -

gões a lenha e a gaz, refrigeradores, armários, com pias
(simples e· duplas). bicicletas. enceradeiras. rnáquinas de

,
-

costura e de 'levar, colchões, violões, carrinhos e berços,

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

infinidade de artigos,

, I
r

l
',.

'r':'
'

'de regularizar sua. situaçãot1',':: t

balhista. ,', '.:',;;-
,

.
'..

,O não comparecimento ím...

plicará na rescisão do contrato
de trabalho por abandono de
serviço, nos termos do artigo •

482 da CLT.'
'

• / l,'x,

AVI'SO
SOCIEDADE INDUSTRI

AL E COMERCIAL SICÓL
SIA., avisa ao Sr. Luiz Fer
nando Andersen Carvalho,

I portador' da Carteira Profissío-

3'1\' nal nQ 082467, Série 347, a a

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

gularizar suájsítuação.
"

Crediário próprio e entrega na hora

O não comparecimento im

plicará na rescisão do Contrato,
de, Trabalho por . abandono de

"

serviço, nos termos do Art. 482 i

da CLT;
,

!

Canoinhas (Se)', 27
.

de Agosto'
de 1980.

1 li

'F,IÇI-ROS Uma visita e' cómp'r,oye' nossos pre,os' e fadlldades de pa,gamento'
VENDE - S E

\
.

Vende-se por motivo
de mudança uma 'sala de
jantar, grupo estofado e

tapete.
RUA CAETANO COSTA, 495 - FONE 22�0'555 - CANOINHAS � se.

«U',,','."."nu,�U,· ..n ... I!" !t"'" ['. I! •• 'I!! ","
'u, fi II' "'V' I! 1-101" Iae'" IU •••• •• II II I' II II" '_'!'"YJ

'

tot .
" .\ ' ..

"
.. .

. '
'.

Tratar na Rua Irmã
Felícítas n.o 65�, com Ro-'
selí ou pelo, fone 22-0063.

1 li



,
'

(d coluna de Rubens Ribeiro, da S,'lva, mantida
'

f

4/11 homenallc,m ,à sua memória.)•
. 1,' .�

•

I

fllília Municipal
,

. NOS�D Estádio Municipal,
€üjo porte e Iocaliseção. 0 I

.situam como um dos melho-
'res do Estado) necessita ur

gentemente ser, concluído.
Afinal, ao depois do. investi-

\ mente que ali' se aplicou, se,

zia .antes de mais nada, uma
incoerência persistir-se ,110

atual estágio em que se en-

.contra , Os dirigentes dos
clubes de futebol em' nossa
cidade, são verdadeiros "he

róis", pois quase sempre são
: obrigados a cobrir as' despe
$:as. com dinheiro do próprio
.bolso ou fazer "vaquinhas"
entre amígos. ,� ;, . ,

'\

.Isto porque, sem arqutban
*adas para dar

.

um mínimo
de conforto ao público, as'

reD.das auferidas são realmen
te ridículas. .

I .

'Na eontínuidade, -, tal situa"
,ão vai se tornando obvia
mente íneustentáveí e os !a

erificados dirigentes são le-',

vades a abandonar o clube.
'Assim) tudo o que se con-.
" ..'

seguiu, em termos de agluti-
.naçâo de valores para a for
mação da equipe, perde-se

. 'ao abandono .

'

(

, '9 -torcedor. desmotivado em

ver seu clube desmanteter-se
.
.Ílão mais I retoma .

;

�; convenhamos, uma triste ,

constatação I'" l" ,'11i; I'i;'r�i I'"
, ' �'.-.1 ,;

.

,. ! :�
,

" '��Ji'!! i

,

, E o. canoinhense, quase �em

pre corri uni televisor renden
do"abªÍXp ,ela crítica em casa,
'. (ainda p I{próblema da cap-
tação de sinais) e sem fute
bol mais motivado I tecnica
mJ�pte ruim, acaba 'fica�do
mesmo, m'ijito, chatêado.
g-eorn qu�m fiGam as' sobra�"
.iStO é, as justas reClamações?
Naturalmente, c::om a', Prefei "

tora.Municipal.
. ./

, O' senhor prefeito.Therézio
sabe disso tudo.

Sabemos que é· sensível aos
problemas enfocados.

:Como tâmbém sabemos que
OS parcos recursos de que â

municipalidade dispõe, sã�)

--nsufic.
-.1

,1
-'

lentas .
.

: I,: ;"

,

.

Mas} mesmo assim e atenden
9,0 'ao desejo do povão, (no-

, vamente solicitamos ao _ se

nhor prefeito, um novo es

forço, um
.

novo
I

sacrifício,
para que as obras do Dítão
sejam concluidas ;

Para reforçar o nosso pedi
do, lembramos que o estádio
Ieva o nome do saudaso Be
nedito Therézio de Carvalho
'Junior - o seu Dito; digno
progenitor do nosso atual

\ prefeito.
Além da! nécessidader pre
mente das arquibancadas, 0,

estádio não dispõe de vestiá
rios

.

adequados e instalados
• I �

no "túnel subterrâneo" e ain
da se constata deficiências
técnicas no posicionamento
das instalações das Iuminá-

. i ! {'I';T!l �f'"'1 ']� I
rias. , '

posição do PDS - vindo de
público afirmar aquilo que
ardentemente 'desejamos __:

a união real e efetiva do par
tido 'da situação."
Rimon, sem transferir para
abutre algum qualquer Iim
peza que se fizer necessária,
acha (e concordamos na ín
tegra) que ele mesmoI crn

conjunto com outros elemen
tos de valor, poderá propi
ciar

.

o .necessário equilibrio
à nau pedessista, para qiíe
'possa navegar sem tumulto:
suavemente até a vitória 'al
mejada .

Quanto aos outros dois en

foques de primeira página,
não daremos curso e nem a"

limentaremos polêmicas.
Muito ao contrário, aprovei
tamos o ensejo para dar . as

boas vindas ao n.oSSO confra
de "A Gazeta de Canoinhas",
a.g,ora sob nova orientação,
acreditando podermos somar

. forças, robustecendo .a im

prensa local, para buscar
mos soluções para os pro
blemas da comunidade.

Não se trata de' "pedir arre
go" e sim, de usar o bOITl

.

., i I -�

i" f I
senso. - "I: �

,

Também/ não 'nos alienamos
e nem' nos atrelamos à fac

çâo Ideológica cabrésteada .

Nosso compromisso maior, é
I com a comunidade canoi-,

nhense.· '!, j, T"�,�T�

Disso.Tazemos fé pública.
Estamos prontos a nos inte

grar em qualquer móvimen
to que objetive a,

..

mesm»
\ ,

I ,"I )�1n1i'f,1\\;j;r!7rlfr'''''meta .

I 'ti l','i4't�l;tf�i�{�t I'�f
.

jW't

c_.nu _a.Ai•• _··-WM__

. ,.,

I "

•

Ano XXXIV

N.o 158,8
;13-09-80

São problemas que exigem
,

soluções difíceis, bem o sabe
I I,
,mos.

Todavia, só podemos recor
rer à Prefeitura mesmo.

Portanto, senhor prefeito. , .

. '. . , � . � . o' abacaxi é seu ,

, .

Pedimos-lhe respeítosamen o(

te .que o descasque para a

legria dos desportistas, pro-
.piCiando-lhes alegres "domin
.gadas esportivas".

I

\ �'
"; "O -. PDS está unido em

CaRoinhas" .

.

Homem caJejado nas' lides
pdlíti�as ,locais, aÓ0,stumado
a reçeber e a rebater críticas
com a maior dignidad�e, nos

leva a crer que, sobretudo,
a coordenação da agre
miação política está muito
em boas mãos.

.

,

ao larra no

:Mi -

Canoinhas (AI)" Se-
gundo ai opinião pública, '

a

fanfarra, da Fundação das
, Escolas' 40 Planalto Norte
Catarinense

, Funploc, foi'
'

a

que maiorêxito alcançou nos

desfiles comemorativos à

independência brasileira,'dia
7/ nesta cidade.

,'Composta por 57 elemen-
.

tos, a fanfarra da Funploc foi
orientada pelo cabo Inácio
Irani Matos' de Limai inte
grante do 5.° Regimento de

•

Ia .' ,

I . ,

Carros. de Combate, -diaM, \

em \Rio Negr.o," Par�a .

1
,

Harmonia, beleza. I' di.
ciplina foram, destaques Q.nA+',

,
'

I nimes da fanfarra Funploc,
, ,

que ao lado do Colégio Agti"',
cola Vidal Ramos, de Marcí
lio Dias, evidenciaram fun... �·

damentados preparativos, aos
desfiles alusivos ao ISS.o: �,

aniversário da emancipação,
-nacíonal . "

i
\

. ,
.,'

. "

. ,

,

� '.,
"

./

Herctlte ...•Müller prepara Plalu)'
Quad·.rienal,' da " FUNPLOC ,

_"

CO às fundações educacional•.
Esse plano, deverá ser apre

,

.

sentado. pelas,' diversas fun- "

'dações do Estado, até o dia
IOde outubro, próximo .'

'Após a entrega-do .Plano
Quadrienal, as' fundações' t;e-'
ceberão mais uma parcela'
do' auxílio financeiro deter
minado pelo. governo. -; esta-

d· ai .'
"

í r-, r i r L'f�i' �tr'!�!u '

.. ., :' .! ;,',
I

r \. r

O principal objetivo de's-'
ta reunião, realizada na Fa
culdade de Educação, e pre

Ainda, em menção à alusão sidida pelo professor Nereu
Sob o enfoque da manchete

do editorial as,sinado pelo 1'e' do V.alle Pereira representan ,Nesta reunião, participa-supral o Partido Democráti \
'

cretádo do, PDS, acredita- te do Conselho Estadual de" ram dirigentes e representanco Social fez publlcar no ,co.. ' '

,

, mos não havermos sido bem Educ,ação'i: foi o de trátar d� 'te's das 18 �.ntidadeS "congreirmão A Gazeta dé ,'Canoi-
• • 1 ' interpretados' .

' detalhes
,
específic6s à ela- gadas' à Àssociação' ,Catari...nhas, um pequeno edltonaf.,,' '.'

" . t.,"
'

,., 'd' PI Q 'd'· ')
.'

Ed'
,-

C h d b ,uor,açao,' o ano ,ua ne-' 'nense das F:undá"ções,,' ueaà gUisa de esclarecimento, ou. ecemos. san, e ,5.0. eJ?', " -

P', '1' h
a forma cannhosa e hosp�t2 nal das "fundações educacio-' cionai$ - Acafe. :;I,,'i ,

equeno nas m as mas . '. nais, referindo-se 'especlal-
d d: t'd' lelra com a qual 'Canolnha�, O Professor Hercílio,rMul�

.

'

gr�,n e e cano e.u o. ,

costuma receber àqueles qu,e mente ao ensino, 5:1:1perior. . ,

, ler', já está elaboratlQ()' o,Aliásl nã� esperávamos OU� ',aqui chegam imbuídos 'do A elaboràção do Plan.o ,Plano Quadrienal � da Fün ...

tro posicionamento .. do se- propósito d� integrar-se à ,
-

"

nhor Rimon Seleme, Secre- 'd d b 't
.,

h'
, Quadrienal vi_sa �p6ssibi1itar pIoc, onde devera constar, '

. Vi a a o.a gen e cahbl!o en
"

ao 'go,verno do Estado a ad,Ó", i inclusiv�, a: previsão_.de '110-tário do part,ido. se
'. ,

,I ção de um auxílio si'stemáti- ,VOs cursos para':a 'entidad� .

Nã,o de�ejam:os generalizar. .
10

..__

I'

Apenas, conheoemos e não
. I '

de maneira desinformada, o

outro lado da. medalha,
,

, E" ao
.

crepúsculo destas li-
nhas, u�a vez mais:, 'enalte·
cemos Ó teór do .a�tígo fir
mado pela secretaria do ;PDS

Aquilo que queríamos7 çon- .,-- pelo critério em que se
.

8egulmos: uma tomada- 'de estribou,

Canoinhae (AI) _:.. O pro
fessor Hercílio Muller Jr!,
secretário-Executivo da' Fun
ploc, participou de uma reu

nião com a Comissão de En-,

, I

sino Superior, dia 03 último
em Florianópolis'.

,

,

APROVALE 'cumprimenta
APROVAC

Ç'anoinhas '(SRP)' 1- A,As- I
união de todOR os profe!�.

sociação dos Professores do j podérá fortalecer .. . clásse
Médio Vale do I}ajaí - Apro-", magisterial.
vale, encaminhou esta sem:a- I -

),.,
na um ofí�io à Associaçã,o dos IConsleilho Demberativo ,-

Professores do Vale do Ganoii Em 'Teun�Uio reaI:1zadal 4ia
nhas -:-- Aprovac,. cumPTi- 02, (.) COtlSe Ll�o DeHberatlvo
m..entando-a pela iniciativa. ,admitiu, para comp�lem�n�
.de con�:egar o corpO' 'decep.t:e '

,çãio de seu quadro, segui�o
da r.egIao em torno das ,rel- as disposições estatut,árias, a;

vindlca.ções de
. <:lass.e e' da . prtófe,ssolra MaeliS, Schrei�,r.melhorIa do enSIno.

N
\ ,;'

.

t id' dI!>.\ '

I a mesma opor un �.. �,
Em ofício assinado pelo aclamou-se Os professores' Re-:

professor Nélcio Lindner, pre ni. Scaranto e E<lerson L� M�t
siden,te :da Aprova1e, afirma- t� 'para ocuparem, tespe,cti- :'.
se que OS objetivos das_ duas vamente" a pre�ildência � a
entidades são idênticos, rei... I secretaria' do

' ConselhO-' DIl�·';
tetrando-,se, que: sóment�, a berati:vo. da Aprovae'�'" _" '.'-/

------�=========================-----=-==-==r============================== -

,

�

Clube 9dos' ,Reis•• ,. o �melhor da
.

inte'rpretações
,

/

, ,
.

. \
,

,

,
. j

música, 'nas rpaiores
ídolos preferidos.

\

de seus

'.

. j
,

Todo dOlllin'go, às. 11 horas, na . RÁDIO
,

.
.

SANTA- CATARINA.
,

I

,
.

,", I" " " \ :.' .j


