
Therézio, Odilon e Gadotti
recebidos pelo 8overnador

Os Prefeitos, BENEDITO TH. DE CARVALHO NETrO
e seus colegas de Três Barras, ODILON PAZDA e Major
Vieira, CLAUDIO GADOTTI, além do Vlce-Prefette Fábi? N.
Fuck e empresário Luiz Fernando Freitas, foram recebidos
pelo Governador Antonio Carlos Konder Reis, em audiência
previamente marcada.

O encontro deu-se terça-feira última, pelas 11 horas,
na Casa da Cultura sede provisória do Governo. O encontro,
bastante cordial, foi prolongado e bastante profícuo.

Therézio entregou ao Governador o seu Plano de
Governo, um trabalho de fôlego e bem elaborado, abran
gendo todos os ângulos de nossas necessidades, quer na ci
dade, quer no .interior. Foi dado especial euíase às nossas
atividades agrícolas" agora crescendo, mas carecendo cres

cer ainda mais" ciente que a nossa principal economia, ain
da a madeira, está no seu final e nas mãos de alguns poucos.

� ,

Também os Prefeitos Odilon, Gadotti e Roberto, apre
sentaram as suas retnvtdicações.

Num pedido a parte, que transcrevemos abaixo, The
rézlo solicitou um auxílio especial que o Governador acatou,
dizendo precisar ajudar Canoinhas e Laguna, dois municípios
que ele considera em situação financeira bastante difícil.
Também prometeu S. Excelência interceder junto ao Ministro
da Agricultura num auxílio para o pagamento das terras de
sapropriadas na construção do Centro de Treínamento Eng.
Celso de Freitas Souza, no bairro do Campo da Agua Verde.

Sem dúvida, então) um encontro dos mais proveitosos
e que reais beneficios carrearão ao nosso muuíeípío e região.

Senhor Governador,
As, dificuldades financeiras que atingem esta Prefeitura,

cujos compromissos a saldar acumulados de anos anteriores não
deixa condições de trabalho normal e tranquilo.

O relatório completo desta situação, assim como o res

pectivo aditamento já são do conhecimento de V. Excia.

Assim sendo, vimos com todo respeito a acatamento à
presença de\ V. Excia. no sentido de solicitar uma ajuda a débito
da verba "Fundos Perdidos" no valor de Cr$ 2.000.000,00 (dois
milhões de cruzeiros), afim de podermos solucionar as pendências
mais urgentes e prementes do nosso município, junto aos forne
cedores.

Contando com o apoio decisivo de v.. Excia. que tem se

mostrado um amigo fiel, sincero e capaz do nosso povo, estamos
certos de que nossa solicitação será deferida, mesmo que seja
em duas parcelas de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão de cruzeiros)
cada, para o' que desde já somos imensamente gratos.

Na oportunidade prestaremos os devidos esclarecimentos
e comprovação da aplicação desta verba.

AGRADECIMENTO É CONVITE

A família de

MA:&IO J. MAYER

agradece sensibilizada a todos que a confortaram no doloroso
trans porque passou, e em especial ao Frei Teobaldo pelas re

contortantes palavras proferidas; ao coro Sta. Cecilia pela
homenagem.

Outrossim, convida parentes e amigos, para missa
de 7 .

o dia, que será realizada sábado, dia 02 de julho, às 19
horas na Igreja Matriz Críto Rei. .

-==========,===================

CONVITE MISSA
SÉTIMO DilA

O SESI -Serviço Social da Indústria, Agência Re
gional de Canoinhas-SC, convida a todos os seus alunos e ao'
povo em geral, a comparecer à Missa de Sétimo Dia que man
da celebrar às 19,00 hs. de hoje, dia 2 de Julho de 1977, na
Matriz "Cristo, Rei" desta Cidade, em sufrágio da alma do
sempre pranteado e nosso grande benfeitor Mário João Mayer,.

Ialceído subitamente no último dia 26 de junho passado.
Por este ato de fé e reconhecimento cristão, agradece

A Direção.
======"''''''''��=

A família LEANDRO, de Canoinhas, profundamente
consternada com o trágico desaparecimento de

.JOAO i\RTNER. LEANDRO GONÇALVES,
ocorrido dia 29 último em Curitiba, vem através deste agra
decer as autoridades civis, militares e eclesiásticas, bem como
a toda a comunidade joinvilense, pela assistência prestada.

ao sa 11 doso extinto.

A todos sua imorredoura" gratidão
Famífia Leandro.

Canoínhas, 30 de junho de 1977.

Canoinhas-SC
02/julho/1977
Número 1426
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SE.RVI'ÇO MILITAR

. Representando o Chefe da 16. a 'Circunscrição do
Servico Militar CeI AUR'ÉLIO MARQUES BELLIARD, sedia-. �,

.

do em Florianópolis-SC, o Cap OSVALDO CONRADO. NAR-
LOCH, Delegado da 13. a Delegacia do Serviço .Mílitar, desta
cidade, acompanhado de seu Secretário, Rogério de Assis Fur ..
tado Hugen, realizou semana passada a inspeção das Juntas
do Serviço Militar sob sua jurisdição, nos munícípíos de Major
Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Itaiópolis, Mafra, Três
Barras, Iríneópolís, porto União e Canoinhas.

Afirmou que esta foi a de melhor êxito, em relação
às inspeções anteriores, destacando a atitude patriótica dos
Srs. Prefeitos Municipais que desempenham as funções de
'Presidente da Junta de seu Município e agradecendo a presen ...

ça e colaboração. dos mesmos.

PREFEITO THERÉZIO
NE!TTO AUXILIA A
ESCOLA DO SALTO
DA AGUA VERDE

O Prefeito Therézio Netto,
procurado pela Comissão da
Escola da localidade do Salto
da Agua Verde, para um auxí
lio em reparos e pinturas da
aludida escola, atendeu de

pronto, fornecendo toda a tin
ta necessária, j á mandada pa
ra o local.

A aludida Comissão, por
nosso" intermédio, agradece o

gesto do sr. Prefeito, sempre
sensível aos problemas do nos

so homem do interior.

MARIO JOAO MAYE,R
A nossa cidade foi abala

da na banita e fria manhã de
domingo último, com a ínfaus
ta notícia, pela Rádio Canoi
nhas, do súbito falecimento do
Sr. MARIO MAYER, exemplar
cidadão e chefe de família,
dos mais benquistos em nosso

meio e coletividade. Personífi
cava o saudoso e inolvidável
extinto, somente a bondade,
em todo o seu bom sentido, j a
mais por interesses próprios .

Alegre e jovial, amante da mú-
.

sica, era a principal voz' nos

corais da cidade.' Deixa viúva
d. a Elmy W. Mayer e 4 filhos':
Luiz Alfredo, Regina Maria, J9-
sé Antônio e Maria Ângela.

Seu corpo fÇ>'Í. recomenda
do por. Frei Theoibaldo, com
bonitas palavras, provocando
prantos gerais na Igreja Ma
triz, completamente lotada e

�eu sepultamnto, já no crepús
culo da noite, foi um dos maio
res da cidade, como ele mere

cia. Os nossos pesares à famí
lia enlutada.

IN MEMORIAM
. Nós não queremos uma tarja preta para relembrá-la por

que sua alma já está nos espaços azuis que circundam as esfe
ras celestes.

Nós não queremos colocar uma cruz aqui, porque sabe
mos que você já a teve como Cristo. Queremos lembrá-la des
pida de negro e da cruz. Queremos lembrá-la com o seu sorr iso
amigo, sorriso inteiro no seu rosto querido, cheio de .ternura �
de meiguice. Agora o nosso . pensamento voa longe procurando
as suas lembranças, as suas atenções que jamais o tempo irá
díssípár.

I .

Assim, pedindo a Deus pelo descanço da sua boníssima,
alma estaremos reunidas na Igreja M. S. João Batista de Três
Barras, aquele templo que sempre teve sua presença marcante,
no qual você fervorosamente orava. Na segunda-feira, dia 4 de
julho, às 19 horas, será celebrada uma Santa Missa especial para
você e, lá quere/mos estar junto com todos aqueles que lhe elJ.:?
volveram e lhe amaram para elevar seu pensamento a, Deus,
pará lembrarmos o tempo bom do nosso ,convívi?

Para D. THÉA LUTZ, a nossa homenagem, o nosso adeus,
o nosso até. breve,' até um dia, em alguma' estrela, onde. nos
encontraremos.'

,
.

:

Convite Missa (.0 Dt«

MARIA LOUVATEL PIR,ES

Também repercutiu' em
toda a cidade o .passamento,
2. a feira à noite, da Professora
MARIA LOUV,ATEL PIR.ES, es
'posa do Sr. Carlos Nunes Pi
res, família das mais relaciona
das em nosso meio, deixando 3
filhos menores. Seu sepulta
mento, bastante concorrido,
foi realizado na tarde de 3. a

feira. Enviamos condolências
à família enlutada.

--_._-,

Os familiares' da .senhora
"

NASCIMENTO

Registramos prazerosa
mente o nascimento da garota
ANDRESSA, filha do casal. Ar
lindo (Suelena'Elias Rosa)

.

Bornschein, nascida dia 12 de
junho, às 1� horas, na rnate.r;_,
nidade do Hospital Santa Cruz.

Os pais atualmente resi
deln em Brusque e são assíduos
leitores deste semanário, 'como
também o são seus avós pater
nos, Sr. Ricardo e Sra. Linda
Bornschein, residentes em Ja

raguá do Sul. Andressa tem
'como 'avós o Sr. Raul e Sra,.
Adaira Rosa, e também, um.

írrnãozínho, o Chrístiano .

Aos pais, avós e irmão este
semanário apresenta seus efu
sivos cumprimentos.

r 1 ,", : ... ",

convidam parentes e amigos 'ps ra a missa de 7.° dia

que será celebrada na íntenção de sua alma, domingo,
dia 3 de julho, às

.

t 9 horas, na Igreja M, Cristo Rei.

Por este ato de solidaridade cristã, ag.�adece a

família enlutada.
I,

��=====�====================================�======�j�
',I

.
,

, ,

t

�,

GA�Onl expõe seu plano de governo ao' Governador. Leia na 38. pág.,'I t.,
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Aos Senhores Presidentes d

,Comerciais e Industriais e -d
As'sociacões

,

'Sindicatos
A fim de evitar a ação de 'elementos nescrupulosos que

usem hal:.'� .ualmente o nome da SUNAB e benefício próprio,
solapando ssim o bom conceito da rep rtíção encarregada
de fazer cu rir as determinações supe iores no âmbito da

físcalízacão, Í' formamos a V. Sa." co vistas aos senhores
filíados dessa a: socíação, o seguinte:

. I

1) O come cíante deverá, SBMP E, exigir aapresenta-
ção da credencial de fiscalização por arte do :J;nspetor visi-
tante;

,

;
,.f '

2) A inspeção
'

a SUNAB é che iada por.úm INSPETOR
DE ABASTECIMEN , o qual se ide tírícará.êomo tal, OBIU
GATORIAMENTE n ato da dilig''':'ncia apresentando a' sua

, , ,

CARTEIR.A FUNCION L' /:;-
, ,)

3) A fiscalízaçã nos Munjeípíos d6 Estado do Rio de'

Janeiro. só poderá ser le ada a ef ito emviatura oficial (CHA
PA BRANCA) não sendo permítjdo o uso de carros partícula-
,r�; ! !

4) O INSPETOR· A:ijASTECIMENTO no ato da

inspeção emitirá, OBRIG TOÍUAMENTE, documento oficial

comprobatório da visita (C nfvrov�nte_ de Fi.scalização, ou se

for o caso,' Comprovante de Itlscallzaçap mais o Auto de In

fração) ;

5) A nenhum elemento fiscalização. é dado o díreíto de
estimar o valor da multa, p is ESTE ATO É DE' EXCLUSIVA
COMPETt.NCIA DO DELE, A O DA SUNl\B;

6) Em caso de dúvida, o teressado deverá comunicar
se com sua Associação de Classe que o orientará e promoverá.
os devidos contatos com � Dele cía Regional.

7) Queremos leln:'�rar aos senhores comerciantes que
I

t'A LEI PERMITE A QUI\L.QUER
. CIDADÃO EFETUAR A

PRISÃO EM FLAGRANTE QUA DO DO COMETIMENTO
:OE UM CRIME" _. razão pela quàl passa a ser de sua abso
luta responsabilidade não permit r nem contribuir para a

prática de DELITO P�EVISTO N LE:GISLAÇÃO.
Ao procurar cumprir as nor as estabelecidas pela SD

NAB, o comerciante não 'deverá dei ar-se confundir ou inti
midar ante ameaças ou insinuações, na certeza de uma pro
teção legal e do direito de defesa, p is, mesmo no caso de
uma autuação, se improcedente, pod rá prová-lo.

Outrossim, podemos assegurar ue as multas aplicadas
nunca serão tão pesadas quanto a de agradável sensação de

, sentir-se conivente nas "manobras" de �alsos fiscais, levando
se ainda em conta que tal procedimento em nada o ajudará
quando a verdadeira Fiscalização visitá-lo.

Assim;-?ertos de estar contribuindo para um melhor
entendimento entre essa prestigiosa Sociedade e a SUNAB,·
subscreverno-nos atencíosamente

Ass. OSWALDO DE SOUZA _ Delegado
Revisto por:
MARIO WIETHORN _. Delegado da SUNAB SC

- I
.

me ..'i

Registro
Sebastiào Grein Costa, Es

crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil do município de

Major Vieira, Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa Ca
tarina.

Faz saber que pretenem casar:

MIGUEL SCHUM EH
e JULIETA GUED MATIO
RO. Ele natur este Estado,
nascido aos de setembro de
1953, em aiol Velho, neste
Munlcí o, domiciliado e resí
den neste Município, filho
d . Felipe Schumacher Neto e

sua mulher Filomena Gra
nernann Schumacher.' dornící-

=

Jacó, João
Cararo
Ci,a.

&
A.,

CGCMF n.? 83.18 .690/0'001-67
ASSErMBLÉl GERAL

ORDIN RIA
,

EDITAL DE d'. NVOCAÇAO
t!'

Ficam coq)dados os se-

nhores acionist!f!s desta socie
dade COIU sed�f' Rua CeI. Al
buquerque, nWo, 1936, na Cida
de de ,<:anoin��a' V,se, para As
sembléía Geral i, xtraord.náría
a realizar di� fi! de julho de
1977, às 10 (dez)�"horas no es

critório da

Indú��ria,
para de

liberarem sopre ,�seguinte
,

OiR[)E:M ,DIA

1.°) Aumento dd,Capital com

incorporação � de numerá
rios e Fundos

\

de reservas'
,

'

2. O) Outros assun s de inte-
resse da socíe ade.

Canoinhas, 18 d ' junho de
1977, \

FRANCISCO CA ' RO
Diretor Industrial

.-. .

snuncrc

como man er

Volk'sw geno - seu

de
uma

Fa

,

maqu

,Esta é a maneira eor

reta:

S€ você ,está rodando
há muito tempo com o

seu Volkswagen sem are-
. rir as regulagens, não. es
pere mais. Leve-o agora
mesmo ao seu Revende
do!' Autorizado. para fa
zer este serviço. Isso
manterá o seu Volkswa

gen sempre uma máquí-

da,

68,00 e, se êcessárío: vo
cê ainda oca:

platinad
.

Cr$ 22,20, jogo
d€ vels , Cr$ 61,60 e con

densarbr Cr$ 15,60-.
Q' �remo8 que você
tenha sempire o seu

.swagen bem regula-

do.
Você ganhará tempo e

dinheiro.
Visite o seu Revende- .

dor A11torizado hoj e mes

mo , Aproveite esta ofer
ta promocional válida
até 30.08.77, .

bem regnlad.o,
cemhustível IJonpado.

Garante oornbusttvel de amanhã,

'\ Respeite os 80.

Rua Vidal Ramos, 1195 OANOINHl).S - se,

• REVENDEDOR
AUTORlZADO

�

� =_ -

C i V i I EDITAIS-

liados e residentes neste muni- pretendem casar:

cípío. Ela, natural deste Esta-

do, nascida aos 11 de julho CARLOS CORDEIRO DE,
de 1958, em Rio Novo, neste LI.MA e MARIA GRE:GORIA

Município, 'domiciliada e resi- VENANCIO ;NUNES. Ele na

dente neste Município, filha de tural deste Estado, nascido em

. Elpidio Guedes Batioro e: de Timbózinho, no dia 6. de de ..

mulher Ruthes 'zembro de 1922, agricultor,
Guedes.

.'

ciliado e ;e�.iíien-
te em Serra dosBõ s (ilho de
Dona Enoêmía Cordeiro de Li

ma, falecida. Ela natural des- ,

te Estado, nascida em Pacien
cinha no· dia 12 de março de "

1930, do lar, solteira, domící
Iiada e residente em Serra dos

Borges, filha de João Venancio
Nunes e de Dona Ursolína
Vianna, ambos falecidos. .

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código 'civil
art. 180. Se alguém tiver co

nhecimento de existir. algum
impedimento legal, acuse-o pa
ra fins de direito .

, Major Vieira, SC, 20 de

junho de 1977 .

SEBASTIÃO GREIN COS':rA

.Ofícíal do Registro Civil Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na for-
ma da lei.

'

Pinheiros, 22 de junho de
1977.

JACIRA EMILIA PAUL COR

RÊA, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros, COr.
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que

Silvete Darci Paul Carnoso
Escr€vente Jurarr.entada

No Departamento de Veíc s Usados
de Miguel Procopiak ' ,mércio de
Veículos Ltda., VOC" encontrará
para pronta eD,l ega:

'

I
, Marca

,

Fusca 1300

Pick-up Willys 4 (fi.
Cheuette Vermel,:o
Opala coupê ve

Variant azul "I

Opala 4 tun l is
Opala. coup

r

Corcel

Ano
1973
1969
19,5

19,{4
1973
1970
'1973
Ig75 I'

y \

MIGUEL PR,' "COPIAK COM. DE VEíCULOS' LTDA.
Concessi nário General Motora de Brasil S. I.

I

Rua Major Vieira, 289

Canoinhas -'
, Santa Catarina

--=

I' .
'

eeníerme Portaria

EnQ. Marcos UJunderlicõ
':

CBEA-3952 • 10•. Re�iio
Fone',' 22-0316

I ARAL FILHO

CONSULTÓRIO: � Fone 22·0960 +--
Rúa 12 de �etembro - esquina com traveIJla 15 de Novembro

(próximo à Igreja Matriz, ao lado da Alif8ociação Comercial)
iAh444& #AR I" 'M&"·SO' 9ft,,·

·1

'blusas e

,
,

•

asa ..
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PREF�E'ITO GADOTTI NA CAPITAL, EM AUDItNCIA COM
O GOVBRNADOR :KONDEiR, RBIS

Acompanhado do Vice-Prefeito João Batista Ruthes,
Presidente da Câmara Augusto Papes e do Vereador Adir
Francisco Veiga, seguiram na última segunda-feira à Capital
do Estado, afim de apresentar o seu Plano de Governo parao '

,

biênio 77,. 78. A audiência foi de aproximadamente duas .ho
ras, onde também estavam presentes os Prefeito" Therézio
.Netto de Canoinhas, Odilon Pazda de Trêes Barras e Roberto
Batchauer de Irineópolis. Os dois últimos, Odilon e Roberto,
não tinham audiência marcada, mas O' Governador, ao .tcmar
.corihecimento que os mesmos se encontravam na Capital, fez
questão que os Prefeitos colegas os convidassem a participar
da referida audiência. Nota-se desta forma o livre acesso que
têm OE: "Prefeitos da ARENA junto a A.dministração Estadual.
As reivindicações de Gadotti foram as seguintes: 1.°) - im

plantação do serviço telefônico; 2. 0) auxílio através de con

vênio para o calçamento da rua Argemíro Borges; 3.°) auxí..

lio para canalização e drenagem do rio Bebedouro, que corta
a cidade; 4.°) auxilio financeiro para construção do edifício
da municipalidade; 5.°) construção de três novas escolas pa
ra as localidades de Serra preta, Pulador e Colônia santo An

tonio; 6.°) implantação asfáltica da SC-477, trecho Canoi
nhas à BR-116, velha aspiração de toda a região Norte do Es

tado; 7.°) ampliação da rede de eletrificação rural para as

localidades de Colonia São Roque, Serra Preta, Lageado Liso
e Rio Claro; 8.°) instalação de uma Agência do BESC; 9. OI);
construção da Praça de Esportes anexa a Escola Básica "Luiz
Davet"; 10.°) auxílio para conclusão do Hospital, 11.°) au

xílio tínanceíro para aquisição de um Trator de Esteiras para
destocamento agrícola, além de outras solícítações nas diver
sas Secretarias do Governo Após ter apresentado e explicado
o seu Plano de Governo em seus mínimos detalhes, o Prefei
to Gadottí fez uma síntese da situação política de nosso mu
nicípio dizendo de que a ARE:NA permanece unida e coesa em

torno do Governo. Fez também um relato das eleicões ante
riores, dizendo que o Governo Konder Reis sempre "'tora, o fa
voríto em todas as eleições com grande margem de votos, is
to é, em todas as que teve a honra de participar.

A tarde do mesmo dia tiveram audiência também
com o Vice-Governador para tratar de diversos assuntos liga-
dos a Více-Governança ,

'

,

,

'I'anto o Governador como o Vice Governador e seus

respectivos secretários, prometeram integral apoio as reivín-

.. di:aç.õ�s)ust�s �e Majo� Vieira, assegurando porém, que as

príorítárías ficariam Iímitadas para atendimento de imedía-
.tó da CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA MUNlCIPALIDADE;
CALÇA]\1ENTO DA RUA PRINCIPAL, DA CIDADE; AUXíLIO
FINANCEIRO ,PARA AQUISIÇÃO 'DE: UM, TRATOR DE ES
TEI�AS e IlVIPLANTA'ÇÃO DO' SERVIÇO TELEFÓNICO.

,

. O,Prefeito Gadotti e sua respectiva comitiva agrade
cem através desta coluna a sua Excía , o Sr. Governador do
Estado e ao Vice-Governador a atenção que lhes dispensaram
durante a demorada audiência.

NOTIcIAS DE MAJOR VIEIRA
Escreveu: FRANCISCO KRISAN

/

NOTAS DIVE:RSAS \ ,

Grande festa será levada a efeito amanhã dia 3 em

Pulador, onde também haverá primeira cO'munhão das c�ian�
caso
-'>

Hoje o grand� baile de aniversário da S..E.R. "28
de Junho" - Compareçam. .

,

Os vereadores da oposiçã.o' estão comparecendo fre
quentemente nas sessões da Câmara e é necessário mesmo.

A JUVENTUDE: de Major Vieira, Sgl\1PRE' BRILHAN
TE E UNIDA, ESTA COM IDÉIAS DE' PARTICIPAR DO
T . L.C. (Treinamento de Lide�ança Cristãl) . VAMOS INCEN
TIVA-LOS, POIS É MUITO IMPOR!TAiNTE:.

.

,

Dia 17 de julho a dupla Canário e Passarinho, esta
ra s.e apresentando em Major Vieira, com o drama LadrãO' de

. Gallnha, e após um show da dupla.
O colunista de Major Vieira tem recebido muitos elo�

gios dos leitores deste semanário por seus artigos publicados,
Obrigado. ,

:
.

A Cooperativa de 'Eletrificação Rural acruba de cre·
d.encIar o Sr Francisco Krisan, para fazer instalações elétric8,S
nas. resi�ê:nlcias da linha Pulador e Rio Novo no Município de

.

MaJor VIeira. .

, ANIVERSARIOS
.

'

'. , .Aniver�ariou dia. 30 d� junho o Padre Sillus Sganzer�
la, vlgarlO coadjutor da dlOcese de Caçador..

Amanhã, dia 3, aniversaria a senhora Paulina Re·
'

godzinski. resideI).te em Rio Novo.
'

.

Di8. 4 aniversaria a senhorita Terezinha Panisson des�
tacada funcionária da casa paroquial de Major Vieira.

'

.

O .dia 5' de julho é muito festivo para o lar de Pedro
Ve1ga Sobnnho, pois nesta data sua' esposa NILDA estará co�
memorando mais um aniversário'.

'

Dia 7 aniversaria'a senhorita ADAIRA. VEIGA resi�
dente nesta cidade..

j

,

'

E dia 8 de julho aniversaria o jovem PAULO REGOD
ZIINS:KI, destacado professor na E:. B. LUIZ DAVE:T e tam�
bem t'studante dO,2. ° grau.

, ,

Aos aniversariantes a coluna apresenta os l3inceros
paralbens .

,

AnrversarJlntes tia Semana
Dia 2 - os .�. srs. Alcides

Schumacher e José Ferreira
Sobrinho.

Dia 3 .. a St a. .fldiriam
Adelaide esp, do sr. Leones
Greipel; o jovem Alceu Sco
nhetzki.

02-07-77
N.o 1426
Ano XXXI

Dia 4 a sra. Melita ess: apt·.,1...... p.iW!ii

do sr. Michel N. Seleme; o

sr. Miguel Oliskooicz; a srte.
[anete Isabel Woitexen, a

menina Claudia filha do sr.
.

Anto.nio Alot,·sio Af.o�tso., * Bom coração e delicadeza
Dia 5 - 0, menino Mauro') de sentimentos revelam-se

filho do Sr. Paulo Neuburger. principalmente pela maneira
Dia 6 • a sra. Betiv esp. como nós tratamo!. as pes-

do sr. José Allage. soas de nesse tamilia.
Dia 7 # a 'menina Maria

Adalgiza filha do sr. Gustavo
r-a».
Dia 8 .. o sr. Seleme Isaac

Seleme; o jovem Wanderley
José Woitexen; o menino
Daniel Amós tilho do sr.

João Toporowski.
_10s aniversariantes alme

jamos muitas felicidades.

A

-HARMONICA
Luiz Fernand. Tokarski

Muito antes da cortina
muito azul d� céu,
há nuvens brancas!
Em ciranda branca,
brincando ao venio,
acima' de tudo,
brincando em branco .. .!

IVa ciranda branca,
de nuvens brancas,
o arvoredo,
é como a rosa

calma e branca
reclinando-se ao Sol!

Agita os braços,
retorce a lHorie,
ao branquear das sombras.. .!

Muito antes da cortina
muito «zul do céu,
antes das nuvens brancas
e desse Sol,
as belas árvores
cirandam ao Sol!!

Um Sol que ri
ao arvoredo brincando
na ciranda branca,
e dentro dele,
um bem-te-"i.. .!!
•.. .rolitária flor .rem ter paEJ'.. .!!

Porto União. em 13.08.76

Lote' em Piçar�as
Vendo na Rua.> Nossa
'. �

Senhora da Pa�,,/'(400 ms

do mar), ii'
Preço Cr$ p/.OOO,OO,. par
te financiaC1o.
Informações o/ Redação.

Documentos ext,�"iados
.'(�

IZOLDE 'COL,J/ÓDEL SIL
VEIRA, declare #�rs os devidos
fios qUE: extra. J/?ou 08 seguintes'

.

, documentos: \'
. ertificado de pro

priedade 4,' automóvel Volks
Sedan ver.' elho, placa CA-1653;
TRU, Se ro,. Negativa multa,
Vistoria f(Nota fiscal de comure.

.
�

Os mesmos ficam sem efeito
por haver sido requerido 2.a via ..

Documentos extravi'dos
ALIR GABARDO decl

.

B para·
08 devidos fins qua 'xtraviou
08 seguintes, docum ,." tos: Car":',

.

teira de Identidade. e Carteira
de Motorista. ;r

,
,

Os mesmos fi m Bem efeito
por haver sido requerido 2.8 vira.

M'

ACONTECE:
Responsabilidade J.M. J. C.

*

. Há pessoas que são atóveis
e cordiais quando estão tora
de casa, e mudam completa
mente de registro quendo en

tram em casa, tornando-se
grosseiros, caprichosos, bri- - Tom e [eir» - Jacó e lque
gÕIS. Os que mais SOfrem - Arquivo Confidencial
são os seus familiares. Orle»
Amor afetuoso, respeito, 0- Mulhet Biônica - Regina

bedisncio: são os deveres Miranda
.

fundamentais dos filhos para
_ Batmam ...

'

Gê
C01n os p,óprios pais.

- Hércules" Ritardâo
* Hoje uma gostosa boati-

_ Nina. R.osârtgela Teodo
nha no Clube Canoinhen-

se. Apareça pois estará mais 'l'OVZ

animada que nunca.
- Dom Pixote - Marquinhos

(Brahma)
* Anacyr Leão a moça que p

encanta e alegra todos a
- Jackson tive /I edro,

J Marcos. MarkivJ Janusrio,
sua volta. Isso mesmo, que. .

Neto e Saulo
remos gente' alegre junto de nós.

8.t-Fino " Kalempa
* Edumsr Doin, o foto ra»

_ Cinderela 77 - Léila
paz moreno que. encanta

muitas menininhas. - O Homem de 6 Milhões
de Dólares - Marlon

* Quart.,.t'eira passada Ssn-
_ .lsis - Relindes

dra Allag» foi bastante
cumprimentada pela passa-

- A Grande ramília - os

gem de mais um niuer. Fricoricb

* Luis Shimoguiri e Rosa-
- Os Trapalhões ... Hildrio,

.' ne Gonçalves, parsinho .l1.rcos· Tremi, Nieo, Seco.

recente, surgido entre nós. A Locomotiva - Solang e

Freitas.
* Realmente é ela: Isabel

Bossi a bonita moreninha * Refletir sobre a pró,pri a
anda p_or aí destruindo core- vida é tomar posse dela.

ções. E uma pena nãe é mes- Toda a sua vida deve tor..

mo, que o cupido tenha acer- nsr-se autenticamente «a sua

tado o coração errado. oida».

* Siluana Tabelioa é uma

pena que você ande tão
distraída. S,rá que você não
notou «certos olhares para
você»?

* [ania e [anuario demons
trando mais alnor do que

nunca.

*, Quem é o maior real"
,

mente é o pior.
-Menino: será que você ain

da não notou que o seu con

vencimento está passando
dO,f) limites. «Ela já· se can

sou ... Lenzbre-se ta1nanho não·
é documento.

* Jsab,l Vic".,te novam,n
te em nosso meio ma

tando as saudades de mui"
tos seus amigos.

I

* Cheirinho de férias no

ar, muitos Retornando.
pára cá. Entre eles Isabel Se
léme e Paulo Murara.

* Leila e Zeca K. muito
sorridentes e não é para

1nenos. Dia 26 passado com

pletaram um aninho de na

moro.

* Claudio Dreveck continua
pulsando seu c01'ação pe

la Claribel.

ATinal esperaça é a última
que morre.

* Hilda Pe,eira' sua com",

panhia' está nos fazendo
muita falta.
APareça mais menina.

* Quem Viii dar uma de
.

professora é a Rosângela
Teodoroviz; foi uma escolha
.'Certa e olha que ela tem, mui�
to jeito. .'

*' Haidi e Neri, pfl.rzinho
'simpático que circula en

tre nós.

00 .....

Estamos com muitas sau
dades da Siloinhs, assim

como estamos muito conten
tes pois sabemos que logo,
logo ela estará entre nós no

vamente
Perca um dia assistindo TV:
- Mary Tailler Moore - Ri;'

ta. de Cassio

TCHAU

NOVENA DA MILAGROSA

NOSSA SENHORA

DE POMPÉIA

, Milagrosa Virgem dO' Ro
sário de Pompéia, eu me orgu
lho de vossa proteçlão e de vos

. so amparo. Em prova de meu

afeto para convosco ofereço-vos
luz .que acenderei todas as

. quintas-feiras em vossa honra.

Nas necessidades vinde ao

meu socorro -, Oh, Virgem do
Rosário fav.orecei a mim e a

minha fa:rp.ília nas necessida
des e aflições.

Suplico-vos que tenhais
misericórdia de mim pela imen
sa felicidade que sentiste em

vosso ventre virginal o autor do
mundo Jesus Cristo, peço-vos
que me concedais essa graça
(Pede-se a graça desejada) se

fôr para minha salvação. e

maior glória df)' Deus. Amém'l .

Re'za-se 9 quintas-feiras dei
xando uma vela queimar até o

fim. Antes da 4. a quinta-feira
consegue-se a graça desejada
por mais difícil que seja. Co
pia-se a Oração cada vez, .que se

reza e dá a uma pessoa piedosa
a quem se deseja a felicidade...

A.C.M.
1

.,

escritório você encon-

tra na loja da

Impressora Ouro Verde
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CORREIO DO NORTE 02.07.1977

....................n ' '·M..iQ..'.I�-naISn" HP .

GINCANA
Registro Civi I

/
NEREIDA C. OÓRTE,· Oficial
do Registro Civil do 1. o Distrí-
to de Canoinhas,

salta
Catari-

.

na faz saber que ;':re1;endJml
casar·se: :/

f

«Wilson dos: Santos .orrêa» com

«Maria Elizabeth Endle », brasileiros,
solteiros, domiciliados, e residentes
nesta cidade; ele ban ário, nascido
em Canoinhas aos 1 de dezembro
de 1953, filho de Ped o dos Santos
Corrêa e de Edite L ssack Corrêa;
ela' bancária, nascida lem Parado n.

distrito aos 63 de no mbro 'de 1954.
filha de Leonardo En ·ler e de Ana
Auerbach Endler, ial ida.

«Osvaldo Alves Ferrei »com «Ros
maU »i88 Machado», br! síleíros, sol
teiros, domiciliados e r sídentes em
Rio dos Poços n] dtstri "o; ele lavra
dor. nascido em Cam Alegre aos
27 de abril de 15153, fi!, o de-Tobias
Alves Ferreira e de Ri : a Bergmann,
falecida; ela do lar, na' cida em Bela
Vista do Toldo nl mut ícípío aos 04
de agosto de 1960, filh • de Franctsco
Dias Machado e de . osallaa Dias
Machade. 1

,

,
'<

«Sau] MatGs» com '�Mllria Zenilda
doa Santos»,

braSileil'os,
solteiros,

domlclltados e reside tes nl distrito;
.

ele téenico agrícola:' nascido em
Matão n! distrito aos}; 19 de maio de
1951, filho de MelqU�ildeS de Matos
e de Iracema Pires (Ia Matos; ela
do lar, nascida em

I'
almital nl dis

trito aos 09 de

abri�l.
: de 1959, filha

de .Joaquim dos Sa ,'os e de Luísa
da Silva dos Santos

«Lidio Lukachinl!lkJt com' «Filomena
Tyszka», brasileirosrsolteiros, domi
ciliados' e residen�s nesta cidade;
ele carpinteiro, na�cido em TImbo
zinho distrito de Irinaópolis-SC aos
15 de junho de 19i)�, filho de Miguel
Lukachinskí Filho" de Helena Woí
texen Lukachinski { ela do lar, nas
cida em Paelêncí in/ distrito aos 26
de janeiro de 195 " filha de Oalístro
Tyszka e de Júli Norato.

«Geraldo Kimi' iro Funo»· com

«Laueiel

Ga8li1ner�ii
brasileiros, sol

teiros, domícílled 's e residentes em
São José dos C r:mpo8-São Paulo e
em Marcílio Dias,: n. município; ele
Assistente de PI ejamento, nascido
em Padre Nóbre ,a, Comarca de Ma
rília-São Paulo as s 29 de abril de
1947, filho de Aki ::a Funo e de Takie
Funo; ela do la nascida em' Bo
queirão-Curitiba .. ,aos 16 de agosto
de 1955, filha de, Alfredo Gassner e
de Eleonora Ro s Gassner.

Promoção: RotarJ Clube lê Casa da
Amizade �Canoinbas

DATA: 10 d.e jul o

HORÁRIO: �-IORAS

«Celestino Reg
.'

zinski» com «Fran
celina Marko»,

/

asrleíros, solteiros,
domiciliados e 'Jsidentes nl distrito;
ele motorista, ascido em Agudos
Major Vieira-S 'aos 30 de dezembro
de 1949, filho 1e Wladíslau Regod
zinskí, Ialecído e de Paulína Regod
zínskt; ela do r, nascida em Rio
da Areia 01 m 'nícípío aos 21 de ja
neiro de 194!, filha de Estefano
Marko e de

.

ena Nokas Marko,

'Canoinhas, ,
de junho d.e 1977.

,I

NERE.I A C. CôRTE
Oficial do.Regist�o Ci"lU

Começa ganhando po .�
os a Equipe que chegar

mais cedo en�e 8:00 e 8:30 horas.

INSCRIÇtiÉS ABERTAS:
Lejãl!l Cruzeiro I Loja Sic61
Otica Confiança J Merhy Seleme & Cía, Ltda.

PROVMI: Tarefas e Maratonas .

A ab �tura da Gincana será pela
«Fa :

arra do Colégio Comercial»
. {,

A 'entrega de/prêmios será no dia 16 de julho no

Baile AA Amizade no Clube Canoinhense
.

.

i-

..,.".._ W'. lei __ n __

Gincana será em Benefício
.

das Crianças do Lar de Jesus

«brincando você estará ajudando».
*H .la. **.;. ti

.

Documento extraviado
f /"./

WIEGANDQ/(OLSEN' S. A.,
declara par "os devidos fios
qu�, e xtf.Q\(, u o Cert\ficado d�
Propried e do veiculo Pick· up
Ford :y1 F 75, ano 1975, ph
ca D -0775, cor verde itehogá,

O mé sino flCll sem � Í''!ito por
*•.������������������������*

.

haver@idorequerido2,avia.3

I'

- PI •

BASILIO HUMENHUK & L(ÍA. LTDA.
. ... S· •

J9.

I Revendedor JiÓRD I
itV �

Fazemos semp
,

a me!tl6r aferia em veículos
novos FORO e usa� de qualquer marca.

Disponib,'�,Aes .

da semana:

Rural ! 971 treção 4x4 �t�rque38 royal
(

F. 350 1960 - azul e ,p-tetõ:... .

Maverick cupê Iux i /'9,74 )�raoco
Corcel z-sre 1977 -,;BreIa \, .

F. 350 197. - am,"relo bonanze
Yariant U}73 - ,iul médio \.". .

'Pick-up 1991 ti-'lção 4x4 - verd � \'2laro
Píek up 1973jtração 4x4 - ver de \,.
V0lks lS73 :1'1300 - amarelo \\>_

Ad,Rira s..I uiIlalo Ilude com a ml�� entrada.
Velcnlos ·inteiraménte revisados, de'\,.boa precedência,
ao's

.

melhores 1Jrecos da região.
'

Vi,.ite-nos sem compromisso, em nossa loja à

III 'itlal Ramol, 283 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

Dr. Paulo (esar Vicente Alves
Médico Oftalmologista

LENTES

Adaptação
,

.

Praça. , er, 522 - sobre-loja - Fone, 22-0316

CANOINHAS - se

E.i-.JTAL DE NOTIFICA:ÇAO PARA CONHE,CIMENTO
DE TERCE:IROS

o Doutor Carlos Raitani, Juiz de Direito desta segun
da Vara Cível da Comarca de Curitiba, Capital do Es;..
tado do Paraná, na forma da Lei,
FAZ SABER 'pelo presente edital de notífícação de

terceiros, que por parte de MADAZZA - INDÚSTRIA E. CO...

MÉRCIO DE ADEIRlAS LTDA" foi requerida a notificação
nos termos aba' o transcrito: "Notificar terceiros interessa
dos para não rece r por endosso títulos de emissão de MA�
DAZZA - IND. E' C 'ÉRCIO DE MADgIRASyLTDA. sendo
credor originário ORL, DO M,UELLER e-por endosso, RI;
MON SELEMg e·ANTO O WEINFUR1'lTR, no valor de Cr$
35.000,00' (trinta e cinco '1 eruzeírosr cada, com vencto. de
10/05/77 a 10'110/77, na im ortâncíá total de Cr$ 28Ü'.000,00
(duze�tos e oitenta mil cruz ':sos'), em razão dos meSITIOs. 'se
rem vinculados a contrato de- ompra e venda de madeiras
inadimplido, estando dessa-tornt impossibilitados de circulare
O título vencido em lO'jü6/77 err assado a RIMON SELE,M'E
e apresentado a prot to, foi sust do por medida liminar do
Juízo de Direito d 7. a Vara Cível e Curitiba". - E" para
constar mando assar o presente e 'tal, pelo qual ficam no ..

tificados TEH IROS INTERESSADO por todo o conteúdo
e fins cons ntes do mesmo, sendo que�t� edital será tam
bém afix o no lugar de costume na sede-deste Juízo, p:UJb�i..
cada u a vez no Diário Oficial do Estado, e por duas vezes

em u os jornais de maior circulação nesta capital, na for
ma da lei. Dado e passado nesta cidade e comarca de Curitiba,
Capital do Estado do Paraná, aos vinte e oito dias do mês de

junho do ano de mil novecentos e setenta e sete. Eu, Pedro
Luiz de Oliveira, Empregado Juramentado, o datilografei ·e

subscrevi.
CARLOS RAITANI - Juiz, de Direito

Programação do·Vin8// Jubileu
Hoje à. 20,15 hora•• Colo••al p,rograma duplo

1.° filme: cCaravana para V ecarés-
2. o filme:' "O Matador do laratê CIDt o Mestre do IIIDII-'O)

Amanhã à. 14,00 horas, em mathlê

«Caravan� para Vaec rés» _ Colorido

Amanhã em dual .ea.õe•• à 19,15 e 21,1& horal
«Robin e Maria,» _. Colorido

Para Robin e Marian o amor a maior da. aventur.,
Com Sean Connery, Audrey / epburn, Robert Sharw e

Richard 'Arri.
E.te filme r�pri.a 2a. e Ia. feira, à. 20,15 hora.

- ; .

48. e 5a. feira, /à. 20,15 hora.
Procura-se: «As Cru lls Irmãs Diabólicas»

.ura 18 .D.O'

6a. feira, à ! 20,15 hora.
(Terror no ussu de Cera:.

Aterrador. Diabólico. So enatural. Ante. un homem,.
hoje u monsfro,

Sábado 8. 20, \5 hora. geandíoao programa duplo
1.° filme cTerror n Museu de Cera'»
2,,° filme cKaratê vin ando o Demônio Chinês'

Domingo a. I hora., em matinê
O c1á'lico m i. lido no .éculo XX
«A Menin e o Porquinho'·

Viva, ria, divirta�lIe m elte elpstáculo maravilho.o.
Colorido falado em .portuguê.
Domingo, di� 10, em dual .e••õe.

,

uCleopatra Jonas e o Cassino de Ouro
QUBse um metro e noventa de mulher em ação •.

.
Aguardem para o dia 17 de julbo

Lando Buzzlnea em

cA Escrava do Super E rótieo'

Qualquer alteração nelta programação lerá para
oferecer lempre o melhor em filmei.

��====���=����
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Notícias de
AMPLA, realiza r,união

Dia 18 do corrente rea
lizou -se na cidade de Ma
fra a reunião da «AMPLA» -

Associação dos Municípios
do' Planalto Norte Oatarí
nense. Presentes na mes
ma todos os prefeitos in
tegrantes. Aberta a sessão
pelo sr. Presidente dr. Be
nedito Therêzio de 'Carva
lho passando em seguida
ao anfitríão sr. Plácido
Geisel, Prefeito de Mafra.
Após tecer considerações,
sottcítou que o sr. Presi-

E.ereveu; dente reasumtsse os traba-

Esmeraldino M. Almeida lhos. Em seguida o Presi-
dente deu a palavra ao

ex-deputado Osvaldo Amaral, vice-presidente da BESC
FINASCEIRA, tendo sido feito uma. esplanaeão sobre
como conseguir empréstlmo da mesma. Para melhor
orientar 08 Interessadoa P!lSSOU a palavra ao dr. Hé- ,

llo Santos, DIretor do Planejamento, sendo que este,
fazendo uso de, um quadro, �orneceu detalhadamente

.

o esquema a ler observado para seu êxito. A próxi
ma reuuiãs será no município de Major Vieira a ser

realizada no dia 28 de i ulho.

�

(apitão Harloch em, Papanduv a
.

Dia 18 deste esteve em nossa cidade o ilustre
Delegado' da 13.& Delegaeta do Serviço Milita. r, Capi
tão Osvaldo Conrado Narloch em serviço de Inspecão
na Junta de Serviço MHitlJor de Papanduva. tendo en

contrado a mesma em perfeita ordem. Terminada a

mesma, o nobre representante realizou urna rápida
visita 8S autorldades do município, regressando em

seguida a Canoinhas.

(ioyarnad n virá a Mafra dia 8
I De conformidade com iníorm reão prestada pelo
Bxmo. sr. Plácido Geisel, DO. Prefeito de Mafra, o

.Exmo. Governador do Estado dr. Antonio Carlos
i Konder Reis estará. em M'lfr'lI, no próximo dia 8 .. A
·

população mafrense agrarda com bastante interesse
8 vinda do nosso valoroso Governador que tanto tem

· feito em proveito de todos os catarínenses, oportuní-
· dade em que multos problemas que somente pode
riam ser resolvtdos na Capltat. com a vinda de sua
Excelência bem poderão ser solucionado-s na cidade
de Mafra. Também adiantou o Chefe do Executivo
Mafrense que é possível que o Governador transfira
o Governo para li cidade de Mafra pelo prazo de 3

, dias, dependendo ainda de conürm ição oficial tal
acontecimento, vamos aguardar.

Bodas de Prata
Dia 18 do corrente Iestejou suas bodas de pra

ta o sr. João Paulo Furtado e exm '1. esposa dona \

Izaira Furtado. Foi cereb eada Santa Mlssa em ação
de graças

à

s 18,60 horas. Em seguida amigos e admi
radores se reuniram ao Salão Social onde foi oL�re
oldo um coquetel aos pra Jantes. A coluna a lmej a pe
renes Ielloidades ao distinto casal pedindo a Deus
que 03 cubra de muitas Ieltotdade s e tarnaêrn aos
demais familiares.

,

02.07..1917

Pa v
luto em sinal de protesto
Dizendo-se de luto em sinal de protesto pela

aprovação do divórcio, o vereador Fernando Moraes
(ARENA) compareceu a uma sessão na Câmara de
Belem todo de negro, incluindo uma capa. A única

peca destoante da indumentárla era a gravata ama

rela, mas ele explicou que era nobre e não tinha
«tantas gravatas assim», lembrando porém, que ela
tinha «bolinhas pretas». Revelandose traurnaüzado
com a aprovação da emenda Nelson Carneiro, o ve

reador propôs ao Plenário o envio de um apelo ao

Presidente Geisel para que use o poder de véto. Mas
a proposição nem mesmo chegou a ser votada.
(Entre llnhss},

Passarela da sociedade
Dia 1.° festejou idade nova a garotinha Ma

rilene, filha do casal sr. Aristidio (Leonor) Gruber ele
do alto comércio rural. Muita alegria pontificou no

Iestívo dia.

Hoje quem festeja idade nova é o sr. Jaime
Schadeck, sócio integrante do poderoso grupo Scha
deck, o jovem sr. receberá as mais justas homena
gens pela festiva data de seu niver.

Também nesta data niver da garota Waldirene,
filha do casal sr. Aristidlo (Leonor) Gruber, nosso

prezado assinante. A testínaa será quente com a pre
sença da turminha amiga .

Dia 6 festejando idade nova a sra. Eva G. de
Almeida esposa deste colunista. Os votos da coluna
especialmente do colunista e que a data seja por
Deus permitida que se reproduza-por outros tantos anos ..

Dia 7 niver do sr. João Reuslng, fazendeiro.
Pessoa que goza de muita estima e consideração, na
sua festiva data será bastante homenageado.

Também na mesma data aniversariando sua

nora, a professora Hermetínda. esposa do sr. Fernando
Reustng. A festa será com duplo significado entre a

família e participantes da vasta relação social.

Dia 8· Ieste] ando troca de idade nova o sr.

, Nivaldo de Almeida. Industrial e Pecuarista, o aniver
sariante qU'8 desfruta de grande círculo social, .será
muito felicitado na grande data de seu niver.

Dia 9 completando mais um feliz aniversário a

sra. Edith Sehadeck, virtuosa esposa do sr. João F.
Schadeck, Diretor do poderoso grupo SCHADECK.
Mil cumprimentos pontificarão na aspícíoaa data na

talícia.

. Na mesma data estará festejando idade nova o

sr. Ollmpío R. Schadeck, Gerente da grande firma
Schadeck na cidade de Oanoínhas, Cidadão prestativo
e bondoso, na sua testt va data receberá os mais
justos e merecidos cumprimentos.

A coluna cumprimenta os aníversartantes dese
jando alegria no festivo dia e felicidades para sempre.

Um por sem ana

«I}LÚ ].[.1\» - a gtõrla é como um círculo na

água, continua alogmdo-se até perder-se no nada.

(Shakspeare).

A' disposição dos senhores industriais e consumidores, SU:i loja cada vez mais

1 completa dos motores W E G ,a preços diretos da fábrica,
.peç ss e acessórios para

. ldeiras, Iocornóvais e maquinários industriais. Cabos
de aço, plrafu30s e pregos todas as bitolas. Conexões para Jgua e

pressão, fechaduras, ferra em geral.' VISrF�E':N�ÔS.
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Representante em Canoinhas: WaJdernar 1�1'1�Uppel
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Serviço de report�e11(;de casamentos e aniver. árias,

Fotos d?�', Posters, Painéis decorativos para

seu lar e escritório - Serviço para amadores.

Rua Barão do Rio Branco, 754 (IJfÓxhno ,8 Casa Trevis8ni)

____ ,__� m tr�......-:_-----' ,--------.

F c c
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p i a s ?
o Cartório do Hegistro Civil, de ��_'e-ida c. Côrte,

;/",,,f
instalado DO Forurn, acabal!t'.ç.�·.o' receber a mais

,,�4�
moderna '" URA'" i\utomática que

tira fotocópias 'a tace e simples de qualquer
documento em diversos tamauhos.

Em apenas 5 segundos,
_, .,.,.. a.�atlSc:"""'"__._.....

Dra� Zoé Walkyria _�Jlyidade Seieme
CltruJrgi�Dénn§ta

C R,�I,.�8'159/DEP
.

Clíntce dentária ds,.""�enhoras e crianças.
'Nr

�#�.", Especíalízação em Odontopedlatrte.
HOl"8 marc&da

Praça LaiIifO Müller, 494 - FODe, 22-04.61
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Serviço instantâneo
11' - denníssirns; açao mo er018S1wa.

/.
Procure ���critório de Derby Carlos

.

Ulhm���",na Praça Lauro Müller, 251
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Ano XXXI

."NA ESPREITA»

Canoinh s e Região
na Berlinda I

----) PEDRO A. GRISA

Continuamos aqui a publicação dos resultados dos de
bates levados a efeito nas aulas de Estudos de Problemas Bra
sileiros, na 1. a série de nossa Faculdade.

Como prometemos, o tema de hoje será:
I A TRANSFERÊ/NCIA Dg POSTOS OU óRGÃOS Pú�

BLICOS DE CANOINHAS PARA MAFRA. Não iremos citar
aqui 'as diferentes transferências pelo simples fato de serem
do conhecimento de todos. Tentaremos delinear as causas

que levaram a essas transferências:
1. o _ A BR-116 passando por Mafra e o asfaltamen

to da BR-280 ou Estrada Dona Francisca de Mafra a Campo I
Alegre, fizeram com que Mafra ficasse mais conhe.cida e se

transformasse, em realidade, no pólo regional (ainda que a

região continue sendo chamada, inclusive nas estatísticas do
IBGE, de PLANALTO Dg CANO'INHAS)I; e, facilitado o aces

so, Mafra passou á ser preferida pelos altos funcionários que
_ em via de regra _ vinham da Capital para administrar os

órgãos públicos regionais. Isso não só para fins de ordem ad
ministrativa, mas tarrrbêm.porque "o retorno à terra-mater"
era facilitado.

2. o _ E, embora Canoinhas desperte, nos últimos
anos) para um promissor' desenvolvimento econômico, há

. pouca ou quase nenhuma DIVULGAÇÃO DA CIDADE e seus

acontecimentos socíaís ou econômicos, nem mesmo culturais,
1: verdade que Canoinhas possui três jornais, já teve quatro (

Mas são órgãos de expressão local. Nos grandes jornais. do
:Estado ou mesmo do Paraná, poucas notícias lemos sobre Ca
noinhas (só em casos de intervenção, comenta alguém) .

Realmente a mentalidade brasileira de que "O QUE
Ê ESTRANGEIRO É MELHOR" (o. que é' dos outros vale
mais!), ainda nos amarra os .pés e as mãos e temos medo de
falar e divulgar o que é nosso, o que temos, o que fazemos:
as metas que nos prosomos. (Mafra, por exemplo, possui Su
cursal do. JSC, e notícias saem quase que diariamente _ no

mínimo semanalmente) _ E, nóis, José, como é que é? PRE�
CISAMOS VENDER O NOSSO' PEIXE..

3. o _ Os problemas levantados no artigo anterior,
aqui também valem, com um reforço: "que os outros têm
mais força" (ou coragem?)

4 .

.0
_ Foi voz unânime dentro da sala que o proble

ma maior e mais prejudicial para Canoinhas é o do faccionis
mo interno"; TODOS SE 'PREOCUPAM EM DEFENDER O
5EU "PEDAÇO" e ninguém pensa, realmente, no bem da ci
dade ou da região. Mas o que constatamos é que ao menos
os jovens já estão abrindo os olhos, e eles vão cobrar essa des
lealdade que se oomete contra a NOSSA TERRA e a NOSSA

IGENTE. '

E aqui, não adianta esconder, 'pois todos estão vendo
e sentindo: - "Quando alguém apresenta um projeto ou algo
que o valha, outros estão prontos a atacar, só porque partiu
"do 0.1'0 lado", sem analisar se isso irá ibeneficiar a popula
ção, a comunidade, a cidade, a região".

E, por incrível que pareça, todos, todos mesmo são
rotulados _ queiram ou não queiram _ com uma estampa
política:

_ Aquele é do MDB.
_. Este é da ARENA-1.
_ Aqueloutro é da ARENA-2.
_ Estoutro é da EX-UDN.

Isso ainda que Aquele, Este, Aqueloutro e' Estoutro
nunca tenham visto a coisa pública (ou privada) com olhos
políticos, ou hajam posto a política (talvez fosse melhor "po- I
Iítícagem") acima da íntelígêncía , I

Segundo ainda o testemunho colhido, esse faccionís- I
mo, essa doença maligna (que não mata, mas destrói) se es

tende la outros subgrupos ou anti-grupos; chega a ser mesmo
"do Rei para o Herdeiro" ou vice-versa.

I
'

CREIA EM VOCÊ, MAS NÃQ F1\ÇA MENOS DOS
OUTROS·

UNIR PARA CRESCER, NÃ.O' DESUNIR PARA ES
TRAÇA�HAR.

CANOINHAS E' REIGIÃO MER,ECEM A TUA FÉ E O
TEU ESFORÇO.

(enquanto dois cachorros brigam, o terceiro. levao
osso) .

,

CONCLUSõES: -. Esquecer rivalidades, para unir,
Divulgar o que é NOSSO. (Voltaremos, na próxima edição,
com novos resultados, focalizando problemas da Terra) .

CA-22-6-77.

Notas
Esparsas

Muito animada e concor
rida a anunciada festa junina
do Colégio Estadual Santa
Cruz, lá na colina histórica,
realizada sábado último .

xXx
A cidade toda praticamen

te parou e chorou, o súbito de
saparecimento do inolvidável
MARIO JOÃO MAYER, do
mingo último, cidadão dos
mais benquistos em toda as

camadas.
xXx

O dr. Adyr Vilela, vindo
para os funerais do sr. Mario
Mayer, fez uma visita de COI'

tezia ao Prefeito Therézio Net
to.

•

..

C.A� Industrial ·5 xO; A.A. tviussi

xXx
Em nossa cidade, proce

dente de Joinville, substituin
do o sr. Francisco Zaziski, em
.férias, o sr. Ozires de Oliveira.

xXx
O Senador Otair Becker,

pronunciou-se no Senado, ob
je.tivando a instalação de no

vas agências do Banco do Bra
sil em várias cidades do nosso

Estado, entre elas, Três Bar
ras, Papanduva e Rio Negri
nho.

xXx
O Prefeito Therézio Netto

recebeu comunicação do "Setor
Regional da CELESC de: Join
ville, dando conta que a linha
do Tira Fogo, ligando. a Bela
Vista do. Toldo, será baixada,
afim de beneficiar várias famí
lias ali residentes e há anos

aguardando a melhoria.
xXx

Dia 10 próximo, uma gran
de gincana, uma aplaudida
promoção do Rotary Clube

x x s
Outra organização ban

cária colhendo subsídios no

município, objetivando a ins
talação de uma agência em

nossa cidade.
xXx

Iniciamos j á o segundo se-
.

mestre do ano, primeiro de
julho, mês que promete ser.
dos mais frios, com as gosto
sas férias de inverno, em todos
os estabelecimentos escolares.

xXx
Esteve em Florianópolis, a

serviço, o empresário. Luiz Fer
nando Freitas, dinâmico Pre
sidente da Cooperativa Agro
pecuária, agora em franca es

tabilização .

xXx
Afim de rever parentes, es

teve em nossa cidade, proce
dente de Guarapuava, o sr. Jo
sé K. Carvalho.

xXx
Mais um Oficial de Justi

ça na comarca, ANTONO JUA
REZ DE' MATTOS, passado em

recente concurso e procedente
de Videira.

xXx
A nossa Calenda Câmara

de Vereadores, entrou em re

cesso em sua sessão de 3. a 'fei
ra última, devendo voltar às
atividades somente -em agosto
próximo, salvo alguma convo

cação extraordinária.

AV SO
Solicitamos aos Senhores

Acionistas desta Empresa, que
compareçam a Sede da mesma,
sita à Avenida Senador Ivo de

Aquino 1330, para retirarem.
as cautelas de Ações.

FRIGORíFICO
CANOINHAS S/A.

Tivemos domingo o início do campeonato da 'cidade,
no Dítão, com o jogo entre C.A. Industrial x A.A. Mussi, no
qual saiu-se vitorioso o primeiro pelo placar de 5 tentos a zero.

O C.A. Industrial, com mais experiência, se impôs
ao time novo e sem conjunto do A. A. Mussi, e o Industrial

jogou já com pinta de campeão e. tem qualidades para isto.
Marcha da contagem: Henrique, aos 23 minutos da 1. a fase
fez um a zero; Garrincha, em bonita jogada aos 215 minutos,
aumentou para dois a zero, o qual terminou o primeiro tem

po. No segundo tempo, Brito aumentou aos 11 minutos; He!l
rique, fez, o quarto gol aos dezoito minutos e Luiz Alberto eri
cerrou a o'oleada aos 26 minutos dando cifras decisivas ao mar-

o .

cador que. terminou com C. A. Industrial 5xO A. A. Mussi.
.

,-

.

O outro jogo que seria realizado em Marcílio Dias: ..

não se realizou porque o Botafogo estava com quase todos os

Iseus atletas fazendo um concurso da Caixa Econômica, em

Rio do Sul e não teria time para aquele jogo, o qual será rea

lizado em outra data que será mancada pela LEC. Aguarde-
mos.

No campeonato de aspirantes tivemos também só um .

jogo, entre o C. A. Industrial x A. A. Mussí, onde empataram
pelo escore mínimo de 1x1.

CAMPEONATO DA' 2,. a DIVISA0 DA CIDADE
2.a RODADA
Resultados dos jogos:

Fricasa 4 x 1 Beira Rio, no campo do Parado
Operário O x O Juventus, no Estádio Velho

Ipíranga 7 xO Estrela Azul, no Estádio Velho
Sonda 2 x 2 5 de Maio, no campo do Sonda, leste jogo irá a jul
gamento, o G.E. 15 de Maio utilizou atletas não registrados na
LEC.

CJ�ASSIFICAIÇAQ
GRUPO A

1. o Lugar _ Operário e Juventus com 3 P. G·. e 1 P.P.
3.0 Lugar � 5 de Maio. e Sonda com O P.G. e 2 P.P.

GRUPO B

1. o Lugar _. Ipiranga e Fricasa com 3 P.G. e 1P. P .

3.° Lugar _ Ajax com 2 P.G. e O P.P .

4.0 _ Lugar _ Estrela Azul com O P.G. e 2 P.F.
5. o Lugar _ Beira Rio com O P. G. e 4 P. P.

. Artilheiros do Campeonato
Com 3 gols: José Alcindo do Ipiranga
Com 2 gols: João Flenik do Ip. Orlando do Op. José Vidal do
.Ajax.
Com 1 gol: Alípio Cast. do Fricasa, Valdir Cordeiro do Beira
Rio, José Garcia do Frícasa, Sergio Bueno do Fricasa, Carlos
Alberto do Fricasa, João Carlos' do Ip., Adilson do Ip. Nilson
Mendes do 5 de Maio, Robinson' do Ajax e Milton do Juventus,

�============�======�-=======-===============��

'Superintendente do

gional do SES I,
Departamento' Re

Osvaldo Pedrosr .'

Nunes, enaltece a Campanha
Operário Pa'drão

A cada ano que se passa,
mais se acentua o interesse
dos círculos empressaríaís e

operários na campanha para
a eleição do Operário Padrão
do Brasil. Presentemente, se

desenvolve suspíciosamente
em todo o Pais, confirmando
o acêrto da iniciativa que
partiu do SESI Nacional, em

Colaboração' com o Jornal O
Globo do Rio de Janeío, e

que vem tendo o apoio geral
das organizações trabalhistas.

Em Santa Catarina, essa

promoção se realiza sob' a
orientação do Departamento
Regional do SESI, com a co

laboração cem' os órgãos de
Imprensa do nosso Estado.

A respeito do êxito que
vem' obtendo, particularmen
te em nosso Estado, a Cam
panha para. a escolha do O
perário Padrão de Santa. Ca
tarina, o sr. OSVALDO PE
DRO NUNES, Superintendente
do SESI; declarou a impren
sa quando interpelado sobre
a receptividade da campanha
nos meios empresariais cata
rinenses.

pelo SESI Nacional. Bem se

'percebe que existe, tanto nas

altas esferas industriais do
Estado, como entre os traba
lhadores das indústrias cata
rtnenses, uma perfeita CODS.
ciência dos objetivos' sociais
desse movimento,' que tem
como finalidade premiar a

queles que mais consciente
mente participam do desen.
volvímento induetrial do país.
Não se destíngue apenas o

trabalhador de.melhor compor"
tamento, mas aquele que reu

na todas as qualidades posi
tivas de um bom 'operário,
cônscio de. suas responsabili
dades e de seu significado no

conceito social. Por outro lado,
.

é um movimento que congraçá
os empregados e patrões, den
tro de sadios estímulos à com

preensão e vivência da soli
dariedade e Paz Social entre
todos».

Prossegue ainda o s,r. Os
valdo Pedro Nunes: «E prin
cípio assente de que o êxito
de uma empresa depende do
trabalho integrado de diri - .'
gentes, técnicos e operários;
desta harmonia depende o se li

sucesso entre capital e tra-
. balho, meta maior

.

do SESI.
É o que se busca avaliar no

exato momento em que se

realiza a escolha do Operário
Padrão»

«Não poderia ser melhor,
nem mais espontânea a aco
lhida que os empresariais ca

tarínenses tem dado a essa
feliz promoção patrocinada

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


