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Assoc�ação Comercial
, . , DR. HILTON presta, eontas
" . ": :'\�o mês de �ulI:0 de 1977 completou a atual
Diret?na da ASSO?laç� Cbmer\�tal e Industrial de
CanOlnhas s:u pnmeirn ano de gestão, correspon
dente ao período de 76/78.

r, '. Qu�nd_o assu�imos a Presidência desse im
portante. orgao .classls.ta local, afirmamos que não
'nos movl� _outro sentImento, senão o de trabalhar
em ben:fIcIo da classe empresarial, acolhendo suas
aspiraçoes, para procurar dar-lhes a melhor solu-
ção. "

,

E isto. fizemos desde o primeiro dia. Se mais
" não co�seguI�os realizar, foi porque nossas limita
çõ�s o ímpedíram , Mas estamos tranquilos para
afIrmar que n�s empenhamos e nos dedicamos pa
ra melhor servir a classe.

"

.
,nas. !lletas e planos que fixamos quando as

sumrmcs, ja alguns se tornaram,realidade
'; ,

.

,

, . Iniciamo? a gestão com um quadro social de
79 fII�ad?�. H�Je contamos com 157 associados, o

que slgnífíca dizer, o dobro de empresários integra
dos à ACIC. Nesse particular, deve-se ressaitar a
colaboração irrestrita do Sr. Fernando Rocha DD
Gerente da Agência local do Banco do Brasill S/A.,
e membro do Conselho Consultivo da Entidade
que, através de ini):;iati�a expontânea, fez incorpo�
rar ao nosso quadro social, a parte maior dos, novos
filiados. O fato do aumento do número de associa-

\ .dos não tem importância em si mesmo. Ressaíta
todavia, como consequência, o fortalecimento e �
importância da entidade, como 'porta-voz e legíti
ma representante das classes empresariais' da re

gíão de Canoínhas Três Barras, Major Vieira e Iri
neópolis. Quanto maior o número de associados
tanto mais selegítímam as reivindicações da classe.'

Além desse aspecto, 0, crescimento de sua re
ceita permitirá a criação de novos serviços aos seus
associados e possíbítítará iniciar os estudos da
construção .de sua sede própria.
, .

Nesse pa�ti.cular, poden:os adiantar que a

Prefe!tura Munícípal ?e Canoínhas já aprovou a

doaçao de um ímóvel a ACIC, destinada a abrigar
sua sede. Velh� aspiração das Diretorias que nos

antecederam, vemos agora chegar mais 'perto a ho
ra de termos a nossa "casa", a. casa do �mpresário. .

A escritura pública de doação, será lavrada tão lo-
go se cumpram as formalidades administrativas de
prax:e.
.' Ai12;da com o sentido de integração e para
.ínformaçâo da classe, estamos cumprindo a idéia
da publicação de um Boletim Mensal. Com, o 'Pre
sente,' são 11 números editados, que serviram para
dar conhecimentos aos associados,

'

das atividades
da ACIC. Corno elo de ligação entre a entidade e
seus filiados, acreditamos venha o mesmo atingin
do seus objetivos, a despeito de estar aberto às crí
ticas e a, colaboração de todos .

,

Desde que iniciamos as atividades à frente
da Associação, tivemos' a satisfação de receber di-

,

ver sas personalidades da administração pública e
.

para-estatal, que a convite nosso, aqui estiveram
para discutir com os empresários, os problemas da
classe, e ouvir suas reivindicações.

�m reumoes especialmente convocadas"
compareceram 0' Prefeito. e Vice-Prefeito Munícípal,
Dr. Benedito Therézio de Carvalho Netto' e Fábio
Nabor Fuck, o Superintendente da Telesc, Dr. Har
ry .Kormann, o Secretário de' Estado dos Negócios
da Agricultura, Dr. Vitor Fontana; o Dr. Sylvio
Carneiro de Rezende,

/

Diretor Presidente da Beta
Engenharia e os Engenheiros do DER, Dr. Sérgio
Rogérios Beims e seu Procurador Judicial, Dr. Ge
tú�io Uba e o Dr. Hígino E(ison da Silva, Engenheí-

Banco do· Brasil SIA libera'
financiamento para CQop�rativa
Ag�opecuária de,. Canoi'nhas

.

"
. 'O' BANCO' DO' BRASILI S.A., por, Intermé

dIO de sua agência em Canoinhas, contando com

a participação direta do CeI. Perache,' Barcellos,
vem apoiando e íncentívando a agricultura.

'Neste sentido atendeu a solícitaçãb da Co
Operativa ,Agrorpecü.âria de Canoínhas Ltda., Iíbe

r�ndo aproximadamente crs 14.0<00.000,00', des

tIna_dos a aplícação' de Insumos, nereustvos e Pro

duçao, para o at'-ndimento ao associado, corno

t�::nhém a' 'todos os agricultores de' Canoinhas e re

glOe�., Sentimos: assim o fortalecimento de nossa

Cooperativa qne' caminha a passos largos: para um

futuro promissor.
;',' Observamos que o BancO' " do Brasil S:.A.;,

_v�m �ando um atendimentO' especial, ao._agricutor,
nao so de Canoinhas, mas' de, toda a reglao.

Industrial de (anoinhas -
. um ano' de gestão

ro de Operações d.a Embratel ,

Gom cada uma dessas personalidades trata
mos dos iproblemas mais diretamente ligados à clas
se empresarial e à comunidade.

, No âmbito Estadual, participamos, com. a

apresentação de teses, das Reuniões Plenárias da
Federação das Assocíações Comerciais e Industriais

, de Santa Catarina, realizada em Joínvílle, em ou

tubro/76, em Florianópolis, em março/77, em La ..

ges, em maio/77 e em Mafra em julho/77: Deve-se
ressaltar a importância da partícípação da ACIC
nessas reuniões, pois, a par de sua. contribuição pa
ra o fortalecimento da entidade "mater" do Estado,
promove e divulga a Entidade e suas riquezas.

Como decorrência dessa participação, na

eleição da FACISC realizada em, maio último, pas
samos a integrar sua administração, na condição de '

membro da Comissão Fiscalizadora, levando, dessa

�orma" a; ,ACIC, � uma posição de maior destaque
Jun to a Federaçao. ,

O Serviço de Proteção ao Crédito de Ca'noi
nhas, Seproc, órgão, vinculado a esta Associação,

. por sua vez, vem prestando inestimáveis serviços ao

comércío indústria e Bancos locais, graças à sua

erícíente 'administração, que tem à frente o Sr. Al
fredo Eíke Bach. E:, na condição de representante
da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina,
crescem dia a dia os trabahos relativos à autentica
cão de Livros comerciais, serviços esses realizados
tan]bém /PIela ACIC.

'

Além desses aspectos de maior importância,
muitos foram os contatos feitos' pessoalmente e

através de correspondência, visando o atendimen
to único e exclusivo dos interesses da classe. Os Bo

letins Mensais editados desde que assumimos, de-·
talham as atividades cotidianas da ACIC.

Um apêlo, por fim, deve ser feito. ,

A colaboração e participação de todos é ,es

sencial e fundamental para que' a entidade alcan
ce seus ob]etivos. Daí a razão de contarmos com o

apoío dos nossos :plrezados associados, para que pos-\ / ,

SalTIOS continuar realizando em pról da classe, ate
o final do nosso mandato.

HILTON BITZMANN
Presidente

,
.

. ,
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Assinatura anual: crs 150,00

/

N. o Avulso c-s 3,00

, •

,

Pedro A.,Grisa

Sou colaborador do jornal BARRIGA VERDE,
simplesmente pelo fato de que nunca e jamais
me interessei em saber se esse ou aquele órgao
de imprensa é de uma ou outra linha política,
uma vez que sempre batalhei pelo bem de nossa

Terra (SC) e da região na qual esteja vivendo.
Assim como colaboro com o CORREIO DO NORTE
e como já tenho colaborado 'na CAZETA DE
CANOINHAS.

Por isso mesmo posso agora discordar, e

DISCORDAR MESMO de um 'artigo do Barriga,
publicado na edição de 29:.9-77, sob o título
"A GUERRA FRIA", autor NAO SEI QUEM.

"

Para começar, eu penso que quando a gente
tem raiva de alguém e está. com uma. vontade
louca de xingar, a gente deve ir a um bar, to
mar um trago e desabafar diante da platéia ple
bléia que esteja cem vontade de ouvir uma aren

ga feita de impropérios, e outros parentes.
.

Pois bem, A GUERRA FRIA parece muito
mais uma GUERRA FERVEN1JE ou QUENTE de
um monstro que cospe fogo sem saber para quê
nem porquê. Aliás, o articulista demonstra uma

ignorância crassa sobre o que está falando. Fala
em "reconhecimento (da faculdade) pelas autar

quias federais". Não sei que "autarquias" são
as tais.

O que se fala e a Iínguagem que se usa,
ao falar de S. Exa. o Governador Antonio Carlos
Konder Reis, do Prefeito Municipal Dr. Benedito
Therézio

.

de Carvalho Netto e do tal "ofício" en

caminhado ao primeiro, é digno de uma arenga
de boteco, proferida depois da meia-noite - num

sábado ou domingo; e não de. andar recebendo
as honras das páginas impressas de um jornal
que se preze.

Discordo, na. qualidade de integrante da
Direção da FUNPLOC e na qualidade de cidadão
brasileiro e de catarinense e canoinhense, com

o que diz o artíeulísta de S. Exa. o Governador
deste' Estado. Discordo profundamente com o

menos caso que se faz de uma autoridade pú
blica, por mais deficiente que seja o sEfu desem
penho. E pelo que parece o articulista é cego
ou não quer ver o que Konder Reis tem feito
por' Santa Catarina e por Oanoínhas, e pela
FUNPLOC também.

Que eu., saiba não foi o articulista nem sua

influência que liberou uma verbinha de Cr$
2.090.000,00 (dois mi1hõ�s e noventa mil cruzeiros

NOVOS) para a construção do "Campus" da
FUNPLOC� Também não virá do dito articulista
mais Cr$ 210.000,00 (duzentos e dez mil cruzeiros)
para móveis e equipamentos para a FUNPLOC.
Também não foi o dito dito que irá liberar uma
verba de aproximadamente CrI' 250.00U,00 (du
zentos e' cinquenta mil cruzeiros) para que o

2.0 Grau da FUNPLOC - 'l'écníco em Secretariado
e Assistente em Administração _' possa se equi
par com o Sistema C.H.P. - Centro de Habilitação
Profissional (ou Escritório Modelo). Que eu saiba
isso tudo faz parte do 'Plano de Governo de
S. Exa. Antonío Carlos Konder .Reís. Graças a,

sua visão de homem, experiente, inteligente, com
a coragem e a vontade dum catarinense que ama

a sua terra e a sua gente _ e de todos os re

cantos do Estado.

Não iremos aqui falar de todo o Governo
de Konder Reis, isso não cabe num livro, menos
ainda num jornal. Se há falhas, que o articulista
nos apresente o, homem perfeito e o Governo
sem falhas nem galhos. Mas talvez o dito arti
culista se preparasse melhor para escrever, an-·

tes de falar de coisas que não entende.

DISCORDO do que se falou do Prefeito Mu
nicipal Dr. Benedito 'I'herézío de Carvalho Netto.
Nem mesmo em relação à FUNPLOC, pois acertos
estão em excelentes condições. E Therézio não
só se propõe a pagar a verba relativa a 1977"
como a cobrir os atrazos de administrações an

teriores. Isso não no papo, e sim no fato. .Não
entramos em permenores que isso Interessa à
Prefeitura e à FUNPLOC., O certo é que está
andando tudo certo.

.

•

Quanto, às aluzões maliciosas contra o Go
verno Federal, deixo o assunto para quem de
direito.

Fala em "voz alta da Direção da FUNPLOC",
quem representa essa voz não sei. Sei apenas 'que
a Direção da FUNPLOC não pretende massacrar

nem Governador nem Prefeito nem Governo Federal.
Pois _ ainda que não permita a utilização da Fun
dação co�o joguete político de qualquer lado ou

ala - sabe que as três esferas governamentais es

tão contribuindo com sua parcela para o engrandeci
mento de nosso Ensino Superior e de nossa FUNPLOC.

Concluindo, reafirmamos que DISCOR�AMOS
com o dito e com o sugerido pelo referido artigo.

Paz e amor.
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eORREIO DO NORTE 08.10.1977

Tente olhar pela janela e

impossível . , .

Ele, faz parte da

er um,

brasileira ...

I
,

'

rca que�conhece o

chão ...

Tintas •

Iranga
Vernizes'Oleo - Plást·

'

I

-

•

,

RUA PAULA PEREIRA, 648

Fotocópias?
<:) Cartéríe ele Registro Civil, de Nereída C. Côrte instalado

,
,

J

ne Forum, acaba de receber a ma' ·rrtoderna "FOTOCOPIA-

:m�:RA" Autemátíca que tira f 0cópia. dupla face e simples
de qualquer dscu to em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

DR. ZE�2RG����!� _FILHO ·1.
CONSULTóRIO: Rua 12 de embro -, esquina com travessa

15 de N embro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -

BASILIO HUMENHUK & (IA. LIDA.

.1. Revended;n' FORD I
-

Fazemos sempre a melhor/oferta em veículos novos, FORD,
e usados e qualquer marca.

'DISPONIB IDADES DA SEMANA:
Ford 'azul e preto
,Ford 350 1970 - amarelo bonanza

Variant 197 - verde

Chevette 6,; super lu�o - verde

Camioneta Pick-up F.75 1976 - verde

Camioneta Rural 1972 - 4 x 4 azul e branco

Corcel 1977 - cupê luxo - areia

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência:
ao� melhores preços da região.
Vj'dte-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

(anoinhas
de ontem

Gran�e Festa do. (olé,lo (Jardim de,,'_lnfâldl)
San�1 Terezinha de (anolnhas, dia 16 di outubro.

Com a seguinte programação :

às 6:00 horas - orada;
às 9:00 horas - anta Missa;
às 11:00 horas - Inicio das festividades 001ll:

suculenta churrasoada, ompleto serviço de bar e ce

zinha, diversas atrações avíãozínho, roleta, tiro ao al.o;
cavalinho, pescaria, etc.
Pela snl," valilsa �.Iaboraçã" agradeee I C.mlllle'. Ilr,tarll.

Aspirante Benedito
T. Carvalho Neto

I

A 25 de :agosto trenssto, Dia
do Soldado, na cidade de Curi

tiba, prestou o compromisso de
Oficial da Reserva e recebeu 8

espada de Aspirante o nosso dis
tinto conterrâneo, scsdemíco Be
nedito de Carvalho Neto, filho
do casal Benedito T. de Carva
lho. que concluiu,' brilhamente
o C. P. O. R. da 5.a Região Mi
litar.

Agradecendo o convite com

que fomos distinguidos para a8

solenidades "da declaração de as

pirantes, cumprimentamos, pra
zeírozamente, o esforçado con

terrâneo e Seus dignos pais.

"No Departamento de Velcltos Usadls.
de Miguel ,Procoplak ,·C'omércil' de
Veículos Ltda., você, eDcontra'rá
para pronta ,�<' entrega': �

Ano.
19((,
1972
1976

,1972
1972
1975
1975

o EDIFICIO .DOS
CORREIOS

Opala
Corcel 4 bor tas
Pick-ut» Cheorolet

, Fuscão
Opala
Cheoette
Cheoette

Com absoluta segurança, po
demos adiantar aos nossos lei-

, tores que serão imediatamente
atacadas as obras do majestoso
edificio dos Correios:e Telégra·
fos.

Segundo o projeto 8 serexe

cutsdo, a construção, em dois

pavímentos, terá vinte metros
de frente, tendo sido necessária,
portanto, a aqutstção de mais dez
metros de terreno pela Prefei ..
tura Municipal para atender à
soltcitação do Departamento dos
Correios e Telégrafos,

É de ressaltar-se, nesta

oportunidade, que só 8 boa von

tade e a compreensão da sra,

Angelina Kohler Wiltuschnig e

de seu marido Ulrich Wiltusch
nig, proprietários do terreno ad

quirido pela Prefeitura para ne

le ser edificado o Correio, tornou
possível essa importante realiza
ção.
Aquele progressista casal Ct>

deu Q terreno à Prefeitura, pron
tamente e por preço' razoavel,
sem causar à municipalidade
nenhum embaraço, sem opor ne
nhuma restrição.

Louvável, por todos os titu

los, a simpatica atitude daqueles
bons progresaietes canninh snses.
Recomendamc-Ios à gratidão
pública como AMIGOS DA CI:
DADE, preocupados com o nos

so dsseuvolvímento e o bem
estar coletivo.

, Passamento
.

Com s idade de 56 anos fa
leceu nesta cidade, dia 3 de se

tembro corrente, o sr. Guilherme
Meinz, aqui residente ha muito

tempo, tendo sido' poceiro 28
anos consecutivos.

,

A família 'enlutada, nossos sen

tidos pessmes.

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEicUlOS LTDA�
Con�essionárlo General Motor. di Bralll I. I.

Rua Major Vieira, 289

C a n o i n h a s' _._
. Santa Catarina

Casamentos
Consorclam-se'[hoje nesta cida
de a sr ta. Wanda, filha do sr.

Valeria Silva, com o sr. Z�no,
Benedito Ribeiro, escrivão do

crime, desta cidade.

Felicidades.

Realizou-se ontem, em Porto

União, o enlace matrimonial do
sr. Egon José Voigt, des ts ci

dade, com a sr ts. Ana Maria
ABet, natural daquela cidade.

Nossos parabéns, com votos
d@ felicidades.

'/

(Corr�lo do Norte » dezembro/1951)

\

*.=================================�==�==--�===-*.
I
"

,

OTICA CON

ARMAÇÕES IMPORTADAS BELEZA E EXCLUSMDADE.,'�

m usar lentes de contacto?

I

ÓTICA CONFIANÇA
.
-

. Canoinhas
•

...

.================================--===�==�-------.'

,FOTOCÓPIAS XE'.f\·OX
Serviço instantâneo e perfe" o

Instalaçãs moderníssima.

Procure no escríté o de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro 'MüIle , 251 - Canoinhas - Santa Catarina

Dra. Zoé Walkyria Natlv' ade Seleme
- CIRURGIÃ DEN STA-

-� CIC 0055891 !DE'P-
Clínica dentária de

�
nhoras e crianças.

- Espeeialisação em Odontopediatria _
HORA MARCADA - Praça Lauro Müller; 494 - F�ne,22-f)461

Foto . Studio Canoinhas
Serviço de�asamentos � anive 'rios, I\otos d,e

crianças, Pesters, Painéis decorativos para ',seu Ia e eseritôrio.

Serviço para amadores.

Rua ]Barão do Rio Eranef>, 754 (pró�m,o a Casa Trevisallli)
'I,

�========================�==�==-==--=--===--��
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ACONTECÉNDO ..

* Um homem ativo é aque- Jogos da�Prt'm'auera em -n-o-s---t----�-,.-·-d--R-'- Nl b 1· -
ri essora tvatr, e to eg'o,'6 que sa e rea tzar aqui. SíI cidade. '

'

lo que cumpr« sempre o S6U C 1 b
'

,
As interessadas deoerão di-

d;ver, que tem iniciativa; que
' o � ,!�emJ comparecendo rigis-se à secretaria do Ciube

...ao e,spera as ocasiões, mas
do atnasto de Esportes nes- Csnoinhensedes 18 às 19 horas,

,. tes dias.
'qUI' a.s cria.

,

Que ataca resolutamente as * Hilário Budant curtindo *' Comecei de' brincadeira a

dificuldades, que dá de si, lo. ,uma torte saudade da-
'

pensar que era feliz., Ro

go de entrada,. boa impressãe, quela menininha fofa. 'MeUs.. [e, gozo a verdadeira auentus

que sabe ouou .e .calar, que
sa oe, se. aparece mais tá? 'ra que sempre quiz,

cri no poder miraculoso, que ,*. Aniversa.riou dia 4 pas- Até a próxima.
não deixa aS coisas no meio; , sado a simpática 'menina
imprime cunho e superiori, Rossngel« Pazda, recebendo
dade em tudo que lhe passa cumprimentos de seus amigos.
plZa3 mãos.' Felicidades.

,

Homem, enfim, que toma * Nico, despedindo.se de-to
por âioisa:»Aperfeipaar tudo , dos seus amigos na últi�
o' que puder, fazer tudo o ma quinta-Tei'a, Esperamos
melhor que puâer., melhorar sempre SUa visita.
ainda mais aquilo qu« já ti.
oer realizado». * Rosangela', Teodorouiski,

a querida lourinha to.
* 15 anos

'

mando chá de sumiço. Todos
� aquela idade em que e�peram mais sua companhi»,

busca o abrigo do bert» con. VlU Zanee?
"

'

tra o $01, do mundo contra
o la'. Antemanhã da vida, *, Esteve conosco'Keste Tim,
hora crepuscular que traz de semana Isabel Seleme.

dormente ti menina e desper- APareça sempre, pois gasta
ta a moça; Aquela que sonha mos muito de su« presença
e' crI... gestos, sonhos de a-

entre nós.'
'

mor.de criança tez-se menina, '* Domingo passado, Oe
de menina fez-se mulher. nesco reuniu alguns de seus
,

Neste dia Rosane Goncal- amigos par ocesiõo de seu a

ves e Lenita fuck, estarão nioersdrio, para um gostoso
recebendo os cumprimentos' de almoço.
muitos amigos, pelos seus 15 ,* Ztco, recebendo olhares
ane« Felicidades.'

,

constantes, . daquela mo-

* Luciane e Reinaldo en» remnha. Todos sabem :quem
. irando na onda do cupi» 'é não é mesmo? Vá em frente.

do. Continuem, . * Marcos Mu,.ra, numa

* Hoje à, noite no Canoi» grande fossa. Não é P,á
nhense uma animada boa- menos a moreninha é uma

tI paTa alegrar e divertir um graça.'
pouco mais, a todos. * Cieonice Sprotte come.

*, No dia 4 prÓximo pas- morando hojê , seu niuer
Sado um dia muito teus: em Joinoilie. Parabéns. (

par" 'Claribel Schimitt que *, Dando um chá de sumiço
.iunto aos seus amigos come- também, Fernando Fer
morou seus 15 anos. Parabéns. reua. Que é isso, menino? A.

* Na cidade de Porto União pareça sempre, dizem as gi,ls.
nesta noite, o tradicional * Animando sempre nossss

'

boil, des debutantes do Clu- festinhas, a nossa queri.
be· CfJncórdia, onde ld esta,.ão da amiga Lélia. Isso meStno

se aprespntando aS menif'las- meni'na, continue assim.
mo�as Milena Nota Batista e * Estã? ab,ertas as inseri
Jucerts Mllria Wiese. ções de gi",ásticas temi-
* Neste sábado estará acon- nina para senhoras, t, 'aulas
,tece"do a 'abe, tUfa dos ,de balé, ministradas pela pro,

J. M. e C.

Aniversariantes
'da

Semana
Dia 8 .. os gemeos sr. Sig

tried e a srta. Siglinde Thiem.,
o [ouem Paulo Anisio Neu
burger;' a menina Rsni Cla
risse t.a do sr. Vendolin
Metzger; o menino Sérgio 1.0
do S1. Alexandre Nouak.

Dia 9 - ti sra. 'Maria �sp.
do sr. José Kuroli.

, ,

Dia 10 - os srs. Jahy,. Les'�·
sak, Sebastião (ireim Costa -

'

Escrivã" em Major Vieira e

Antonio Maron Becil res. em
Maior Vieira; a srta. 'Evani
Notuk.

Dia 11 - a, menina Maria
Terezinha f a do sr. Moisés.
Borges de Souza.

Dia 12 41 os srs. Alexandre
, Nouak e Maxirnilia,.,o Watzkoj
a srte. Anete Toporoski.
Dia 13 - a sra. Geni 'Ma-'

ria esp. do sr. Amauri Is
phair; os srs. José A. Perei
ra Sobrinho. João Réinert e .

Oldemsr Mussi;' a menina
Solange Aparecida t.a do sr

Silvestre Hslten.
,

'

Dia 14 - as sras. Regina
Celi esp. do sr. Wilson. Se
lelne e Ca,.me,n Lucia esp. do
sr. Teodoro Sconhetzki Tes.·
em flóraí-Pr.; a srta.,Linda�
mir Werel1./J' Voigt,
Aos aniversariantes, n,ossos

parabéNS.

giei!i(éiai!�iéi:;tg��iEi!;rg��i!i{�i<ei!i!i:iEiiiEi!�,i!�i!;g����Ea
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E ILVARO MILtON" FILHOS � .1
�, �
'� C.o'D'cessio,D,ári,o da 'Mer'cedes-B'e:nz Id:o B:r:asil SIA �
- �
,)I �'
- �
§Il Dep,arl'la'm,leRila'" :de Veículos Us;aid:o,s �
�, '�
� MODELO ANO/FABRICA!Ç:AO w:
>I L-1316j42 c/3'.0 EaxO' e Carroceria ,_ Super Equipado .. 1976, �

= 1
·

-1313;42 c/S.Q Eixo e Carroceria -.' Supe,!:/ErÍJ.uipado. 1973 �
)I 1 D 1113/42 s/3.0 Eix0' c/Carroceria ..../(�' .. .. .. .. .. 1972

�
§« l' L- 13/42·c/3.0 Eixo e G;arró'ceria ./� .. .. .. .. .. .. 1973

�
� \' 1 .L-15 /51 s/3.0 EixO' c/Cartoceri ,.. .. .. .. .. 1975,

�
)li 1 LS-151 42 c/Selni Réboque C ga Seca .. .. .. .. .. .. 1976

�

= Revi · os e CO.II garantia. de I
= ,es ou 10.06.0 klls.. �
i . ;

.

I

Fina . a: · Dlo· em alé 24 meses e
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08-10-77
N.o 1440

XXXI

.

A Pamilia da Sra. HULDÂ ZIEHLSDORfF THIEM.
ainda consternada com o seu falecimento, agradece ao

D,.. Antonio Merhy Seleme pela incansével .assisténcia
médica prestada, ao Revmo. Pastor Günther Rueckert
pela assistência espiritual,

,

bem como aos vizinhos, pa»
rentes e demais pesooe« amigas pela demonstração' de
afeto ,e solidariédede, no difícil transe por qual passou ..

Cmoinhas, setembro de 1977 '

"

tAgradecimento

I

"Estou entre" todos vocês, .mas estou só"
.

,

porque sou excepcional", Ajude-ma, na �PAE.

'IMPRESSOS EM GERAL �em uma ou mai. côre.'
Serviço rápido 'e perfeito "

,

VERDEIMPRESSORA' ,'OURO -LTOA.

Prefeitura' Municipal de
M A J O R' , V I E I R A,

,

E D I TAlE

o Público pira
,

., "de Secretário, Mu
.

,

OLAUDi� GAD'óXTI, Pre- ta' s d0' RegulamentO' Geral,
feito Munil�ipal de Mà:\o� Viei- rovadO' por Decreto n: ° 290,
Ira, E'stado de Santa C�arina de 0'2/09/77, publicado no Jor-

, no uso de suas atrilbuiçõ� z nal Correio do Norte, n. o 143,7
saber que a partir dest ata de 17/09/77 �

:04/10./77 à 30'/10/7, ,es'
-

o

ah�rtas na Secreta
.

a dg, Pl�
feitura Múnicipa "em horárIo
normal de exp iente, de se

gunda asex '.-feira, as 1nscri
ções para concurso acima,
que real' ar-se-á no Edifício
da prefeitura, em data de ,04
de Novembro de 1977.

.
As condições para a reali-,

zação do concurs0' são as cons-

Qualquer outra Ínforma,-,
ção será prestada na Secreta
ia da Pr.efeitura Municipal,
a partir desta data.

,Prefeitura Municipal de
Major Vieira, '04 de' Outubro
de 1977. 3

CLAUDIO GADOTTI

prefeito Munit�ipal

, ,

FUNDAIÇAO DAS ESCOLAS DO' PL,ANALTO NORTE

CATAR.INENSE: - FUNP'LOC

FACULDlADEI DE' CIÊNCIAS ADMINISTRATIVA��,
DE' CANOINHAS" (',/�/

/"
, /'

'FUNPLOe VESTIBULARi/78 //
/'

, /
A Direçã0' a FUNPLQC

comun�'c,
P�s interessados que

as INSCRIÇÕES P' ..9, o Concurso Ve. Ibular de 1978· estar:ão
abertas a partir de 2 e 0'utubro �/ 1 de novembro de 19'77.,

, ',,/,
, O candidato de rá p�9/éder ,da seguinte rrianeirà: Ia) p�gar a taxa de Cr$ 37 , ,O! (tr:ezentos e setenta oe um cr_u

',zeiros) numa Agência d .' .E:SC, 0'nde receberá 00 M:anual
'

do �andid!ltO'� que conj�Ín pdas. as informaçôes a respé:i-
to a0' VestIhular, e o �clbo d ,taxa;

,

'b) efetuar o preench�nt0' do R querimento, anexo' aOo Ma-
nu�'

"

,
� ,\

c) dirigir-se àS,.' retaria da FUNPLOC. para entregar 0' Re�

'querip!e-nt ,

'o recibo da taxa, e apre.sentar a Carteira. de
Identid ,') e receber o CaTtão de InscrJção;

d) s� serãO' permitidas duas opções, segundo orientações do
Manual d0' Candidato/78. 3

,
'

ESTUDAR É O MELHOR INVESTIMENTO.
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e:ORREIO DO NORTE

":1· Pr.eFeitura Municipal de (anoinhas
l: LEI N.o 1.395 DE 29/09/77' UMA AREA DE TE'RRAS

,SUPLEMENTA DOTAÇÕES
ORÇAMENTÁRIAS

Benedito. Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nicipal de Canoinhas, Es
tado. de' Santa Catarina,
no. uso. de suas atribuições
e de conformídaría CGm a

,

Lei n. o 830' de 04/06/6'8
DEICRgTA:

Benedito. TberéziG de Car
valho Netto, Prefeito Mu
nícípal de Canoinhas, Es
tado. de Santa Catarina,
faz saber 'que a Câmara
Municipal decretou e eu
sanciono a seguinte

L E� I :

Art. 1. o -. Fica aprovada
a subdivisão' procedida pela
senhora JOSEFA LACERDA,
de um te rren O' urbano,
sí tua do a rua Benjamin
Gonstant, com a área, total de
1.380;OOm2, registro munici
pal '91, carta de aforame o

11.7, lote 76, sendo dístri ído
em 03 (três) lotes' e decor-

A •
"

I rencia do despacho o. sr. En-
genheiro. da Pref

.

ura, exara
do no requerim to protocola-
do sob n. o 11 de 24/0;8/77 e

e nas respectí plantas.

Art. 1. Ô - Fica suple-
mentada, ! na ímportãncía de

. Cr- 200.0'00,'0'0 (duzentos mil
cruzeiros) , a seguinte dotação

. do orçamento. vigente:
.

Departamento
-

Municipal de
Estradas de Rodagem
4. O. 0.00 - DE:SPEISAS DE
CAPITAL

4.1.3.001 - EJquipamentos
Instalações
3318/2-85 Veículos, Automoto
res Cr$ 2.0'0.0'00,'00'.

Art. o _' Este Decreto
entrará m vigor na data' de
sua P Iícação, revogadas as'
dispo ções em contrário.

Gabinete do Preíeíto Mu
.

ni Ipal' de Canoinhas, em ...

,3' 1/0'9'/77.

enedito Th. de Carvalho Netto.
Preíeíto Municipal

Este Decreto
.

foí registra
do e publicado no Depárta

, mento ·Administrativo na da-,

ta supra.
Fábio. Nabor Fuek

Diretor de Administração
Vice Prefeito

Art. 2.' o - As despesas
co.nsta_?tes do artigo anterior,
correrao à conta do excesso de
a rrecadação .

Art. a. o - Revoga-se as

disposições em contrário, esta
Lei entrará em vigor na data
de sua publícação .

Canoínhas, 29
bro de 1. 977 .

Benedito. Th. de Carvalho
- 'Prefeito Municipal
Esta. Lei foi registr. da: e

publicada no Depart menta
-Admínístratívo, na dat supra.

Fábio. Nabor F ck
Diretor de Admíní tração

Vice Prefe' o

D'E'CRErTO N. o 34/77

DE:CLARA Dlg UTILIDADE
PÚBLICA UMA ÁRE�

DE. TE:RRÃS

Benedito. Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Mu

nícípal de Canoinhas, Es
tado de' Santa Catarina,

f>

DECRETO N. o 33/77

APROVA SUBDIVISÃO DE;

. .

•••• ••
• •••

:.:�:.:4.·· ..
. ...

•

.

.... ..
. ...

:":�:.:.... ..
. ...

.

CGC 83.166.033/000.1-33

,Hedação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-037�
Canoinhas - Santa Catarina "

PrGprietáriG: Aroldo Carneiro de Carvalho
DiretGr: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORlES:
.

,

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank

.

MajGr Vieira: Francisco Krisan
MGnte Castelo.: Lidio Secco.n.

CanGinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

30 anGS a serviço da Comunidade ��

no. uso.' de suas atribuições
legais, e nGS termos da
.Lei n. o 1.028 de 08/12/72
D':IDCRE:TA'

Art. 1. o - Fica declarada
de utílídade púbica, para fins
de desapropriação, unia . área
de terras, com 12.10 I mz, de
propriedade de s sem i r o

.

Kwíecien, part . ao lote rural
n. o 0.3, co I sta de uma Pe
dreira, di '(lindo com Boleslau
Kwíecí � situada na Colonia
de . a. Leocádia, Distrito de
P la Pereira, neste Municí-
ia.

Art. 2. o - Este Decreto
entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as
disposições em contrário

_

Gabinete do Prefeito. Mu
nihípal de Canoínhas, em ...

04/10/77.

Benedito Th. de Carvalho Netto.
Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado
e publicado. no Departamento
Administrativo, na data supra,

Fábio. Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice Prefeito

Hegistro Civil
NEREIDA C. CôRTE, Ofleíal

.
do Registro'Civil do. 1. o Distri
to de Canoínhas, Santa Catari ..
na faz saber que pretendem
casar-se:

.

Claudio José -Rlbelro da.
Silva é Rose ar Aogel.·
Gatz, ambos solt iros, nascidos,
domiciliados e re identes nesta

cidade. EI@, técni o ogricola, nas
cido em 7 de o tubro de 1953,
filho de Rubens Ribeiro deSil
va e Hildegard Woehl Ribeiro
da Silva. Ela, pr fessorA, nascida
em 1.0 de j8ne�ro de 1956, filha
de Orlando Sa tti GG�Z e de Elba
Bauer Gatz,

!

-----------------------

Valdir Lui dos Santos e
Maria Terez· Klepacki, am ..

'

bos solteíros; omiciltados e re

stdentea nes"t cidade; El!, DB8-·

cido em Nev s, dístrtto
'

de Fe
lipe Schmldt,t deste Munícípío
em 20 de ju1ro de 1956, filho
de 'Antonio

�UjZ
dos Santos e

Hercilis Nov k dos Sentas. Ela,
do Isr, naseí B em Santo An
tonio, oeste unícípto em 30 de
outubro de.1 57, fllhe de João
Klepsckí e d Anna Schídolskí
Klepacki.

Herberto uwe 8 lolanda
de Paula e Silva. Ele, víuvo,
operário, nas ido ns cidade de

Jaraguá do ul, deste Estado,
em 28 de eg sto de 1951, do-··
miciliado e rfsidente na cidade'
de Jaraguá 10 Sul, filho de Al
fredo Duwe r de

.

Rosa, Prtebs
Duwe. Ela,

lIteira,
do lar, nas

cida DO luga Legeadinho, Mu
nícipío de S o Mateus do Sul,
Estado do �&r8ná, em 28 de!'
janeiro de 1950, residente nesta

cidade, fllhi\ ,de Oziél de' Paula
e Silva e Jud th dos Santos Lima
e Silva.

08.10.1977

-·EDITAIS
. Antoni,o Wilson Wiese,O ..

ficial do Registr Civil d•
Três Barras Esta o de San�
ta Catarina, faz aber qUe
pretendem casar .·se:

•

.. '

JOAO-OGACIR, MATIAS e

ANA DO ROCI . PORFIRIO.
Ele nsturel deste stado nasci ..
do aos 22 de julh de 1959, do ..

mlciüado e reside te neste Mu.
nícípio, filho de suro Xavier
Met,as e de Ls ídé de Silva Xa ..

vier. Ela natural o Estado do,
Paraná nasctds ti S 05 de ja
neiro de 1961, d mictltade e re,

sidente neste m nícípio, filhe
de Claudio Jcsé 'Por ftr ío (fale ..

ci1o) e de ChH'nh� Seldeuhs
Porfirio.

-, Apresentare os docu-
mentos' exigi os paio Art.
180 do Cód go Civil. sob
n.Os l a 4. S, alguém tiver
conheclrnent

.

de e·xistir ai.
gum impedi. anta, legal, 8·

euse- o para os fins de di-
reito.

.

Três Burras, 30jsetf'mbroj1977
Antonio Wilson Wlese
Oficial do Registro Civil

AVISO

Alinor Bu no da .Rocha e'
Rosa Maria· Heckler, ambos
solteiros, donitcilíados e restden
tes nesta ci

I
de. Ele, opt}.fario,

nascído em ,io dos Poços, neste
Município, e

'

10 de março de
1951. filho d André Bueno da
Rocha e

.

Dor lina Mech':ido da
Rocha. Elà, la.r, D8scida na

cidade de esC dor, deste estado,
em 28 de abr 1 de 1952, fi.lha
de Wendelino eckler e Nasci-
menta Teles eckler.

Jogos Abertos vão
reunir 3.500 pessoas

Os XVIII Jogos .; Abertos
de Santa Catarina serão dis

putados este ano em Floria

nópolis no' período de 22 a

�9 de outubro, devendo reu-.
.nír nesta capital" 3 5.00 pes-

)

DAVET avisa Seus clien
tes e amigos que, tendo díssoi
vido a firma "ORGANIZAÇÃO
RECORDE LTDA." f�llp fun
cionava com escrítórío na rua

Felipe Schmídt, 400 (antiga
Loja Favorita), . passa a aten
der normalmente no novo es-

.

crítórío na Praça Lauro Mül-
ler, '532, Fone 22-0200, ao lado
da Loja (Fontana Móveis) ,

. contando com a preferência de
todos.

A cidade cresce e o

crediário se torna bem
mais procurado pelo nps-
80 povo, e você lojista
não poderá· arriscar

seus bens.

Consulte o SEPROC

Informações pelo
fone 22- 0861 Oficial do

soas.

o desfile de abertura es

tá programado para o esta
.dio Orlando Scarpelli, de

propriedade do Figueirense
F.C., no dia' 22,· iniciando às
9 horas com, a presença
obrigatória. de todas as dele

gações inscritas.

Além das atividades nor

mais dos Jogos Abertos, pa
ralelamente outros eventos'
serão efetuados, principal
mente no campo cultural,
como exposições, danças' fol
clóricas, rnovi�entos''',' musi
cais; e ainda a apresentação
de filmes referentes as últi
mas Olimpíadas no' período
da manhã, . em um cinema
da cidade a ser definido.

1..1 OJ IS TA

Documentos extraviados
,"

A Prefeitura Mllnici de Major
Vieira, declara par os devidos fins

que foram extrav dos os documen
tos. da Camiane Ford F-75;ano de .

fabricação 1972 cor vermelha, chassis
n.o C92AA358 7, placa CM-3753, . de
sua proprie ade. ..

Ficam o mesmos sem efeito por
haver req erido 2a. via. :2

Documentos extraviados
HILÁRIO DORNELLIS B08-

SE,. declara para os devidos fins
que E'straviou oa seguintes do-

,cumento§: Carteira, de Habilita- .

ção e Cart�ira de Identidade.

Os mesmos ficQm sem efeito por
haver requ,:,rido a 2,a l'ia. 2

MaterLsl escolar. � de
escritório você en'con-

tra na loja da

Impressora Ouro Verde

"gQQ�m������Qg�g��gQ�����������ggg��Qg����Q���g�����Q��Q�Q��gQ��M
m

.

A m

m J_
.

C p'.
�

,

� · C ç 5 C a �- m
ce Pr�ça .Lauro Müner, 646 '_ Fe-:n.e 22 ..0514 CANOINHA

'"
- Sãn'a Catarina ta

ce _-
- eu

ce Vou fazer P R I S C I L lA. - F E R P I ou M O R E N Ó'� m

� Saeos de dormir - descanço MollcMolI- Camas -Cimba-cot : Congelador SHOW·CASE capacidade 75 litros, . m
m Lâmpadas a anternas - Cantís - Banquinhos - Estojo pára pesca -' Carret'il�as, MAR e:.DAfwA.

'

m
ce Varas nacionais e japonesas - Linhas - Anzóis - Viveiros - Redes - Tarrafas! .. " : m

,

m UM CAMPING PERFEITO - COM. COMODIDADE E CONFORTO
. m

�n�����������������������B������B��a���eDa���9�a��B�����������a�
.

. , . .. '"
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NO CORCEL
TICAS QUE

II,
O

AS - CARACTERIS
PUBLICO DESEJA

Enc�tTando a maior expectativa até
hoje demonstrada' por um automóvel a

Ford Brasil acaba .de lançar o Corcel' II,
.

que r�presenta a nova geração do Corcel
um dos projetos de maior êxito na in
dústria automobil�st�ca nacional. Ele surge
com as característícas de economia, se

gurança, durabilidade e conforto, reunidas
em uma c�rroceria com moderna concep
ção de estilo e torna-se o primeiro auto
móvel brasileiro a ser projetado com base
nas atuais exigências do mercado.

Para lançar o Corcel II, com os pa
drões estabelecidos no projeto, a Ford
investiu 1,1 bilhão de cruzeiros (corres
pondentes a 74 milhões de dólares) e rea

lizou pesquisas e desenvolvi.mento durante
cerca de 3 anos.

.

Em termos de durabilidade, o Corcel
II superou um período de testes que teve
duração superior a �OO.OOO quilômetros
em estradas de terra, e os níveis deseja
dos em economia foram obtidos em função
das linhas aerodinâmicas da carroceria,·
da utilização da grade desenvolvida por
computador, dos pneus radiais - os pri
meiros do Brasil do tipo sem câmara m�

da instalação de carburador recalibrado e

de vârios outros componentes. Com essas

inovações, os testes alcançaram o nível
de 11,� km/I, de média em percursos mis
tos de cidade e estrada e mais de j 5,8
km/! a velocidade constante de 80 qui
lômetros por hora. Dentro do programa
de economia, os engenheiros da Ford con

seguiram ampliar para 8 000 quilômetros
os intervalos das revisões periódicas e da
troca de óleo.

O maior espaço interno, o mais am

plo porta-malas entre os carros de sua

classe, as grandes portas, que facilitam a

entrada e a saída dos ocupantes; o sis
tema de ventilação integral, a vedação
acústica, obtida pela utilização de novos

materiais; bancos anatômicos e nova po
sição para os comandos, entre outros ítens,
são aspectos que determinam o nível de
conforto estabelecido no projeto...

As principais carecterístícas'[de segu-

rança estão no pára-brisa laminado - o

primeiro em veículos nacionais - a dire

ção retrátil, o duplo circuito hidráulico
para os freios (servo-assistidos e com freio
traseiro auto-ajustável), a grande área en

vidraçada" as maçanetas (internas e ex

ternas) embutidas e a estrutura diferen
ciada da carroceria, que absorve impactos
frontais. e traseiros, sem atingir o com

partimento interno. Em termos de segu
rança, o Corcel II está acima das normas

especificadas pelas leis brasileiras, regidas
pelo CONTRAN.

Além dos objetivos em função da

economia, durabilidade, conforto e segu
rança, o Corcel II recebeu aperfeiçoamento
no sistema de· suspensão, direção, trans

missão, freios e escapamento, E, também,
uma. série de inovações, como o lavador

elétrico, de funcionamento conjugado com

a s palhetas dos limpadores; temporizador,
rádio AM/FM, semi··eixos com articulações
homocinétícas, com durabilidade superior
a 80.000 quilômetros; macaco em peça
única, e de fácil funcionamento; alavanca'
de freio de estacionamento entre os baricos
dianteiros e carroceria produzida em equi
pamento especial, que proporciona perfeita
montagem e elimina qualquer possibilidade·
de infiltração de água e de poeira.

Inicialmente, o Corcel II será produ
zido no modelo de 2 portas, com as ver

sões básico, L (luxo), LDO (o mais luxuoso
da linha) e o esportivo GT. A Belina,
disponível a partir de novembro, será o

próximo modelo da família Corcel II.

As cores novas, além das tradicionais
branca e preta, são. vermelha-Fiesta, ama";

rela-Carrera, azul-Olímpico, azul-Ultrama
rino, laranja-Califórnia, bege-Atenas e as

metálicas bege-Champagne, verde-Plaza e

prata-Régio.
O Ccrcel II nas versõ·es· cupê luxo

e cupê standard estarão em exposição a

partir do dia 11 de outubro, no Reven
dedor Ford desta cidade: BASILIO HU
MENHUK & ClA, LTDA. - Rua Vidal

Ramos, 203.
.

Registro Civil - EDITAIS
NEREIDA C. C

-

TE, Ofíctal
do B.egistro Vivi ,do 1. o Distri
to de Canoinha . Santa Catarí-

I

na faz saber ue pretendem
easar-sej

cSEBASTI .FERNANDES
DOS SANT com «LUIZA

SALETELR HES», brasrle tros,
solteiros, do ícílíados e residen
tes nelta c�(jade- ele auxiliar de, .

mO&leir6, 811Cido em Santa Ce-
c�li8-SC. a s 3D/dezembro/1955
fllho de cílía Fe rnan-t ss dNI
Santos; el reposrcionts t e, ns sct
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"

o Diretor da. Carteira de Crédi to Agrícola do
. Banco do Estado de Santa Catarina-BESC, dr. Victpr K.
Reis esteve em nossa cidade. 5.� feira última. emvia
gem de servi ço .

Chegou na parte da manhã. mantendo contato com

empresãrios agrícolas. partiCipando de u� churrasco.
ao meio dia. na granja do Fricasa. em Xarqueada. A tar
de visi tou as. instalações da Cooperativa Agropecuãria
e vãrias lavouras de .gr-ande porte em nosso interior,
mostrando-se impressionado com a nossa potencialidade
agrícola, prevendo que CANOINHAS, a curto prazo, serã
o celeiro do norte. Diante do que viu e assistiu. pro
meteu agilizar a carteira agrícola do Banco do Estado
em nossa ãrea.

Foi no dia 6 do corrente que o clube de Leões de
Canoinhas, recebeu a visita ofieial do Governador do

Distr i to L -la - CL. ('ELIa GASCHO e sua Domodora RE

JANE. o qual veio dar sua orientação leonística aos

L�ões e Domadoras. da terra· da Erva Mate;

A reunião oficial. ocorreu no Forum da cidade.
enquanto que a residência do Presidente Zaiclen {Zoá)
Seleme. serviu de recepção às domadoras.

A noi te. no Clube Cano í.nheaae I foi o rar ec í.do

um jantar festivo. onde pontificaram. inclusive os

Leões de Papanduva , comandados pelo seu pr e s
í

dent e

Walllir Senna.

FlJNPLOC
DECRETO FEDERAL

-

TELEGRAMA:

Faculdade de Ciências Administrativas de Canofnhas.
Apraz-me comunicar que Sr Presidente República acaba
assinar Decreto Nr 80.477 Vg publicado hoje Diário Oít
cíal Vg referente reconhecImento Faculdade· Ciências
Administrativas essa cidade Pt rogo fineza divulgar
Pt Deputado João Linhares 1 Vice Presidente Câmara

Deputados.
Esse é o texto do telegrama que o Deputado Federal

João Cândido Linhares acaba de enviar à Direção da Facul
dade e da FUNPLOC, comunicando a publicação do Decreto
Presidencial n.v 80.477 que sanciona oficialmente ri reconhe
cimento do Curso de Administração da Faculdade de Ciências
Administrativas de Canoinhas, mantida pela Fundação das
Escolas do Planalto Norte Catarínense - FUNPLOC.

. A FUNPLOC, Canoinhas e região, particularmente a

classe estudantil de nossa Terra; estão mais uma vez de

parabéns, por mais esta conquista, que dá o titulo definitivo
de maior-idade à nossa Instituição de Ensino Superior.

Se é verdade que a FUNPLOC e a Faculdade tem pas
sado por algumas dificuldades, verdade é também que importantes
passos foram dados, no decorrer dos últimos meses:

- Aí está a Faculdade, com seu Curso de Administração,
definitivamente, reconhecida. .

- Ai está a construção do "Campus" para ser inaugurada.
- Aí está o Colégio "Major Vieira" com o 2.° Grau -

Curso de Habilitação Básica. em. Construção Civil, para ser reco

nhecido pelo Conselho Estadual de Educação, nos próximos dias.

- Aí. está, já encaminhado junto à Secretaria de Edu
cação e· Cultura, o projeto para aquisição de Escritório Modelo

(Sistema C.H.P. - Centro de Habilitação Profissional) para os

Cursos de 2.° Grau - Técnico de Secretariado e Assistente em

Administração, através do Governo do Estado, com recursos ·do
Fundo FAS. (Mais uma realização Konder Reis).

E, para nossos estudantes, queremos - de público -
afirmar que todos os esforços estão sendo realizados para elevar
a qualidade de ensino. Se tudo não é possível a curto prazo, em
breve os resultados se farão sentir, de modo evidente.

Segu�do Concurso
Corais "Cintilações

I

Regional de
do Planalto"

Auspícios da Prefeitura Municipal de Canoinhas
Patrocínío dos légios:
Estadual "Santa ruz" e

"Sagrado Coração e Jesus"

Promoção e Coorden ção da
Schola Cantorum Santa Cec ia - de Oanoíahae

Dat . hoje 08 de outubro de 1977
Local: reja Matriz "Cristo Rei"
Hora: 20:

Participa
Cora da Soc. Cantores' irica" de JolnvIlle

a) Alvorada Ernesto Nazareth 4 vz. mistas.
b) Wanderso att - Carl Zõllner - 4 vz. mistas.
c) 'I'empestad - M. Barkokeb - 4 VZ. mistas."

.

.

Coral C olnhense

b) Jaquibáu ":' F lc1. "Negro Mina" - 6 VZ. mistas
c) Pai Nosso - P . Aluizio rszulík > 4 vz. mistas

Coral Bent Mosstu unga - P. U. da Vitória
a) Ode à Alegria \ L. v.jBeethoven - 4 vz. mistas .

b) Cidade Amiga - \1. ,F91-lani - F. Domit - Bruno Carlini
c). Coro Final - Nat�vi�ade - J. A. Santana - 6 vz. mistas

Coral do Colégio Comercial. de Canotahas
a) Canção do ExílioJ A. Gonçalves Dias - 4 vz. mistas
b) Alecrim - .Folcl. -vortuguês - 4 vz. mistas

.

c) Foi Boto Sinhá -/Fo�cl. Brasileiro - 3 VZ. mistas

Coral da Igreja Luterana de Porto União
a ) Mestre, ° MarTpe Re-volta - H. R. Palmer - 4 vz. mistas
b) Fiz a Cama na x�randa - Dilú Melo e Ovidio Chaves - 4 vz. m.
c) Abendlied Ernst Gebhardt - 4 vz. mistas· .

7
•

Coral de Rio Negrinho
a) Graças, mil "Graças - Gil de Roca Salles - 4 vz. místas
b) Por que Chora a Tarde , Galdino Corrêa e Antonio Mar-

.

.,

cos - 4 vz. mistas
c) Dio deI Cíélo - Cancioneiro Italiano - 4 vz. mistas

Coral «Só o Senhor é Deus»
a) Grandioso és Tu - Stuart K. Hine - 4 VZ. mistas -

·b) Honra e Glória ao Cordeiro - Arthur Laksehevítz - 4: vz. m.
c) Oração - Arthur Lakschevítz - 4: VZ. mistas

Corpo de Jurados:
Por Joinville: 1.0 Sargento Cécio de Souza. Maestro

da Banda do 62.° B. I. - Joinville.
Por Rio Negrinho: Pedro enrÚlue Berkenbrock, com-

petente musicista e professor.
-

Por Porto União da Vitória: má Angélica Both, com
petente Maestrina e professora.

Por Canoinhas: D. Carmen Scheide Garzo, compe
. tente píanísta, organista e regente.

Abrilhantará o programa, D. Carmen S. Garzo, com

solos de órgão, executados no magnífico órgão da Matriz
Cristo Rei, tocando peças de autores famosos.
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;'.'�. A :\ristidesMallon garante «

omelhor atendimento avocê e ao seuMercedes...Benz.

Nós temos todos os recursos

necéssários para cumprir esta
obrigação que assumimos com você.

Aqui está a prova dos 9.
,

tempos menos favoráveis. Você sabe disso, não é
mesmo? Mas nós achamos importante que saiba
também que o nosso melhor atendimento a você
é constante, seja qual for a época.

i, Nossas instalações são adequadas.
Venha nos fazer uma visita: a prime coisa

que 'você' vai ver é a funcionalidade das noss s

instalações. '

'

Mercedes-Benz, e tem que demonstrar seus
conhecimentos na pratica. Nossa equipe técnica
faz cursos periódicos de aperfeiçoamento,
para estar sempre a par das mais novas técnicas
Mercedcs-Benz.

'

'" Portanto, você pode ficar tranqüilo:
aqUI seu Mercedes-Benz é tratado com carinho
ecompetência. Muita competência mesmo;

Em todos os, departamentos.
Até atingirmos nossas dimensões atuais,

. muitos investimentos foram feitos. E vamos

continuar investindo sempre, pois achamos que,
quanto melhores forem o ani.biente e as

condições de trabalho; mais produtivos serão os

resultados. Para todo mundo. Mas principalmente
para você.

y

.i

9.1Nós somos um Conces'siouá�io '

�ercede§�Benz.'
.

I
'

'

i" ,

.

' Este item, na verdade, engloba todos os 8

.: < ,ir: ::::,; <:. }:}<: Ui l, !}/ �:�c��s���;::�:��:d���B���:�;����dos os
},6 meios e recursos para cumprir nossa principal

obrigação: atender você e o seu Mercedes-Benz
o melhor possível.

Nossa meta é dar a todos os clientes
atendimento e serviços tão bons quanto os

veículos que vendemos.
Venha fazer a prova dos 9.
E, depois, faça-nos o favor de contar oque

você viu e sentiu a todos os proprietários de
Mercedes-Benz que encontrar por aí.

Nós vamos 1:he agradecermuito por essa

gentileza.
'

,

,

E eles também'.

2.Nossos vendedores' são especialistas em
transporte diesel.

I
Nossa equipe de vendas não é formada por

simples vendedores, e muito menos por "tiradores
de pedido". Ela é constituída por pessoal de .

alto nível, bem treinado e atualizado. Por isso nós

podemos oferecer a você assessoria completa nos

seus problemas de transporte. Desde a escolha
do veículo exato para a sua necessidade específica,
até explicações detalhadas sobre as vantagens da
padronização de frota.

Converse com os nossos profissionais
de vendas, e use-os como consultores para
os seus negócios. Eles são de confiança a

toda prova.
'

3. Nós temos um estoque adequado
de peças .genuínas.

Vocé já sabe: um Mercedes-Benz,
para continuar sendoum verdadeiro,
Mercedes-Benz, da cabeça aos pés, deve
usar somente peças genuínas. Elas são'.
fabricadas sob rigoroso controle de qualidade,
que vai desde a matéria-prima até o acabamento.

,

Isso significa que as peças geli-uínas são as

únicas que podem oferecer confiabilidade
mecânica, baixamanutenção e trabalho
constante, em perfeita harmonia com os

,

demais cOl,?ponentes do seu Mercedes-Benz.

técnicos. Uma coisa precisa da outra. Por isso nós
temos todos os equipamentos necessários
ao diagnóstico dos problemas mecânicos do seu

veículo. E temos também todas as ferramentas

que ajudam a tornar seu Mercedes-Benz tão bom
como ele estava no dia em que você o comprou.

7. Nossos serviços aumentam o valor de
revenda de seu Mercedes-Benz,

'

O valor de revenda de um veículo depende
muito do, seu estado de conservação, das suas reais

condições de desempenho. Se não existissem
outras razões para você preferir os nossos
serviços, esta já seria mais do que suficiente: nós
garantimos, através da assistência
técnica Mercedes-Benz, que o seu veículo terá

assegurada a mais alta cotação na hora da' troca.

4. Nós lhe oferecemos filais eficiê
assistência técnica.

Seu veículo fica em nossas ofi mas apenas
o tempo exato em que é revisado, u reparado.
Nem mais, nem menos.

E lembre-se: eficiência não
é apenas trabalhar com rapidez, mas também
corretamente. Em todos os sentidos.

.ConcessionárioMercedes-Benz

� .. ,::,.

.Aristides
Mallon

5. Nossos técnicos são treinados pela
própria fábrica.

,

Antes de alguém colocar as mãos em seu

veículo, passa por uni período de treinamento na

..

8. Nós estamos sempre prontos p�ra servir
você. Em qualquer época.

'

Em todo negócio existem tempos bons e

-I

Ru� Vidal Ramos, 1036 - Canoinhas - se

Prece a

São Judas Tadeu
(Para ser reeitada em

grande aflição, ou quando se

parece privado de todo O: auxí

lio visível, e p.ara os casos de

sesperados) '.

Sião Judas, glorioso após
tolo, fiel servo e amigo de Je
sust O nom- do traidor foi
causa de que fosseís esquecido
por muitos, mas__a Igreja vos

honra e invoca universalmen
te como o patrono dos casos

desesperados, dos negócios sem

remédio. Rogai por mim que
'sou tão miserável! Fazei

,

'uso, eu vos imploro, desse par
ticular privilégio que vos' foi

concedido, de trazer ' visível e

imediato socorro, onde o socor

ro desapareceu por completo.
Assisti-me nesta grande ne

cessidade, para que eu possa
receber -as consolações. e o au

xílio do céu, em todas as mi
nhas precisões, atribulações e·

sofrimentos alcançando-me a

graça. .. (aqui faz-se o pedido
particular); e para que eu pos-'
sa louvar a Deus convosco e

com todos os eleitos, por toda
a eternidade.

Elu vos 'prometo, ó bendito

Judas, lembrar-me sempre
deste grande favor, e nunca

deixar de vós honrar, como

meu especial e poderoso patro
no, e fazer tudo o que estiver
no meu alcance para incenti
var a devoção para

.

convosco.

Amém.

S. Judas, rogais por nós e

por todos os que vos honram e

invocam o vosso auxílio.

, (3 P.N., 3 A.M.; 3 G.P.).
Por uma' devota pelas gra-

ças alcançadas. '

-

8 '

Oração ao
,

,

Divino:EspíritoJ:1Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus, caminhos
para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o Dum Divino
de perdoar e esquecer o mau

que me fazem; que em todos os

Instantes de minha vida estás
comigo, quero neste curto diá
logo agradecer-te por tudo e

confirmar uma vez mais que
não quero separar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão
materíal, não será o mímmo
da vontade que sinto, de um

dia estar contigo e todos os

meus irmãos, 'na glória perpé
tua'.

\

Agradeço-te uma vez, mais ...

A pessoa deverá fazer esta
oração três' dias seguidos sem

fazer o pedido. Dentro de três
dias será alcançada a graça,
por mais difícil que seja.
'Publicar assim que receber

a graça.

Publicada por ter recebido
uma graça .

G.Z.B .

............................D � == EM WR s.a*..uee rml_ mW&- �r- 7 H*Bn4U a·m* ..

..
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Três Barras
nova. .dimensêo'

II
em

..... PAU.cO F1Jf.1NK .....

Secretário:dl Educl�ão �� e Cu,ltura em Tr,ês Barras
o Secretário da Educação:e Cultura, Exmo. Sr.:Prefes80r:MÁRIO

CHSAR MORAES e Dtgnísstma Esposa Sra. ABIGAIL, visitaram Três Barras
no sábado pp., acompanhados doa Srs.: Professor "Lycurgo Aleixo Nora J
Coordenador e Professores Padre Aluizio

e ,
e

.

Solon ROIB, integrantes da
Coordenadoria Regional de:Mafra.

'

As 07,30 hs. da manhã, o Sr.tSecretário�e�;Comitlva�jál8e acha
vam em Três Barras, "surpreendendo à multes, porquanto sua chegada es-},
tava' prevista para 8S 08,00 hs, Após um lanche gentllmente oferecido pela;
Rigesa em sua Cala de Hóspedes, a Comitiva deu um � giro rápido pela
área industrial 1 e fábrica da Rígesa, rumando em seguida para o Colégio
Estadual Colombo M. Salles. Naquele Estabelecimento de Ensino, depois
de visitar as salas onde deverá ser instalado o Laboratório, já doado pela
Rig8sa, e às salas onde atualmente funcionam o Jardim de Infância e

Pré-Primário Municipal «Grilo Falante», foi realizada reuníão.tda qualpar
ticiparam além do Sr. Se.cretário, Esposa • Comitiva, Autoridades .dcs Mu
nicípios de Três Barras e Oanetnhas, Díretorss e Representantes da aiM

gesa e Iudustrías locais, Professores e Representantes da A.P.P. do Oolé
gio. Naquela oportunidade, o Secretário da Educação, discorreu�sobre di
versos aspectos da Administração do Governo Antonio e.arlos Konder Reis,
ligados ao desenvolvimento de Santa Catarina, e salientou os objetivos da
Secretaria de Educação e Cultura. e metas previstas para que' o ensino

em nosso Batado alcance seus objetivos. Tanto o Secretário quanto o

Ooordenador Sr. Lyeurgo Aleixo Mora, frisaram a necessidade de uma

eooperação mais ampla e de um esforço conj ugado do Professorado de
nosso Estado, das Associações de Pais e Professores com a=partíeípação
das Comunidades nas atividades das Escolas, para que Santa Catarina

possa oferecer o melhor em matéria de ensino e cultura. ,Em�seguida fo
ram apresentadas as reivindicações do Município ao Professor Mário Ce
zar Moraes, que prometeu tudo fazer, para que já. em 1978, funcione a

Escola Básica no Colégio Colombo M. Salles, :cuja documentação pró ins

talação já se acha tramitando na sua Secretaria; No desenrolar da reunião,
8.S dúvidas ainda existentes quanto a instalação, foram sanadas. Desta

forma, em 1978, deverá tuncíonar o Primeiro ciclo de la. à 5a. série, e a

partir de 1979, serão criadas gradativamente ano a ano, as demais sértes,
ou seja 6a., 7a. e 8a. série. Também foram analízados aspectos da .ínste
lação do Laboratório do Curso de Auxiliar de Análises IQuímicas (Curso
Científico Profissionalizante), para que já no próximo ano; seus alunos

possam receber aulas práticas no, próprio Estabelecimento aorínvés de

necessitarem deslocar-se até os Laboratórios da .Rigesa, onde .atualmente
são realizadas as aulas práticas.

Foram .aínda apresentadas reívíndíeações pelo:�Prefeito .Odííon
Pazda e Presidente da Câmara de Vereadores Adhemar Schumacher, para
que a Secretaria de Educação autorize a realização de 'Oonvênlo com a

Ptefeitura de Três 8arras, para a transferência das Bacolas de Campininha
e Colonia Tigre, para locais mais próximos dos atuais núcleos residenciais

daquelas localidades, e ainda para que seja criada uma Escola no Bairro
São Cristóvão, na área próxima com a divisa do Município de Canoirihas,
visando, beneficiar as familias ali residentes. Após a reunião, foi efetuada'
visita ao local onde deverá ser construido o novo Grupo Escolar «Guita
Federmann», cuja pedra fundamental sará lançada no próximo dia 9.
amanhã, domingo, com a realização de grande festa escolar.

'

O Secretário ouviu aililda a retvíndíoaeão da AdmlnistraQão�Mu
nicipal, para que, seja criada a Escola Básica no atual Grupo Escolar Frei
Menandro Kamps no Núcleo SãO Cristóvão, onde inclusive o Secretário e

Comitiva efetuou visita de serviço, sendo recebido pela Diretora Sra. Nelcy
. F. Lima e Corpo Díeente. Na ocasião o' Professor Mário e. Moraes, pe
diu o encaminhamento da:documentação .n0tt-próxim8 ano, pareIaataíação
do Básico para .1979. ,

"

,

A visita foi encerrada com almoço em:hemenagem-ao:Sr. 'Secre-
,tário:e Esposa, oportunidade em que o Hngenheiro Antonio 'I'sunada fez

entrega à Sra. "'Abigail Moraes, de uma lembrança, em nome tda A.P.P.' e
da Bígesa, sendo ouvidos discursos de homenagem do PrefeitoOdilon Pazda
e de agradecimento da Sra. Gelts Drescher.

De parte da Administração Municipal e da. Comunidade tresbar

rense, fica:o,.agradecimento ao Exmo. Sr. Secretário Professor Mário Cezar
Moraes e sua Dígníssíma Esposa, que' nos honraram'com suas presenças,
e a participação da Comitiva da Coordenadoria de Educação Regional de
Mafra, que tem dado sua. total colaboração às iniciativas "de .nossoMunt
eípío no setor do

_
ensino.,

'

,

Frei Teobaldo, Vigário de Três Sanas
..
é homenag�ido

Dia 5 pp. Frei Teobaldo Luz. estimado Vigário de nossa Paróquia
completou mais' um ano de vida.·A Comunidade pre8tou-Ihe uma home

nagem sincera, numa demonstração· de
-

agradecimento, · pelo rquanto r 'Frei
Teobaldo tem feito pelo nosso�'municfpio, que no· campo da evangelização
cristã, tcomo nas atividades sociais, em especial naquelas qq.e visam' a va

lorização,.do ser, humano�e suaJntegração da famflia na_comunidade.

Frei Teobaldo que se aniversaria no dia '''em' qUe se festeja �
I

a

memória de São Francisco, celebrou missa às 19 horas, na Igreja Matriz

de :Três Barras dedicada f:a J,vida':de São Francisco, :com 'a participação das

Autoridades, ldos Cursilhistas e fiéis
�
da�Paróquia. que, vieram trazer seu

abra90' ao Frei Teobaldo.
,

Depois da Missa foi oferecido um jantar �em'homenagem; a ::Frei
Teobaldo�e�Beus familiares, ao qual se fez presente sua querid'a mãe,
sra. M a r i 'a Luz, seus irmãos, cunhados e sobrinhos. Francisco de
Souza •

e. Milton Tormena falaram homenageando o.laniverssriante, e boni
tas cailoões cantadas pelos presentes se fizeram ouvir, ôfereoendo mo

mentos de singela, comunicação, familiar cristã.
. Como todos os ;ao08:0 'bz, o Sr. Frederico Sachweh, "grande

amigo de"Frei Teobaldo ',e:da 'Família, -,ali _se, fez presente, partiCipando
das homenagens e levando �Beu abraço.

Prefeito Odilon e lineu Pacheco Im Florianópolis'
.

O Prefeito Odilon:Pazda,
....

'juntamente com o Sr. Adhemar Schma-
cher, que ésteve no último dia 3 participando da posse do novo Secretário
da Justiça de nosso Estado, Deputadô Nereu Guidi, retornou dia 6 em

companhia do Sr. Lineu Pacheco - Diretor Financeiro da Prefeitura jMuni
cipal. desta feita para, participarem em Florianópolis do Curso Internacio

nal de Administração Municipal, realizada em convênio Alemanh&-Brasil,
(Associação .,Brasileira dos Municípios - ABM) em COlaboração com' a su

pervisão do_Planejamento do Gabinete do Vice-Governador do E!!!tado.

\

Dia 9, amanhã, domingo - não, percam
, GRANDE FESTA ESCOLAR NO KM 62 - Grupo Escolar Guita

Fedel'mann. Apés celebrac;lo da Missa, será lançada a pedra fundamental

da Dova Escola, e em seguida terão inicio os festejos com churrascada,
bebidas e toda uma infinidade de atrações.

Escreveu: Esmeraldino M_ Almeida

08.10-1977

Hospital com nova diretoria aceito o convite feito pelo Governador Antonio
Carlos Konder Reis para ocupar a Secretaria
da Justíçe, vago com a renúncia do ex-titular
Paulo da Costa Ramos, o velho comandante de
tão memoráveis lutas e gloriosas, batalha. -m
prol da democracia e grandl!!za da Pátria, ...m
de assumir 8 sua merecids cadeira na Cimara
Federal. Papanduva, que lhe é devedor de uma

grande soma de beneficios, à pessoa, do Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho, nO.80 conterrA..

neo, almeja urna profícua e brilhante iel�io
no Parlamento Brasileiro e esperançosos Iguar
damos vossa atuação, não só em prol de nO.lO

Estado, de' Papandnva, mas também do Do.ao

querido Brasil.

Estrondo Fenómeno na �ússia

Um fenômeno Dão identificado, foi observado na

noite de %0 de setembro por ,habitante" de Petroza

vedsk, capital da CaréUasoviítica, que viram DO c6u
uma «imensa estrela que I&DQava sobre a terra múl

tiplos raios de luz», revelou ontem li agência TASS.
A estrela, segundo li agência «avaneou ·lentam••te

para Petrozavodsk e se estendeu sobre a cidade to

mando forma de medusa e despejando sobre casal •

ruas incontáveis raios». O fenômeno durou de dez I
doze minutos. (G.P.)

,

Presidente Nacional da Arena

vem a'Santa Catarina
,

o Presidente Nacional da ARENA, De

putado Federal Francelino, Pereira, por todo

o decorrer do corrente mês estará visitando o

estado catarinense, ocasião que manterá cen

tatos com a maioria dos Diretórios Munlcipai.,
inclusive com Iíderes de seus respectivo.' mu
nicipios. O local ainda bão foi designado, o que
no entanto, se'rá anuneiado· com toda a brevl-,
dade possivel. No próximo número mal. deta

lhes sobre a visita do mais alto mandatário da

agremiação majoritária.

Passarela da SO'ciedade

Dia 1.2 do corrente níver do jovem Nei·

von, filho do casal Dr. Díno (Nadyegge). Almei�
da, ele acadêmico de medícíne, residente em'

Curitiba. Felicitações pontificario e'm alta""fO

tação efron» City Curitiba.

Dia 14 festejando niver o jovem Jairo.
filho do casal Eugênio (sra. Alzira) Stdcrak, ele,
aluno da «Escola Técnica d,e Curitiba», onde

se destaea nos estudos. Muita alegria marcaré
, 1

a festiva d,ata.
'

. .
MAURICIO - também na ui'asma data

festejando mais um aninho o garotão Mauricio
filho do casal Antenor (Teresínha) Sonaglio. A

mirim-guarda promoverá a alegria no dia· fes-

tivo do Mauricio.
.'

Dia 16 nossa agenda social registra a

paisagem de idade nova do Dr., Paulo de Tlr·

so' Camargo, Diretor Comercial do ';Canll 12.

Amigos e· familiare! estarão presente� na alegre
data, para abraços e votos de felicidade., onde

o «8COTCH» é presença 'obrigatória.'
.

Votos de alegria no festivo dia (felicida
des paraI sempre, sio 08 sinceros votos do co ..

lunista.

UM PO� '�EMANA
'

Nem a distância cem a ausência podem
separar aqueles a quem anima um mésmo ideal
e uma única oraeão. (Jaques Loex). ,(

ASSOCiação de Pais e Amigos dos ExcepCionaiS • A P A E

Dia 28 p. p. realizou-se a eleição para re

novação da Diretoria do Hospital São Sebastião
de Papanduva, de conformidade com o edital
de convocação publicado no jornal Correio do
Norte em sua edição do dia 10 e 17 de setem
bro p.p. Feito pelo sr. presidente uma demons
tração do movimento financeiro, inclusive dOI

,

trabalhos do' Hospital, foi eleita a nova Diretoria

que ficou assim \ constttulda: Presidente: Dr. Ru
bens Alberto Jfizar; Vice-Presidente: João FIo·
rlndo Schadeck; 1.0 Secretário: Leonidas Gue

bert; 2.° Secretário: Sezluando Juugles Gonçal
ves; 1.0 Tesoureiro: Hamilton Tabalipa de Al

meida; 2.° Tesoureiro: Ivo Hendgssj . 1.0 Mordo
mo: Aluizio Partala; 2.° Mordomo: Esmeraldino
Maia de, Almeida; Comissão' de Contas: Walmir
Lucio Senna, Silvlno Schicoski e Alinor Eufrásio.

Cions Clube em Papq.nduvQ
Papanduva no dia 21 de setembro p.p. recepciou

com um jantar festivo a comitiva do Lions Clube de
Oanoínhas, bem como o Governador do Lions Clube,
Distrito L-10, sr. Gelso Gascho, que na ocasião fun
dou e deu posse a 27 eídadãos fnndadores do Lions
Clube de Papanduva. Os membros deste novo Clube
de Serviço são homens do comércio, indústria, 'pe
cuária, saúde e educação, que juntamente com suas

domadoras formaram mais uma agremiacão a serviço
da comunidade. A 1.a Diretoria é composta dos se

guintes: Presidente, Watmtr Lucio Senna; 1.0 Vice-Pre
sidente, Pedro Giacomo de Luca; 2.- Vice-Presidente,
José Guimarães Ribas; 3.· Vice-Presidente, José Al
fredo Fonseca; 1.° Secretário, Evaldo Grabovískí; 2.°
Secretário, Hamilton, Tabalio9. de Almeida; 1.8 Tesou
reiro, João Floriauo Sehadeck; 2.° Tesoureiro, Rei
nhard Kriek; Diretor animador, Alinor, Euírasíe; Dire
tor social, Antonio Thíessen; Diretores �VO'gais, 1 Ru
bens Alberto Jazar, José Oenceíção Fíoreneo, Esme
raldino Maia de .Almeida e Nataniel ':,Rezende _

Ribas.

Prevenção contra a cólera

Tentando prevenir 8 doença, quínhentas
vacinas mensais contra,:a cólera serão aplicadas
110 Porto de Santos entre as tripulações e p8S�
sageiros que chegam ou se destinam aos países
onde o mal 'está atacando. O número de vaci .. ,

nados, no entanto, tenderá a aumentar no de
correr deste mês devido aos cuidados do Mi
nistério. da Saúde em determinar maior rigor
nos exames do' pessoal que embarca e desem
}aarea nos portos e aeroportos. (Entrelinhas).

DOCUlDent()S
Perdidos

Senador &: Eletrificação
Sobre a Eletrificação para Rodeiosinho, tenho a

satisfação de anunciar que, o nosso valoroso Senador
Otair Becker, enviou expediente ao Presidente da Are
na vasado nos seguintes termos: Senhor Presidente:
Com os meus cordiais cumprimentos tenho a grata
satisfação de enviar cópia. em anexo, da, portaria n,"
223 d�5.9.77, em que o dírétor da DIVISA0 DE CON
CESSA0 DE RECURSOS HIDRICOS, o!!torga permissão
à OOOPERATIVA DE ELETRIFICACAO RURAL DO
PLANALTO NORTE LIMITADA-CERPLANA,sediadaem
\Canoinhas, Eatado de Santa Catarina, para executer
obras de transmissão e distribuição de energia elétrica
destinadas 80 uso privativo de seus associados. Lo
calizados nos Municipios de Canoinhas, Itaiópolis. Ma
fra, M'ajor Vieira, Monte Castelo, PAPANDUVA e Três
Barras. Aproveito a oportunidade para, renovar ,pro
testos de distinta' consideração. Atenciosas Saudações.
Senador Otair Becker, lImo. 'Sr. Esmeraldino Maia, de
Almeida DD. Presidente do Diretório Municipal da
Arena. No próximo número publicarei a cópia da
'Portaria outorga�do a permissão.

,

veterano Comandante
assume Posto

Ficam '�convocedos
�

os srs."sóc· li!""
,.r
.....

Para que chegu� ao conheci

para ú"ma Assembléia Ge Ex- mento de todos os associados

trordinéria a realizar e no dia o pr,esente edital será publicado
18 de outubr.o, à O horss, na Da imprensa local e afixado na

Sede da APA 8 Rua Seoador sede, bem como remetida 80S

'Felipe Schinidt, 658, nesta ci- associados na medida do possivel.
,

dade, p�ra deliberarem sobre Canoinhos,' 6 de outubro de 1977
a seguinte

ORDEM DO DIA: Rosicl.r Fuck Presidente

8) Eleição de nova diretoria. Maria d. L. Trela .. Secretária

Tendo�o Deputado Federal 'Nereu Guidi

EDITAL DE CONYO,CAÇAo
...

r· .....

AKIRA WAKUDA" r�sidente à RUI
13 de Maio,' 294 - Papanduva-SC,
declara' para os'devidos, lins que
extraviQu, o TRU n.- 952219059 e

Certificado de Propriedade do Vei
culo 'Ford F-410,Motor Diesel, chassi

• '/ .'7"" 'f

n.
o lA78e76644,

'

ano 1976� cor azul,
placa YV-0179.

Os mesmos ficam sem efeito por
haver requerido 26. via.

'

"3
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rial e ponto comercial, cor.,

terreno de 1. 500 m2 no centro
de Papanduva, em frente a

Igreja. - Preço Cr$ 380.000,00
à vista. O estoque a combinar.

Uma casa de madeira si
tuada no centro da cidade,
com terreno de 1. 600 m2. Pre

ço Cr$ 130.0.00,00 à vista.
Terreno plano, com 11 al

queires, com casa e demais de

pendências. Preço Cr$
2,20.000,.00.

Motivo mudança. 1

Tratar com FOTO CARLOS
- Papanduva �

, I Municipal . de
'Santa Catarina

Resolucao N. 369/,77

Câmara
Canoinbas

Autoriza
Faço ,aber que

aprovOu, e eu promulgo

a Rádio:Canoinha. Ltda.
Vereadodes de Canoinhas

,r

, Artigo 1.9 - Fie:l Sr. P sidente da Câmara de Verea

dore.18ut.riz�do e ehtuar c n to com a Rádio Canoiohas:Ltde.
na importARcl. glodal de Cr$ .840,00 (três mil, ottocentos e qua
renta cruzeiros) para divu a ão de textos de relações públícar,
até o di. .06/12/77, ,co qua ro inserções diárias na programa
çlo ,da Emulora em 8 eço,

Artigo 2:� �ta resolu ão entra em vIgor na data de
lua publicaçio, re gadas 88 dísp síções em contrário.

Câmara, e Vereadores de enoínhas, 20/09/1.977.
Ass.), nrlque Krzesinlikí - residente
AIS.) ,elma Coutinho Píeczar 8 - l.a Secretária
Ass.) Orlando Muller - 2.° Se etário.

\

,Esta resoluçio foi registrada e publicada 89 8,ecretaria sd
alinletrativa d., Câmara de Ver;eadores de Canoínhas, aos vinte e

trê. (23) di•• do mês de setembro de 1.977.1 ",

An.) NelsoD Baysstorff
Diret. Secreto da Câmara.

Superintendência
Abastecimento'

Necionel do,
- SUNAB

/-
,

Delegacia de Santa Catari,

rortarillSuper, 63, de 1 ·'"2-76
·CD.O.U. de 20-12-76, pág. 035/36 e 37)

RETIFICAÇÁQ:
,

Na Portlria Super n.? 63,.- e. '17.12.76, publicada no D.
O. U. de 20.12.76, nos §§ 3.° e

"

do art. 3.° e no art. 4.°:
c§3.o. � Nos hotéis, o preço mi 'mo de> venda de c�rvejas\�e refr i
ger.nt�B. em qualquer emb�gem, não poderá ultrepassar o do
bro do preço de compra n.�

['" :indústria, distribuidor ou atacadista»

§4.0 - Fica" ex "idosjdaB disposições deste:artigo:
•� AI 'auociaçiS!! e clu es de caráter desportivo e/ouiJrecreativo;
b) Os e$t.bele�imento. 'comerciais com a apreaenteçãe de artistas
e/o\1 música ao viv: �.

,I

,

No art. 4.° �,:�ia - se «8 re&pecti�8 tabela de preços, com'
letrls. e algarismo v' de pelo meDOS, 2 (dois) centímetros de altura»

RETIFICAÇÃO P., BLICAQA NO D. O. U. DE' 07/01/1977 pág. 51

Copiado e conferido por:
Ali. MARIA �� DALENA DE SOUZA' SOARES - Ag. Adm.

.

Vi!'to
Ass. OCTAILSA DE LUNA B�RTRAND FERNANDES

Assistente

Certificado extra viado
ALEIXO CRECHECHiN, declara'[para :qs devidos

fins que, extraviou o Certificado de Propriedade do Veí
culo Píek-up Chevrolet, C-1404, ano 1974, placa CA-3989,
chassis DoO C144CBR65835P. 2

O mesmo fica sem efeito por haver requerido 2.a via.

,'., ." f, ."
- ,"" 1·" _h

Registro Civil

E D, ITA

Se lguém sou -r de algum im
pedí ento legal, o onha-o na Ior
ma da Let,

Be Vista do Toldo 26 'de setem
bro' e 1977

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial do Registro Civil

Um motor ERe
LP�331 (MER ED' 01, em es

tado de novo, c 'mpleto; sen-

do o mesmo 11 para tocar
pequena, mé e grande in-
dústria, b ba\luás, draga,
balsa, etc: "

Ver e atar na firma Aziz
José Seleme & üía. Ltda.

--�-------------------

Leia! lissinel• Divulgtrel

I Correio do Norte
,

"UNGERII resolve o seu problema:
.

A disposição dos senhores industriais e consumidores, sua loja cada vez mais

,especializada: Linha cOfnpleta dos motores W E G a preços diretos da fábrica,

peças e acessórios para caldeiras, locomóveis e maquinários industriais. C�bos
de aço, rafusos e pregos de, tqdas as bitolas. Conexã,es para água e

ferramentas em geral. VISITE-NOS.

UNGE
---

{fÁ. LTD4
---

Rua D'esembargador
\

DOO 0425

a Carvalho, 41 "e 44 Fones: 23-1770 e 23-2014
'-

'Postal, 1106 -, UNIÃO DA VITORIA - Paraná

1125 prestandO ,servi<os
�----------�--------------------------�-------------- ------------------�--------------------------------------------'

...

as indústrias"
I •

Representante em (�anoinhas: WaldeDlar Knüppel
Rua Major' Vieira, 360 - Fone, 22-0336' Canoinhas Santa Catarina

\.0......------....--------------------------1
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faróis· dentro da noite'
- PEDRO A. (�RISA"':'"

Apresentamos, a seguir, uma apreciação do livro
"Faróis Dentro da Noite" de PE[)'RO A. GRISA realizada pelo
Prof. 08MAR DE SOUZA - professor de Líterràtura Brasi
leira da, Faculdade de Filosofia Ciências ·e Letras; do Vale do

Itajaí, de Itajaí-SC.
"Crise no mundo das letras: ... : Onde estão, os novos ta

lentos de nossa literatura? Foi uma realização pobre ... ' O

autor foi ínfelíz. .. falsa profundidade ...
Citações semelhantes tenho encontrado, com frequên

cia, em Suplementos Literários, revistas, em obras críticas, re
ferindo-se a lançarnento de nOiVOS escritores.

Uma preocupação me aflige, quando ouço. ou leio se;

melhantes depoimentos. Que quadro de referência usou o
crítico ou jornalista, se' for -o caso, para, de uma ou de outra

forma, se pronunciar sobre es�es livros? �. um quadro de li
nha geral ou exclusivista? .Que perspectivas? Que Iímítes tra-
çou?

,

Poderia me prolongar em objeções e conjeturas, mas
não é meu propósito. ,Este é traçar uma apreciação sobre "Fa
róis Dentro da Noite", de Pedro A. Grisa, escritor) catarínense,
autor de "Interrogação Vital" e "A Caminho",

"Faróis Dentro da Noite" não é um lançamento no..

"tIO. Trata-se de um livro lançado em 76, tendo mais de um mi
lhar de exemplares vendidos em Santa C'atarina e Paraná,
além de outros estados. Segue o caminho dos, livros anterío
res de Pedro A. Grisa que, venderam milhares, de exemplares
em Santa.Catarina, Rio Grande do Sul, Minas, Gerais, São

, Paulo e outros estados.

Minha abordagem centralizar-se-á nas índagações
antecedentes .

Acho . necessá:rio adotar-se um quadro de referência
definido e de caráter geral. Apoio-me, então, na Teoria da

Organização Humana (TOH), de autoria do. Prof. Antonio
,
Rubbo 'Miller, Sãü Paulo, que situa o homem dentro de uma

paisagem, subordinado a sistemas e conduzido por um painel
cursivo.

Com esta base, vejo a paisagem em "Faróis Dentro
da Noite" oferecendo constantes' alternações no tempo e no

espaço. Encontro o campo ilimitado e um bem dímensível
quarto de uma casa, a imensidão do espaço celeste e um dimi
nuto. banheiro, o campo de outrora, o do presente e o do futu
ro. A cidade ontem, hoje e amanhã .

O homem,está enquadrado nos 14. sistemas da TOR
(Parentesco, Sanitário, Manutenção, Lealdade, Lazer, Viá-'
rio, Pedagógico, Patrimonial, Produção, Relígíoso, Militar,
Politico, 'Jurídico e Precedência) .

O livro compõe-se de 28 crônicas e, em todas, há preo
cupação com o homem em um ou mais dos sistemas mencio
nados.

. f ''''I,f,i'''
Exemplificando: na primeira '''A Velha e o Livro",

está o homem no seu sistema de Parentesco, Sanitál'io e Peda-
gógico.

'

,

No painel cursivo aparece o homem fechado. o cir
culo: -, diacrônico, síncrônico e futurista.

,

, iEm .termos de perspectivas, penso que a colocação
feita no. Quadro de referência, respondem ou sugerem. Con
tudo vale minha observação: __ Vejo a obra capaz de avan-.

çar no, tempo pela unidade que oferece. É' verdade que as

crônicas, separando-as, têm bases distintas, mas se juntam,
formando um .todo. E: mais: - nas entrelinhas vejo. queo au

tor conhece o homem que O' vai ler, pela 'maneira simples
com que escreve, e {pelos temas também fáceis e conhecidos
que tocaliza. 8EHA AUTOR LIDO E NÃO DE: E18TANTES E
GAVETAS.

,

Por que limitar? Quem já tentou limitar as possibí
lídades e' as potencialidades do pensamento humanO',' viu-se
num labirinto/sem saída.

Numa apreciação, que implica, de alguma' forma,
em julgamento, faz-se mister determinar os limites do enfo..

que. No momento em que apresentei a OH, já limitava meu

ca11!po de a'ção. Acrescento a iplt'eocupaÇ/ão· em valorizaT' a
CRIATIVIDAD'E: DO AUTOR\, extraído do cotidiano. seu ma

nancial, traduzindo-o de maneira simp�es, natural e Ü'bjeti
va. Quando .o cotidiano implica em problemas, leva-o 'piara.
uma linha ,positiva e não negativa, como tem sido a tôniéa de
lTIuitos.

.
, ,

Tenho '8., convicção que "Faróis Dentro da Noite"
acendeu e acenderá nãO' um, mas yários faróis dentro da noi
te, iluminando a literatura catarinense é, - por que ,nião dÍ'zer?
'_ nacional?

OSMAR DE' SOUZA
, Itajaí-SC, 05-9-'17.

Documen'to
Ministério da AgricultUra - AGIPLAN, declara' para

os devidos' fins que extraviou a Taxa Rodoviária Única -

TRU, referente, ao ario de 1976, eíêl.Úo�'Volks 73,
, .

cor branco lotus. 2

sem efeito por haver requerido 2.8 via.
, ,
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CONVITE
A O.A.S.E. - Ordem Auxiliadora de Senhoras

Evangélicas - terá na 4.a feira, dia 12' de outubro, a

visita do missionário, Peter Hübert e sua esposa Sra. Ma
ria Hübert da Rãdio H.C.J.B. a voz dos Andes de Qui
to-Equador.

O casal se encontra ,atualmente numa «tournée»
de ,obra míssíonária cristã, em várias cidades do' sul do
Brasil e, estarão de passagem também' pela nossa cidade,

, ,

onde a família' Hübert já residiu I na' década de 40, tendo
sido seu pai nesta época mestre no Moinho Jordan.

" .
._ \

,
A diretoria da O.A.S.E. convida, a todos. O,S in-

teressados, das. diferentes organizações religiosas,
para assistirem à palestra, com início às 14' horas no sa

lão da comunidade e, às 20 horas com «slydes» na Igre
ja Evangélica luterana de Marcilio Dias.,

.

"
I

O progrma é Inteiramente em lingu"a alemã.

Agradecemos a sua, presença desde já.

.;
.

JO�OS' DA' PRIMAVERA -

,

'. abertura hoje no Estádio Municipal
,

Numa promoção da Co'missio Municipal de �sportes-CME,
com 8 necessária colaboração da Prefeitura Municipal,' teremos
hoje' 8 abertura dos Jogos da Primavere, com' encerramento pre
visto para sábado próxímo.

O local' ser' o Centro de Educação Fisica Benedito Th.
de Carvalho Junior, com p seu inicio, hssteamento das bandeiras,
[uremeato e desfile dos Atletas, às 13,30 horas..

Vamos todos. prestigiar e aplaudir mais esta promoção,
altamente sadia.

.

A Prefeitura também inscreveu uma equipe, PREMUCA,
dela iote'grando ·0 próprio Prefeito Therézio Netto.

A.A:' Merhy .Selame, Camp,eão de Futebol de Salão
Na terça-feira, dia, 4, no Ginásio de Esportes, tivemos 8

final do campeonato municipal de futebol de salão, com muitas
emoções, entre São Bernardo e A.A. Merhy Selsme, onde, no
tempo regulamentar terminou empatado em 2 8 2. Na prcrrog a
çlo continuou empatado, foram para as penalidades 8 qual em
pataram' na prtmeíra sérle em 3 8 3 e na segunda 'série venceu
a A.A. Merhy Selsme, por 3 a 2, com isto ganhou o segundo
turóo e automaticamente o campeonato, já' que havia ganho o

primeiro turno também: 'Parebêns a A.A. Merhy Seleme que
ganhou o campeonato e foi um dos melhores times em disciplina.
Parabéns 8 seus diretores que souberam se conduzir neste cam

peonato.. '

MARCARAM: Fonseca e Luizinho para a A.A. Merhy Se
leme e BranqueIa e Pedro para' o São Bernardo.

Na próxima edição daremos maiores detalhes Ides�e' cempeonato.
,.,.

Bot8fogo novament goleado pelo 'Indu�tria�
"

Jogando desordenadamente, o Botsfogo foi .ímpíedcsa-
mente goleado pelo C.A. Industrial, no domingo passado, pelo
elástico mercador de cinco 'tentos a um. O Botafogo foi um time

·irreconhecivel, e mesmo jogando com todos os seus titulares, não '

chegou em nenhum momento 8 ameaçar a vitória do Industrial,
que apesar de não contar com alguns de seus titulares, jogou
fácil. Notava-se que o Botafogo jogava todo pela esquerda e' es

quecia O setor direito. do seu ataque, o miolo de área então es

tava a todo o momento furando e dando condições que os ata ..

caates do Industrial deitassem e rolassem. O arqueiro Kalempa,
nem le fala, esbva horrível, DOS quatro gols que tomou em todos
bateu roupa. No Industrial quase todos se destacaram, mar. ,0 que
'mais se s<:alieBtou foi o artilheiro Fatia e Brito que jogou solto
no meio' de campo. Não se' sabe o que está acontece-ndo com o

time do Botafogo que tem o, melhor elenco. da cidade e vem

epanhanhando desta mane-ira, o que que há com o Renato e o

Alceu que não estão jogando nada. Vamos erguer 8 cabeça e

partir para outra e vender.
. .

MARC!HA DA CONTAGEM: Fatis, 80S 11 e 34 minutos
da primei-ra fase, Alceu, 80S'. 6 dl-\ Eegunda fase diminuiu para o

Bótafogo; . Aramis aos 16 e Fatia aos 25 e 40'minutos de 8egundo
etapa, encerraram. 8 goleada. Foi expulso de campo o atleta Pau
linho do Botafogo, por ofen,ços moreis 'ao árbitro. A arbitreg._,m
esteve 8 cargo de Mário Müller, auxiliado por JoiQ M. Guimarães
e Hermogenes Leek, todos com bom trabalho.

..

1.0 Campeonato- da Estilingue (Cetra)
Será r,ealizado nos dias 22 e 23 de outubro, na sede do·

R@staurante "Galo de Ouro", o 1.0 Campeonato Regionel de EsO:
, tilingue, promoção do Ajsx F.C. e Galo de Ouro. Este c8mpeo�
nato é baseado no regulamento dos campeonatos de São Paulo.
Prestigie esta promoçio, inscrevendo- se até o dia 20 do corrente
na sede do Ajax ou DO Restaurante Galo de Ouro.

NOTAS E,SPA R'SA S
Esteve 4.8 feira em nossa ci

dade, em contato com familiares
e seu parque industrial, o sr.

MODESTO ZANIOLO, o grande
comandante do grupo.

x .x· x

Terminaram 6.8 feira, dia 30,
com muita chuvs, as grandes
msnobrss realízadas no campo
de Instrução Marechal Hermes,
com 8 participação, praticamen
te, de todas 8S unidadea do vi
zinho Estado do Paraná.

x x x

Os Prefeitos Theréz\o Netto e

Odilon Pazda, Dr. Saulo Carva
lho e Luiz Fernando Freitas,
prestigiaram com suas presenças,
a posse do novo secretário' da
Justiça, dr. Nereu Guidi.

X' x x

O sr. Cílas Lourival Ztemann,
atual sub-gerente da filial do
Banco do Brasil em Lages, pro
movido da agência local, já se

transferiu em defínítívo para
aquela cidade.

� x x

Foi aquele foguetório 4.8 feira
última, com 8 grande decisão do

campeonato carioca. Ou temos
muitos vascainos por aqui ou

poucos adquiriram e festejaram
com bastante foguete.

x x x

O casal Aldo Kaesaemfeld e

x V I ExpOSição Na
cional de Suinos

CONCÓRDIA"" SC
de 24 a 30 de
outubro de 1977

Parque Municipal .

de ExpOSições

Documentos extraviados
WALTER RINALDI GUlMA-'

RÃES, declara para os devidos
fins que extraviou os seguintes
documentos ; Carteira de Iden
tidade, Título de Eleitor, Car
teira de Identidade do CRMV-2,
Carteira Nacional de Habilitação
e o Certificado de Propriedade
do ve ículo Braailra, ano 1976,
placa AQ-5257 - Curitiba.

Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 8S 288, vias.

exms. espose, festej ou Bodas de ,I

Prata de feliz consórcio, na ci
dade de Joinville, 'sue terra natal.

x x x

Luiz Freitas .e Jstr Côrte,
prontos para uma grande 'pes
caria em Mato Grosso, com 8

viagem programada de automó
vel, com parada em Apucaraaa..

x x x

Faleceu Da vizinha cidade de
Porto União, o prestante médico
dr. Laura Muller Soares, alí bas
tente relacionado, conhecido líder
políticó, ex-Prefeito e' também

<j. f '. •

'Depu�8do::Estadu'81. ·Seu defi!apa.
recimênto consternou toda are.

gião das gêmeas de; Igueçú,
, I

.

X X x

Amanhã 8, grande decisão do
campeonato �eatarinense,' bastan.
do um empate da Chapecoense
frente'ao Paissandú, em Brusque:
para 8 conquista do título, no.
vamente para o interior.

x x x·

,Amanhã, anunciada festa de São
Francísco, no populoso bairro do
Campo da Agua Verde, deven.
do atrair,' como sempre, gr�nde
público.

t CONVITE�MISSA
Esposa e filhos 'do inesquecível
Lourivaldo Burgardt

ainda consternados, convidam parentes e pessoas a

migas a participarem da missa; de 6 meses, de seu

falecimento, que será celebrada em intenção de sua

alma, no dia 10 (segunda feira) às 19:00 horas, na

Matriz Cristo Rei.

Por este ato de fé e caridade Cristã, agrade
cem os familiares enlutados.

A T E N ç A O'!
GRAND'E BAILE dia 29-10-77

na ACERIZA
.... , ....

Associ'ação Cultural Esportiva
Recreativa Atlética Industrial

BAIRRO INDUSTRIAL N .. 1.
Não percam!

C�i vil - EditalHegistro
nicipio aos 12 de maio de 1957, fi·
lha de Osvaldo Schindler

i

eLidia
.

Moisaa Schindler.

LEOPOLDO PEREIRA, 'Oficial do
Regístro Civil de Bela Vista do Tol
do, CanoiDhas�SC. Faz saber que
pretendem casar-se:

ALCEU LACHMAN com AUREA
LUIZ'A SCHlNDLEEt; brasileiros .

teíros, naturais de a o; ele
comerciante, o em Bela Vista
do Toldo, s 27 de março de 1953,
filho de Nicolau Laohman falecido
e Genoveva Lachman, Ela do' lar;
nascida em Rio D' Areia, neste Mu-

\

Bela Vista do Toldo, 05 de outu
bro de 1977

LEOPOLDO PEREIRA
" Oficial do Registro Civil

Notícias de Major Vieira

Gadotti, João Batista e

Escreveu: Francisco Krissn,.,

Adir na, Capital
.

' �'. ", . ,

na localidade: de Pulador. NA SECRETARIA 'DE
EDUCAÇÃÓ - Foi solícítado auxílio para eons

trução do prédio escolar na localldade de Ser
ra Preta e reforma -de quase todas 8S, escolas

. municipais e estaduais. Além disso foi consegui..
do uma verba de Cr$ 50,000,00 para construção
de uma praça de esporte ainda para este 8pa.
Ainda 8 comitiva esteve no gab] ê do ·vi.çe
Governador tratando de 'divas assuntos r�'la"
cío nados com as reívín "

ções e plano de go-
. verno, já apresenta anteriormente. T8mb�lD
junto 80 BESC j 'conseguido um empréstiino
por enteei ao, da rece-ita do IeM, pera paga
mento um terreno onde será construido ín
Ú 18S. Na CASAN, também foi> tratadc ·�do

..e QVênic para execução das' ,ob'r�s"de .:Agua8.. �
esg'b�os para o inicio de 1978. Na TELlCSC foI

solici�do\ a implantação do posto telefôoic�. o

mais tà'�8r até, 30 de novembro deste snO.
.

Co�o (, p�\ezado leitor vê,' nossos edis, e8�jo
trabalhando �e mangas arregaçadas para que
�8jor Vieira 'possa também ter t,udo aquilo qlle
é necessário pàrs uma cidade. A população ma·
jor ,- vieirense acertou de. cheio em eleger

- Claudio e João, pois os mesmos estão agindo 90.
mo deve ser. Portanto em nome de toda 8 po"
pulação mejorvieirense . 'sc:;eitem os' nosSOS
parabéns e esperamos que continuem sem�re
trabalhando, para o engrandecimento de no�so
municipio. . : ..

',,"

'

,
'

Conforme ha.via divulgad estiveram em

Florianópolis os Srs. Clsudi adotti - Prefei
te Municipal,. J9io Batista Ruthes ,_ Vic�
Prefeito e Adir �raDcisco Veiga - Vereador.
Entre tantos assuntos tratados De Capital des·
tacamos os seguintes: NA SECRETARIA DE
TRANSPORTES E OBRAS: foi procedida a as

sinatura de convênio para cODstrução de uma

ponte. de concreto armado sClbre o Rio Bonito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense


