
Tendo refletido um pouco 'sobre a complexidade
de uma administração munícípal, voltamos a focalizar as
atividades desenvolvídas pelo Governo T&F à frente da
comuna canoinhense.

'

Desde criança (morando no interior) senti e vivi o
problema das estradas do interior, e a importância das
mesmas para o escoamento da produção agrícola e do
deslocamen�o das pessoas do interior para os centros ur

�lnos cu vilas. Depois, já adolescente, vivi a problema
tíca das ruas. dos bairros, com pó-poeira, barro-lama, pe
dra e_ buracos, �ais valetas de esgoto correndo ao longo
(se nao pe�o. mela) das ruas. E isso tanto em cidades pe
q�enas, médias e até na capital paulista. E, conforme fui
crescendo, senti a problemática maior dos transportes in
termunicipais, ínsterestaduaís, das rodovias, das ferrovias,
e dos aoroportos, etc.

.

Tudo isso me faz lembrar agora como é impor
tante o-setor de TRANSPORTES num município, tanto das

est:adas municipais, estaduais ou federais que sobre ele
estao traçadas, bem como das avenidas, ruas e alamedas.

Fazendo um balanço do primeiro ano de governo
TH�RÉZ[O e FÁ810, pudemos observar o grande esfor
ço desenvolvido neste setor, bem como os resultados ob
tidos. Para provar isso não são ,necessárias palavras, basta.
recordar como homens e máquinas da PM tem se movi
mentado nos últimos doze meses, tanto na cidade como

no interior. Ruas foram asfaltadas, ruas foras reparadas,
tU9S foram patroladas e encascalhadas, em todos os pJO
tos do p erímstro urbano. Estradas foram alargadas e re

vestidas com b:ita: Bela Vista do Toldo à Serra do Lu
cinda; Canoínhas - Paula Pereira; Sereia - Matão ao

Paraíso. Só para citar algumas. Pontes foram reformadas,
foram construídas pontes de alvenaria, realíz ados aterros.

,Quem tem olhos para ver, pode ter observado uma

grande melhoria no tran sporte municipal de Canoinhas,
afeto à administração municipal. E para isso foram refor
madas máquinas, camínhõ es e adquiridos outros. E agora,
uma RODOVIÁRIA está sendo construída, para propor
cionar o conforto necessário aos usuários do transporte
coletivo de nossa região. Além disso, o

.

Prefeito Therézio i
.

com outros prefeitos da região vem lutando para que se

faça realidade o asfalto Mafra - Canoinhas - Porto
União, a obra mais reclamada e mais necessária para o

desenvolvimento de nossa região.
Essa estrada, além de beneficiar o Planalto Norte,

virá b sneftciar todo o Estado de Santa Catarina. Pois a

produção agrícola e industrial do Oeste o Extro-Oeste de
Santa Catarina que, na quase_otalidade, foge pela B R,-153

para Curitiba e vai ao Porto de Paranaguá, poderia ficar
em Santa Catarina e ir ao' Porto de São Francisco. ou
Itaj_aí, econcmizando, inclusive, muitos barris de petróleo
e enriquecendo nosso Estado. A BR-280 é hoje uma ar

téria do Organismo Barriga - Verde trancanda (ou semi),
impedindo o seu crescimento.

E sabemos que, se houve melhores condições fi-
nanceiras, empreendimentos mais importantes seriam -le-

dvades a cab i com maior rapidez e outros seriam atacados. ministracão
Se nem tudo está sendo feito, é porque tudo não I. .,

se pode fazer de uma vez, e é preciso «respeitar as prio-
ridades»; mas quem olhar - desapaixonadamente - o que, d· A •

se vem fazendo no setor viário do município, deverá re- I·namIC
conhecer que T & F estão agindo sem perder tempo.

.Gevemc
e Fábio-

Therézio
III

Pedro .11_. Grisa
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Assinatura Anual: Cr$ 200,00 Número Avulso: Cr$ 5,00

. FERNANDO ROCHA e' famí
lia, não podendo apresentar
pessoalmente as suas despe
didas, como seria do seu de

sejo, vem pelas colunas des-
- te jornal despedir-se de todos,
colocando-se a disposição em

sua nova residência, e .n Cri
ciúma.

Canoinhas, 14/fevereiro/l978

Prefeitura Municipal
de Canoinhas

recimento

Referente
cada no jorna do

Tão log informado, nom a

mos Comi são de Sindicância,
art. 224 o Estatuto dos Fun
cionário , lei ll. 1149 de . . .

25'04/74 afim de apurar a

denún a, para as providên-
cias, bíveis e legais.
Ga nete do Prefeito, 1:) de

fevereiro de � 978 N a oportunidade mantiveram contato também em

Benedito Th. de Varvalho lVetto' várias Secretarias, objetivando melhorias para as suas

Prefeito Munlctpal comunas, eorno assinatura de vários convênios.

PreFeitos doA maioria dos
Planalto

. apoiam
de Jorge

candidatura
,Bornhausen

o Prefeito Therézio Netto e seu colega Odi
lon Pazda estiveram em Florianópólis na solução
de vários problemas de suas comunas.

Therézlo, como Presidente da Associação dos Mu
nicípios do Planalto Norte Catarínense, AMPLA,
levou o apoio e solidariedade à candidatura do dr.
Jorge Bornhausen à governança do Estado, de cin
co Prefeitos do norte: Therézio, de Canoínhas; Odi
lon, de Três Barras; Gadotti, de Major Vieira; Ro
bertinho, de Irineópolis; Linzmeyer, de Itaiópolis e

o Presidente da ARENA de Papanduva, jornalista
Esmeraldino M. de Almeida. Espera-se o mesmo

pronunciamento d())s demais Prefeitos da região,
Gaissler de Mafra, dr. Buch de Porto União e Meís
ter de Monte Castelo, O anúncio, e decisão teve gran
de repercussão em nossa capital e também em todo
o Estado. Therézio retornou na tarde de 5a. feira,
bastante satisfeito com os contatos mantidos em

Florianópolis. O Deputado Aroldo Carvalho entre
vistado à noite no Jornal Nacional, adotou a mes

ma posição, numa perfeita sintonia com as lideran
ças do Planalto norte.

Os Prefeitos Therézio Netto e O�ilon Pelzda, na

(apitai em au�iênda com Konder Reis· e contato

em várias Secretarias, semp�e Ic�mpanhados ,do

Deputado Arolde Carvalho
Os Prefeitos Benedito Th de Carvalho Netto, de

Canoinhas e Odilon Pazda, do vizinho município de Três
Barras, acompanhados do Deputado Arolde Carvalho, .es

tiveram em Florianópolis, para vários e importantes as

suntos administrativos. .sendo recebidos 'em audiência pelo
Governador Antonio Carlos Konder Reis.

Com serviços em 'todos o setores, prossegue
a administração de THERÉ O e FABIO. o

interior foram realiz sdos trobs os do / arga
menta e revestimento na região o rado, na
estrada para Tauoay. Parte-se a

'

a idêntico

serviço na estrada para Felit Sch idt, eli
minando-se várias curvas tudo depe dendo
ainda de acerto com 'os roprietários ao ngo
da estrada. Foram i "ciados os serviços e

asfaltamento na ru, Felipe Schmidt, prclon".gamento, a parf do Hotel Planalto. Con- '\cluiu-se várias uadras de alfalto na rua Ma

rechal Flori o, facilitando o acesso ao Hos-

pital San Cruz, obra necessária e reclamada
desde muito.

Quem faz merecer apoio
.

(Alguém já pensou num Plano Urbanístico ou Pla
no Piloto)

Sociedade Beneficent'e Operária
Comunica, que estará aceitando propostas para ex

ploração do Bar, instalado em sua sede social, até 28 do

corrente ..

As propostas deverão ser entregues até aquela
data na sede do Clube, em envelope fechado, constando

uPROPOSTA PI EXPLORAÇÃO BAR S.B.O.

Os interessados poderão obter melhores informa
ções na sede do Clube.

A DIRETORIA Ao lado flagrante do aludido trecho.



CORREIO DO NORTE

Esquadrias
Santa ·Cruz S. A.

COCMF, 83.188.789/0001-83

Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital· de (In,o(acão

•

São convidados os senhores acionistas da Esquadrtae
Santa Cruz SIA., para a assemblélia geral ordinária e extraordi
nária a realizar- se, cumulativamente, no dia 16 de março do ano
corrente de 1978, às 15 horas em sus sede social, à Rua Expe
dicionários, 304, nests cidade de Canoinhas GSC�, que terá por
fim deliberar sobre ,a seguinte

ORDEM DO DIA

A) - As
1.0 - Leitura, lscus ão e aprovação do Ba nço Geral, Conh de

Lucros e erdas, Relatório da Diret ia e Parecer do Con-
selho Fisc 1, relati ao exercício eial findo em 31 de
dezembro 'de 1977, J:j erar sobre a 'destinação
do result : G.

mandato e a fixação

1.0 - Elevação ,à capital social e Cr ,6.300.000,00 (seis milhõ �s
e trezento mil cruzeiros) ara Cr$ .500.000,00 (nove milhões
e quinhent s mil cruzeir ) com a i corporação '�as reservas
disponíveis correção mo etária e luc s,

'

2.° • Alteração o artigo 7.0 dos estatutos soeíaís.
"

-,

A V I S O
Avisamos s senhores acionistas que os documentos a

que se refere o art Q 133 di Lei n.? 6.404 de 15/12/76, relativos
ao exercício encerra o Em 31 de dezsmbro de 1977, encontram-se
à disposição de V. S 9. na sede social da ,empresa. à Rua Expe
dleíonârtos, 304, nest cidade. 1

Caooinhas (3 ), 30 de janeiro de 1978
. .

Antonio Trela - Diretor Comercial

Foioe6 ?
•

.
,

O Cartório de Registro Civil, . Côrte, instalado

na F0rum� acaba de receber a mais mode rr "FOTOCOPIA

l)0:RA" Automática que tira fotocópia upêa face e simples
\

de qualquer documento em diver os tamanhos.

Em apenas 5 segundos

Prefeitura Municipal
de CaDoinbas

Portaria 'N. 08/78
BENEDITO THERÉZIO DE'

CARVALHO NETTO, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, uso de
suas atrfbulçõas .legaís, resol ve:

EXONERAR FUNCIO ARIO A
PEDI9

.

De se rdo com artígo
92, par rafo 1.°; Item 1.0
da Lei n.O 149 de 2 -04-74
HERBERT GRO SOKOPF,

do cargo em omiss de In
tt'ndente do Ois rito e Pínhet-
ros, a partir dest,di ta.

.

Gabinete �o Pref( o Munici
pal de Canoínhss, e, 09/02/78
Benedito T. de Car alho Netto

Prefe íto Munic paI
Esh "Portarte, fo' regi�trarja

e publicada no Dfparta�ento
Administrativo, na ata supra.

Fábio Nab r Fuck

\Di.retor de .Ádm nis.tr.ação
Vice Prefeito unícípal

"

\

Portaria N. 09/78
Benedito 'Theré lo de Carva

lho Netto, Prefe to Municipal
de Canctnhas, Es ado de'Santa
Catarina, no uso e suas atri
buições legais, res olve:

NOME, R

De acordo co o artigo
'17.° Item 2.° da' ei n.e 1149
de 25-04-74.
O sr. CARLOS

para o cargo em
. Intendente para
Pinheiros, PadrA
partir deste data.'

Gebinete do Pr feito Munici

pal de Canoinhes, em, 09/02/18
Benedito T. de C roelho Netto

Prefeito Mu tctpal
Esta Portaria foi registrada

e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nab»: Fuck
Diretor de Administração
Vice-Prefeito Municipal

FRIEDRICH,
omissão de
Distrito de

P.C.2.01, a

•

COZINHA . COM

TODE
ONíVEIS

HINI
130nitàs sofisticadas

Venha conhecer as vantegens e as

úteis

pagamento €m

K,OHLBECK & elA. LTOA.
Rua Vida I Ram'os, 1146 - Fone: 22-0536 - Canoinhas-SC

19.02-1978

Passeios: Leva
.

até 9 pessoas

No trabalho: 1 tonsl da de carga

a próxima aquisição pense!I

78»
& elA.

r I L I A L: Rua Vldal Ramos 184

MATRIZ: Rua Paula Pereira 648

Otica nfianca
,.

FOTOCÓPIAS XEJ\OX
Serviço instantâneo e perfeito

Instalaçã

Procure no escritório de Derby C los Ul�ann, na
Praça Lauro Müller, 251 - Canoin as - Santa Catarina

-------------------�p---..........-- --.

Dra. Zoé Walkyria Nativ·' ade Seleme
- CIRU'It&IÃ DEN TA _ .

,

'_ ClC 005� 5 7DEP _ ,"

Clínica dentária de s as e crianças.
- Especializaç1ão Odon edíatria L,

HORA MARCADA - Praça
. a.t.- Fone 22-0461

DR .. ZENO L FILHO
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Comissão .

Municipal de Trânsit'oI
Transporte e Sinalização
Devidamente convocada pelo seu president V· -

P feit F' bí N F
e, Ice

re ei o a 10 . uck, reuniu-se 5a. feira pel h-
D feit M..

'
,

a man a,
n:8 • re ei ura unicipal, a Comissão Municipal de Trân-
SitO? Trans�orte e Sinali�ação, A

quando foram aprovadasvárias medidas de alta importância no setor.
Destacamos a obrigação do uso de taxímetros nos

carros de aluguel, no prazo espulado de noventa dias.

. .

Também o trânsito de caminhões de carga 'será
proibido na, r�a Vidal Ramos, no trecho da firma Mallon
até a �armacI� Ma.ch'ld�, -rua Eugênio, de Souza, após a

co.locaçao de sinaleiras, Já encomendadas, a cargo da Pre

felt�ra. Igualmente, f<:ram aprovados mais dois pontos de
taxi, um, na Praça Joao XXiII e outro em Marcílio Dias,'
ambos c-om um car�o apenas e regulamentados os postos
da COHAB e Hospital, sem a obrigatoriedade de estacio
namento.

Concurso NacioRal para o Simbolo da
SelDBna da Pátria 1978
- INSTRUÇÕES - '

1. Fica instituído o C mouro Nacional para a escolha do símbolo
da S -rnana da -Pátrre em un8, R ser unltaedc nos car tazes
filmes e ou..!ras peças publicitárias que se prepararem para a�
comemoraço�s. .

,

2, Poderio concorrer 08 brasileiros de ambos 08 sexos que nas
ceram depois de 31 de dezembro de 1959.

3. Os concorrentes devem apresentar numa folha de papel branco
de 33 x 44 cm (por examplo, uma folha aberta de papel al
m9ço sem pauts) um desenho ou fotografia, ou qualqu '!r outra
representação visual, com a idéia do símbolo.

4. No canto inferior direito ::ia folhs de papel, colocar nome, ida
de, profíssâo e endereço completo.

9. Prazos 8 serem cumpridos:
_ Entrega d09 desenhos - até 28 de fevereirG;
_ Seleção Municipal - até 10 de março;
'- R�mess'} às Comissões Estaduais - até 15 de março;
- S ,deçio Estadual - até 20 de março;
_ R�m�ssa à Comis"ão Nscional - até 21 de março;
_ Seleção Nacional - 30 de março
- Seleção Final - 7 da abril.

10. Nio h�verá devolução de d�aenhos; ficam de domínio da ARP

08 direitos lutorais dos vencedores dos níveis estadual, na-

cioDal e final.
Brasília, 1.0 de janeiro de 1978

Assessoria de Relações Públ;cas
d. Presidência da República

para Mogi das Cruze»
deixa a Sônia com muitas
saudades. Tomara julho che
gue logo, não é mesmo Sônia.

* E a Regina muito feliz
ultimamente. Não � para

menos pois o Geraldo "tá .t.

* E o Zico aparecendo po,
aí com o braço quebrado.

e muitas menininhas que
,enâo conserté-lo. D. uma;
chance a elas Zico.

* Após um gostoso pertodo
de férias muitas pes�oas

retornam aos estudas. Entre
eles, Janice,

* Gosto de ver um ho»
mem orgulhar-se do .lu»

gar onde. vive. Gosto de ver

um homem viver de modo que
seu lugar se orgulh» dele.

TCHAU//!

ACONTECENDO .•.••

* Verdade seio dita. Hoje
. e sempre: sem grilos «A

migo, as vezes 'não adianta
mudar o rumo da vida. As
vezes vale muito mais mudar
as atitudes •.

* Não olhes melancolica-
mente o passado pie não

voltará. Sabiamente melhores
o presente, ele é teu, Siga a

diante em teu tutu» o certo
sem temor em teu coração de
menina-mota.
Vâ'tia ROSil comemorando

hoje seus 15 anos para os

quais reunirá muitas pessoas
em sua casa. A você Vânia os

cumprimentos desta coluna.

*

Responsabilidade J. M. e C. e J.

,

pmcero de

Dia 18 - os jovens Simão
Seleme e Emer son Dimas
Artner .

Dia 19 - a sra. Ma,ia da
Luz esp. do sr. Renato Sil»

. ueira; a sr ta. Diva Maria; o

5. As propostas, em número limitado psra cada candidato, deve. menino i'Ja,cos Antonio 1.°
rio ser entregues até 28 de fevereiro de 1978 nas Prefeituras do sr. Teodoro Sconhetzki res.
ou nas representações do MOBf{AL das cidsdes em' que esti- em Florai-Pr.
verem os seus autores. \ Dia so - a 'sra. Yone esp,

6. O [ulgumento se fará pela qualidade de idéia e não do de- do sr. Fernando L. Freitas;
senho; nlo se levará em conta qualquer frase, lema ou «slogan» a menina Dsnelise Terezinhe
que o desenho apresentar, ainda que não seja proibida essa t» do sr. Lourioalâo Burgsidt;
incerção. . O menino Argos José 1.° do

7. Haverá quatro níveis d a julgamento:
sr, Lourioaldo Burgurat.

_ Municipal, sob a àrientacão do! Prefeltos, que escolherão os
Dia 21 - a sra. Otilia esp.

10 melhores trabalhos de sua ctdsde (uas -Capitais dos Estados do sr. Alex Michel; o sr. An-

,e 'Territórios serio selecionados 100); toni« Aloisio Atonso; a srta.

E.tadual, s8b a direçi,o dos Secretários de Educação, onde Augusta Luzia Pereira.
, serlo escothtdos 1.000; Dia 22 - as srtas. Sonia
_ Nacional, constituído pelo Sistema de Comunicação Social, Cristina Mayer e Marta He-

do Governo, onde se escolherão 200; lena Fedelto; o j()vem Ocimsr
Michel.

_ Final, por uma Comissão presidida pelo Ministro' da EJucção
e Cultura, que indicará à Assessoria de Relações Públicas da Dia 23 - a sre. Francisca
Presidência da Rt'públi�8 88 vinte melhores sugestões. eso. do sr. João Werka; a

srta. Carmen Lucia Pazda.
8 Haverá prêmios:
__ pa�a os ve nce d )res municipais, a crítérto dos Prefeitos; Dia 24 .., as sras. Regina

:Maria esp. do sr. Edmar Sam"
_ para ns vencedores !stadusis, DO valor de mil cruzeiros, cada paio e Sieglinde 'Maria esp.

um; do sr. Hilário Jarschel; a srta.
_ para, ,os veact!dores do nível DadoDal, no valor de tr�s mil Zoé Pokrijvieki.

cruzeiros. cada um;
_ para os 20 vencedores 'finais, no valor de 20 mil cruzeiros, Nossos sinceros parabéns.

pera cada um; ,

_ os prêmios se acu,.kularão com os obtidos DO nível anterior
de juig!lmento;

� os 1220 prêmios das fases e§tadual, n8�ion81 e final serão o-

ferecidos pelo Banco' do Bra�iJ e pela Caixa Econômica Fe·

deral;
todos os prêmios, em espécie, serão tributáveis .Da fonte ne

forma da Lei.

Hoie à noite não haverá
boate no Canoinhen S8,

sendo sem düuida uma boa
pedida eperecer lá no Pingüim,
,* Isabella Mf", ara dia 09

próximo passado reunin
do diversos amigos em sua

casa em ltapema por ocasião
do seu aniversário. Felicidedes,
* A/Teu e Hilário passar,m

dia s muito gostosos e

animados em Balneário Cem»
boriú
* Falando em praia Silvi-

nha e Rosângela segui
ram para lá terça-feira pas
sada afim de aproveitar um
pouco mais suas térias.
* Também em Camboriú

Caio, Viuiane, Sul; eVa
nêssa.

* E a Carminha bastante

Aniversariantes
da semaD8

"

JOSÉ CARLOS TEODOROVICZ, elevou o nome de Ce
noinh ss 80S mais s ltos escalões do Xadrez CatarineDse. Conseguiu
um feito histórico, 0\1 s@je, o 2.° lugar DO recente III CAMPEO-
NATO JUVENIL CATARINENSE DE XADREZ, dtsputsdo em I'Joinville entre 10 8 15/02/78, conquistando um belíssimo troféu.

: '

IDeste campeonato, participam todos os mais fortes ínte
Iectuaís do jogo-ciência.

Não é esta a }.8 vez que JOSÉ CARLOS TEODORO·
VICZ bem represente nossa cidade, pois já foi destaque nos XV
JASC· 74 (Ortcíúrns), Campeonato Estadual de Xadrez Ad,ultos-76
(Itajaí), II Campeonato Estadual Juvenil-77 (Blumenau], Jogol
Estudantis Regionais-71 (São Bento do Sul), Jogos Estudantis
Brasileiros-77 (Brasília), além de conquistar vário. ,troféus em

nossos Jogos de Primavera.
'

Isto demonstra que quando se quer, tudo se consegue no_
meios jesportivoB.

"
'

..

feliz com a chegada do
Sérgio hoje em Camboriü
onde ela está passando alguns
dias, E isso aí.

* Cleonice e Carmo num

bronze sensacional na praia
de Balneário Camboriú.

* laco e lke completando
seus anioer sários no dia

10 e 11 respectioamente. Fe
licidades.

* Não levan-do sorte em

Camboriü onde debaixo
de ums baita chuva tioeram
que empurra, seu cerro que
em Plena avenida central re·
solveu enguiçar. Foram eles
Marlon, Laércio, Onio e Jaca.

* Amanhã em Porto União
mais uma bem bolada

Moto Cross, onde muítos CtJ
noznhenses estarão lá.

* Paulo 'Murará seguindo

no

catarinense

PPR,P3.° BPM

\

20 03 23
17' 04 ,21
16

'

16
06 ,02 08
02 02 04
01 01
01 01

li
I

Nascimentos
'

Está em lestas o la, d0 casal
Roméo (Tarcisia) Vie" com

o nascimento de um robu�to
garoto, ocorrido dia '( último
e que recebeu o nome de
LEANDRO LUCIANO.

x X x

Também está nll testas o

lar do ctJsol /Verossi (Luci)
da Silva, cOln o nascimento
de uma tinda garuti'ltha, ocor
rido dia 8 último, na Mater
nidade Nossa Senhora do Pilar,
em Curitiba, e recebeu o no

me de LILIAN.
Aos recém-nascidos e seus

familiares, nossos votos de
muitas felicidades.

Demonstrativo de ocorrências
Mapa Demonstrativo das ocorrências atendidas por esta

RP, durante o mês de JANEla0 de 1978.

Can'oinhas quase
enxadrismo,

DETENÇOESN.o de

Ocorrências Masc.1 Fem.1 Soma

Policia Militar

Natureza da ocorrência

Embriaguês
Desordem
Agressão
Averiguação
Demente
Roubo
'Ten. homicidio
Acidentes diversos

, Incêndio
Enc. pessoas abandonada

-

Apreensão de veículos
Assalto

I

_'

01 -OI

TOTAL

Auxílio fl

Auxílio 8 Buto '(ledes
Pol. preventi s (rondas)

-

65 11 76

S AO PúBLICO
�I,I,

I

05
02
62

TOTAL 74'

Quartel em CaDoinhas SC, 01 de fevereiro de 1978

ADI ANASTAcIO LANHI - 2° Ten Cmt do Pe.l Pol RP

Convite-Missa
Dr.�Ar Ido Carneiro de Carvalho e Senhora, Dr.

Osvaldo Segun, o de Oliveira e Sen a, Dr. Saulo Car
valho e Senhor' Dr. Benedito erézie de Carvalho
Netto e Senhora José Sto er Pinto e Senhora con
vidam a todos pa a a S a Missa de Sétimo Dia, que
mandam celebrar ' ã, dia 19,· na Matriz Cristo Rei,
às 18,30 horas, e' frigio da alm'a do saud089

o PEDONE.
falecido em Brasília.

,-------------------------------------------------------------------------�-------------------�-------------------------------------------------�-------�-----------------�
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S-uperintefldência Nacional do Abastecimento - S7U N A B
Deleçacia em ,Santa Catarina

Portaria Super N. 51, de
o SUPERINTENDENTE DA SUPIRIN.

TEND�NCIA NACIONAL DO ABASTECIMEN.
TO - SUNAB, no' uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que no exercício da
forma interven'Cionista de controle do abaste
cimento poderio ser .es�ab�lecidas condições de
prestições de, servíços;

CONSI_DERANDO que há necessidades de
lerem revistas aI normas e!ltatuídal pela Por
taria SUPER n,O 62, de 17 de dezembro de 1976,

I
com o obj etiyo de e.tabelecer uma díecípltna
de preços sobre 8. prestaçio de serviços essen
ciais ao uso da .populaçlo;

CONSIDERANDO estudos elaborados em

ccajuntó com o Ministério da F8z�nda, confor
me Decreto n.? 79.706, .de 18 de maio de 1977;

.,

R E S O L.V E
'I I

Oração a São

25 de de 1977'agosto
(três) vias, a relação dos serviços que preten
dem prestar, com os seus respectlvos preços,
acompanhada de justificativa, no prazo de 5
(cínco] dias, a contar do primeiro lançemênto
de receita em seu lirvo «Diário» ou da data
constante do Alvará de localiz sção pára Início
de suas atividades.

Notícias de. Papanduva
7 rabalõoe justiça para todo�

,

Neste ano. com mais entuaíaemo, co. I

maior participação e com mais fervor rellgloso
vamos polarizar nossos esforços, bUlcando in
tensificar a comunhão f�aterna fundada na co

munhão com Deus. SeJa a Campanha da Fra
ternidade, realizada nesta �u.arelma, um ver

dadeiro testemunho de sacrítícíe qu..resmal, ca
paz de impregnar de espirita cristão a menta
lidade, os costumes, as leis e as estrutural da
comunidade onde vivem�s. A sua presença e a

sua participação, o seu Interesse e a sua cola

boração não podem faltar,p'!r i.�o, é bom pen
sar desde hoje, como voce Irá viver a Campa
nh� da Fraternidade e quais as suas disponi
bilidades de abertura para a promoção :pumana
e cristã a sua espera. TRABALHO, E JUSTIÇA
PARA TODOS a começar de casa, caminhando

,

juntos "descobrindo a alegria de servir! A Cam.
anha da Fraternidade, nesta Qu'áresm,!-, precisa. de você! Precisa do seu

irabalho e de todos os valores de su� íntelígêncía, de sua vontade de ser

útil, a comunidade e do seu amor prtncípatmente.

Art. 5,° - Os estabelecimentos rerertdos
nesta Portarts que até 8 data da publicação da Elcreveu:
Portaria SUPER n.? 62, de 17 de dezembro de I

, E8meraldino H. Almeida
1976, estavam obrigados a apresentar às Dele-
gacias d. SUNAB a relação de seus serviços e

respectivo!' preços, Da forma do' disposto na

Portaria SUPER n.O 61, de 7 de dezembro de
1972, enio Q fizeram, terão 8 relação dos seus

serviços e respectívos preços fixados pelos De-
legados.

'

RUBEM NOÉ WILKE - Superinhndente

Judas
Par. ler dita em araades aflições,

finando parecemo. desamparado8 de
todo' o 80corre) ou' para catoi deses·

, per.dol,
São Judas Tadeu, glorioso após

tolo, fiel servo e amigo de Jesus, o
nome do traidor é causa de serdes
8squecido por muitos mas a Santa
Jg�eja honra-vos e invoca-vos uni
ve:rsalmente como padroeiro de ca-

.. SOl desesperados sem remédio, in
tercedei por mim, que sou tão mi
serável, pondo em prática eu vo-lo
rogo, o prevllegio particular que
vos é cQD{�edido� afim de trazer a

i uds. pronta e visivel onde isto é
quase imposslvel. Vinde valer-me
nesta grande necessidade para que

eu possa receber as consolações e graça em sinal de gratidão quando
socorros do céu em todas as.--�,-- ão Judas Tadeu' tiver obtido. Reza
nhas aflições e ne<iessidades 80- t ês �es o Pai Nosso Ave Maria
frimentos prIncipalmente aqui dizer

e lória�Rai escolher 9 domingos
'

a graça que se deseja obter ... e que , __ ,

eu possa bendizer a Deus convosco par fazer devoção especial a São
e com todos os eleitos por toda aJuda Tadeu e receber os sacra
eternidade. Eu vos prometo Bem-a- m�nto em todos os domingos ou
venturado São Judas Tadeu. ter
sempre presente esta grande graça no 1.° no últime a confiança fir-

de honrar-vos ·como meu especial e me será recompensada Nosso Se
poderoso padroeiro e farei quanto nhor ass', o declarou que dará
possa para espalhar a devo.ção pa- sua graça aqueles que
ra convosco assim seja - NOV'E-

na sua neee idade de maior aflip.ãoNA EM HONRA de São Judas Ta- y

deu. Rogai por nós e por todos os ou no seu abandono se refugiarem
que vos inv1>cam comungar a S. a São Jadas Tadeu,
Judas Tadeu quando se pede a Uma Devota

Novo diretor de relações públicas na

Auto-paraná Veículos SIA .

Na presença do Sr. João B. Fontana e Edíaon Ramon (diretores
da Auto-Paraná Veículos) o jornalista Din<!_ Alm�id.ti. foi empossado na le

mana finda no cargo de Diretor de Relaçoes. públíeas daquela d.�tacada
empresa. Este lembrete é para as pessoas mteressadas em adquírír u�
FIAT O km é só se dirigir no endereço seguinte que será bem r!cebi�o.
Avenida Paraná n." 5707 - Fone: 52-3511 (pabx), os catarlnenaes terão trãa
sito livre no gapinete do Dr. Díno Almeida para um cafezmho e possi
velmente a compra de um l"IAT zero quilômetro, ou outro carro de sua

preferência.

Prefeito mudou de partido: Gratidão
, Rubens Vieira Lopes, eleito Prefeito de Nova Cantu pelo K,D.B.
com "682 votos que já formalizou a sua filiação a ARENA, relatou a re

portagem da Gazeta do Povo, (Secção politica), que. «diante do proato
atendimento dado pelo governador Jay.me Ca_net .

Jumor aOB problemas
de nosso município, como. p�ova de gratl�ão nao VI outra maneira de me

manifestar, a não ser me Iílíando no Partído do Governo». Com a fi!laçlo
a ARENA o Prefeito passou a contar com o apoio integral, da, Camara
Municipal' onde o partido é majoritário, representado pelos vereadores
Jerônimo Till Filho, I\ntonio Felizardo Silva, Joubert Agostinho Oliveira,
Valdevino Martins Oliveira e Bento Paulo Cordeiro. O M.D,S. possue ape
nas quatro representantes na Câmara. (GP" Fato idêntico aconteceu po
município de Cunha-Porã, S.C,. onde o Prefeito sr, ErmeUno Rampi, eleito
pela legenda do M,D.B. desligou-se do mesmo ingressando na ARENA,
ampliando assim para, mais um Prefeito no estado catarinense.

'Enlace matrimonial üauro-Edetiir
'Dia 18'(hoje) logo mais a tarde às 17,30 na Igreja Matr�z da ci

dade de São Bento do Sul, estarão se unindo pelos laços sagrado. do
matrimônio o [ovem Lauro Gochinski e a senhori�a �denir Tereslnha, ele
filho do casal Ladislau Gochinski e Martha Gochínskl. Ela filha do casal
Evaldo João Küger e Sra. Olga Wolff Küger. Após o ato religioso os con

vidados serão recepcionados na residência dos, pais da noiva. O colunista
agradece o convite recebido almejando felicidades perenes aos nubentes
Iaolusíve a seus progenítores.

"

Um por semana
A experiênCia sem o saber é melhor que o saber sem a experiência, (KA.)

IMPRESSOS EM' GERAL (em unia ou mail côre.)

Serviço rápido e perfeito

IMPRESSORA

Art. 6,0 - Os estabelecimentos que pre
tenderem introduzir novos servlço s, ficam 0-

,Art. 1.0 ;_ Fixar para QS bares, lancho- brigados a solicitar às Dele g actas da SUNAB
netes � similares, como preços máximos de aproveeão dos seus preços, juntando estudos
seus serviços" 08 vigentes em 13 de dezembro técnicos com documentação comprobstórta dasde 1976, que são os constante. 'das relaçõea a- vartaçõ es de custai e UCDa cópia da relaçãopresentadas àl!i Delegacias da SUNAB Da forma anterior dos seus serviços e respectivos preços.exigida pela Portaria SUPER n.o 61, de 7 de
dezembro de 1972 ou que na mesma data es- Art. 7.° - Os Delegados decidirão, por
tavam fixados pe.las Portaria! baixadas pelos despacho, sobre os preços que tratam 0.9 artl-
Delegados da SUNAB, acrescidos de 15°/9 (quín- gos 3.0, 4,0, 5.0 e 6,0, DO prazo de 60 (sessenta)
ze por cento), a partir de 1.0 de janeiro de 1977. dias, a contar da data em que foram protoco-

§ 1 ° O f'
.

f Iízados nas Delegacias da SUNAB os documen-
.
- s preços Inais 's que se re ere

II tos o que se referem os mesmos dispositivos.este, artigo. poderio se� "reajustados emraté 1 gOlo
(dez .por cento), a parttr de 1.0 de

8et�mbro
de § }.O _ Se 08 Delegados fi��rem exigên-1977. '

cias, o prezo para decidir ficará suspenso du-
§ 2.° - Ficam excluídos das d'sposições rante o que for concedido para o seu cumpri-

deste artigo, os serviços prestados p 108 esta- mente, findo o qual, satisfeih ou não a exí-
belecímentos que tenham seus reços máximos gêncía. decidirá, sob pena de aprovação tácita
fixados"por outros atol interve' tas baí- dos pedidos 8 que se referem os artigos 3.0,
xadol pelo Superintendente ou Del; ga . a' 4.0, 5.0 e 6�0.

'

SUNABt ' ---._,,-�
§' 2.° - D8s decisões dos Delegados ca-

Art. 2.° - Os estabe.lecimentos referidos berá recurso para o Sup eríntendente da SUNAB,
no art. 1.0, ficam obrigados a afixar os preços no prazo de 10 (dez) dias, sem efeito suspen-.
dOI seus serviços abaixo dlscrimínad s, em lu- sivo.
gar vísível e de fácil' leitura, em t bela com Art. 8.0 _ Uma das vias das relaçõ ss doS
caracteres de, pelo menos, 2 (dois) c ntimetros serviços com seus respectivos preços aprova-de altura; dos, de que trata esta Portaria, permanecerá
- pio com manteiga ou margariDa ohrigatóriamente nos estabelecimentos à dispo-
_ pio simples '\

síção da fiscalização da SUNAB, não se splí-
d f h ( 'f d ') cando à hioótese, a regra do art.

-

12,' da Por-- san u c es especi ican o os típos
t"rl'a ,SUNÁB n,O 4,20, de 3 de agosto de 1976.'- médfa" aim/pIes '

..

- média com pio e manteiga r' Art. 9.0 _ Os Delegados da SUNAB fi-leite i (copo I pequeno e grande)
cam autorizados a baixar Portarías : adaptando- refr�lco (copo pequeno e grande)
a terminologia própria, os serviço! constantes

·IUCOS diversos (copo pequeno e grande) do art. 2,0, fsce 9S' pecultarídades regionais.vitaminas (copo pequeno e grande)
- réfeitõs8 populares Art. 10;0 _ O "descumprimento do dts-

Art. 3.° - Os órgios de classes repressn- posto neste Portaria sujeitará os infratores &s

fativol 'doa 'estabelecimentos referidos DO art. sançõ�8 previstas na Lei Delegada n.O 4, de 26

1.0, poderio pleitear em junho e dezembro de setembro de 1962 e demais cominações legais
cada .'ano, perante a8 Delegacias da SUNAB o cabíveis.

reajustamento dos preços dos seus serviços, Art. 11.0 _ A presente, Portaria entrará
, instruindo o pedido com estudos técnicos e res-

em vigor no dia 1.0 de setembro de 1977, a-
pec:tiva, documentaçio comprobatória das varha- póS! sua publcação no Diário Oficial da União,ções de custos. '�revogadas 8S dispo&ições em contrário constan-

Ar't. 4.0
I
_ Os estabel�cimentos mencio- 'tes da Portaria SUPER n.O 62, cle 17 de dezem-

Dados nesta Portaria, que iniciarem suas ati- bro de t976.
vidades após • 5U. publicação, ficam obrigados
8 'apre�eDtar às Delegcias datUNAB. em 3

Passarela da socieaàae
Dia 13 p.p. festejou niver o jovem Lenicio Malakovilki do alto

comércio local, a jovem-guarda com carlnho e cordialidade comemoraram
condignamente a data.

EDEGAR LAUDELINO. Na mesma' data aniversariou o garotão
Edegar, filho de casal Laudelíno (Maria) T. Oardoso. Muita alegria ponti
ficou na festiva data.

Dia 15 data importante para a família Graboviski, completou mais
um ano de vida de sua prestativa existência a Sra. D." Lulza G. Grabo
vískí, na intimidade da família foi comemorado o evento.

,

Bia 17 quem completou mais um aninho foi o Orlando Marcelo,
filho do sr. Orlando S. Vieira DD, Gerente da CELBSC. Ao turma' mírím
compareceu em massa para prestigiar o Marcelinho,

Dia 19 (amanhã) festeja extrêía de idade nova o sr, Gilberto SQ
nagUo, amigos e pessoas de suas relações prestarão' ao aniversariante as
merecidaA homenagens.

,

Sra. MARIA M. PARTALA. Também na mesma data extreando
troca de idade nova a Senhora. Maria Madalena Partala, virtuol!I� esposa
do sr. Aloisio Partala, ex-Prefeito. Dia de alegria e muitos cumprimentos
pontificarão em alto estilo. (

.

Dia 25 estará festejando mais um niver a Srta. Vera' Lúcia filha
filha do casal Dionisio (Pasqualina) Trevisani, atualmente residindo em Rio
do Sul n/presa.do assinante. Cumprimentos circulando em alta rotação.

Dia 25 também duplo niver'na mesma famma, estarão festejand.o
seus aniversários os jovens, Srta. Maria Angela e Walmir L. SenDa Ju
nior (irmãos) filhos do distinto casal Walmir (MarHsa) L. Senna. Multa,

alegria acontecerá na ·festiva data. I

. Amanhã quem estará completando mais um feliz aniversário é o
jovem Roneiél Erol Eufrssio, filllo do cas�l Sr. Alinor ((nez) Eufrssio;
muita alegria na ponta da linha para a jovem-guarda. \

Agriculfor:
c

Prestigie�' o seu Município, associand9-se na Coopera
bém alí a sua produção. Ajude Canoihhas a tornar-se

MENSAGEM DE SUA

Agro-Pecuária, entregando tam
ior produtor agrícola da região.

REFEITURA

OURO VERDE
•

LTDA.
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Numa .programação esportiva de cara ter
Interno, o Rlgesa Esporte Clube inaugura seu
campo de fu�ebol, am.anhã dia 19. � sem dú
vida u!Da ótima noticia nos meios esportivos
di nglio.

.

, PROGRAMA

. �9,00 horas: corte da fita símbôltcs pelos
srs. Diretores da Fábrica e Departamento FIo.
rest.a), seguido de benção do campo pelo Rvdmo.
Frei Theobsldo, vigá:-io da Paróquia.

.

19,15 haras: jogo entre as equipes Oorín-
thlas e Flamengo (infanto juvenil). .Duração 20
minutos.

09,40. horas: inicio dos jogos conforme
t�bela abalxo, com pnntapé inicial pelo sr, O
dilon Pazda, Exmo. Prefeito Munieipal.

12,00 horas: churrasc.da e completo ser

viço de bar, a cargo do ecônomo do REC.

13,30 horas: continuação dos jogos.
19

..
08 horas: entrega dos troféus e meda

lhas na sede social do REC.

19,30 horas: encerramento.

TABELA DOS JOGOS
1.0 jogo - Veteranoa X Florestal
2.° jogo � Bons da Boca x Recuperação
3.° jogo - Gente Bem x perdedor do 1.0
4.° jogo - Ganhador do 1° x ganhador do 2.0
5.° .jogo - Perdedor do 2.0 x perdedor do 3.0
',0 jogo - Ganhador do 3.0 x ganhador do 5.0
7.° e último jogo - Ganhador do 6.° x ganha-
dor do 4.D

'

TROF:ÉUS
Troféu Ronald H. Platte ao campeão do torneio
Troféu Emílio G. Neto ao vice-campeão do tor
neio
Troféu Pedro Ferreira ao artilheiro do torneio
Troféu REC ao goleiro menos vazado do torneio
Troféu coalhada ao marcador do 1.0 gol do tor
neio
Medaihls às equipes infanto juvenis

IMAZA é derrotado .pelo
Tupi (Joinville)

Domingo, dia 12, no Oitão, o IMAZA não
reiditando suas boas atuações, foi derrotado

pelo Tupi de Joinville pelo placar de 1 tento
a zero.' A equipe visitante com melhor conjunto
que o IMAZA, dominou o meio de campo, o

qual depois de perder diversas oportunidades
de gol, veio 8 mercar aos 38 minutos do pri
meiro tempo, através do ponteiro esquerdo João

Carlos, deslocado pela direita. O IMAZA esbo
çou uma· reação no segundo tempo, mas sem

pre era bem contida pela defensiva adversária.

Apenis teve uma chance desperdiçada por Ra

tinho, ao! 16 minutos, quando 8 bola chocou-.
se com o travessão. No mais era uma reação
sem finalização, porque 8 defesa do Tupi não
dava chance para chute frontal 8 sua meta.

Partindo dai a equipe visitante ia para o con

tra ataque, sempre com perigo para a mets do

arqueiro Iri,
.

Pelo que se viu, acho que o resultado foi

justo e no'rmsl, por se tratar o Tupi uma gran
de equipe do futebol amador de nosso estsde,
a qual já foi profíssíonal em tempos passados,

à paulista

1\

mas assim mesmo acho que com um pouco
mais de preparo físico, teria o IMAZA suplan
tado a equipe visitante, também o IMAZA é

composto em seu ataque de elementos de bai
xa estatura, o qual dificultou um desempenho
melhor. Não podemos exigir mais do que isto,
em nosso futebol que é carente de valores.

SUMULA DO JOGO: IMAZA O x 1 Tupi
(Joinville); Local: Estádio Municipal Benedito
Therézio de Carvalho (Oitão); domingo dia 12
de fevereiro. Gol de João Carlos 80S 38 minu
tos do primeiro tempo. Anormalidades: Ciirtio
amarelo para Bebeco, por reclamar e Padeíro
por índíscíplíns. A.; equipes formaram' !assim:

.

O IMAZA com Irã, Pereira, Nenão, Rubens e.

Salgado,' Evaldir, Gelinho, (Marinho) e Roberto
Pinto, Ferpa, Luis e Rattnho. O· TUPI com:

Luis, Silvio, Coutinho, Bebeco, e Alvaro, Claudio.
Padeiro e Milton, �Luisinho�, Vladir, Osmar e

Joio Carlos, (EdiJson). ARBITRO Francisco
Lessack, suxíltado por Laonídas Rosa e Her
mogenes Lsck, com renda de 2.250,00.

Futebol de salão

18.02-1'78

Depois ·do Carnaval,
a Quaresma

t _

Canotnhas, fevereiro de 1978

IVANITA SCHIVINSKI
•

,r==========�========�================_============�==�

Cartaz do (ine �ubileu•
• •
•

,
.
- -
•

E o carnaval passou, como passam todas as coisas 'Deste
mundo.

Para muitos os folquedos mom@SC08 foram fora dI! série.
No entanto, para outros, saudades, desilusões, amores perdidos etc.

Nos salõas apesar de calor reinante, a f6sta do povo foi
das mais movimentadas. Blocos organtzedos, píerrôs apaixonados,
palhaços, eolombínes e assim por diante, deram o recado.

As músicas mais tocadas e ceatadas, embora a m�iDr
parte dos bliões fosse formada pela juventude, foram os suceeses

antigos, sem: exagero, 8� melhores músícas.

Muita serpentina, confete e até 08 já esquecidos lança-per
fume apareceram em alguns salões. Fantasias de diversos tipos,
desde as mais simples até as mais luxuosas, de alto preço se fi
zeram presente nos festejos carnevalescos. Muito dinheiro gasto
para tão poucos dias de folquedo.

O colorido das serpentinas e dos confetes davam o toque
maravllhoso das cores espalhadas por todos os lacjos.

. Confete, pedacinho colorido de saudade, que aos POUCO! ia

desaparecendo no aseoalho dos salões ou nas passareis! improvi
sadas nas ruas, onde 09 foliões pisavam, batendo com, os pés DO

ritmo do samba ou de uma marcha bem cadenciada.

Nas grandes cidades, principalmente Rio de' Janeiro, mui
tas famílias durante os dias de carnaval não se encontram, aCOD
tecendo o reencontro somente na quarta-feira de cínzes, quando
aos poucos vão retornando 60S seus Iares, Muitos ainda alegrei
pelos divertimentos que tiveram, vividos em ambientes sadios;
outros desiludidos, sem dinheiro, com mil problemas pelas loucu
ras praticadas.

E assim passarem os quatro' dias dedicados ao reinado de

momo, chegando 8 quarta-feira de cinzas e com ela também o

inicio da quaresma.
.

As igrejas tornaram-se pequenas para abrigar o· grande
oúmêro de pessoas que buscavam as cinzas da penitência.

O interessante é que muita gente que nem siquer assiste
uma missa, na quarta-feira de cinzas, lá estilo para receber em

suas cab scas, a cinza. Por que? Devemos pensar que a cinza so

mente vagando em nossos cabelos ou em nOSHa teste, nada sig
nifica, 8 mesma deve penetrar na intimidade de cada um, l' ao
fundinho de cada coração, fazendo um balance, uma revisio de
vida. Pois o tempo é de conversão.

Também com a quaresma chegou novamente o tempo de
caminharmos junto, aliás isto deveria ser sempre, com o íníeín
da Campanha da Fraternidade.

.

Este ano o lema ds Campanha da Fraternidade: �Trab.·
lho e Justiça para todosz, que deve começar no lar de cada um.
veio a calhar muito bem.

Devemos encarar o trabalho, com 'amor; assim como oa

empregados devem cumprir seus deverei, os chefes de um modo
geral, devem ser amigos daqueles, pois são os empregados que,
fazem o futuro de seus chefes. Os salários pagos aGe empregados
não sãe favores nenhum, pois os empregados fazem jÚ1 aos mes

mos, com seu trabalho, dedicação e acima de tudo cumprindo
seus deveres naquilo que cada um desempenha.

Vamos praticar mais Justiça. Poís quando uma pessoa cai
é dando a mão e não querendo deixá-la cair ainda mais é que
se eleva o ser humsno. As injustiças andam por ai 80S montões.
Os humildes nunca tem razão.

Encaremos o lema da Campanha da Fraternidade «Tra
balho e Justiça para todos», descobrindo s alegria de servir, ím
pregando de espirito cristão a mentalidade de cada um e que
todos de acordo com a disponibilidade de cada um, procure ser

úttl a comunidade e a si mesmo,

Tivemos no sábado;' dia 11, no Ginásio de
Esportes, três partidas interessantes de fultebol
de salão. No primeiro jogo o Botafogo de Fe
lipe Schmidt goleou a equipe do Operério B
pelo escore de 6 x 2; na segunda partida o Bo
tafogo de nossa cidade venceu a do IMAZA
pelo escore de 3 X 1, é na partida de fundo o

Operário A foi derrotado pelo TUpi da Join
ville pela marcador de 4 x 3. Marcaram para o

Tupi, Barriga (2) e Osmar (2), para o.Operário
marcaram, Rubens, Cabacica e Elsio. As equi
pes formaram assim: O Operário com: Palaor,
Edson, (Brito), Joel, (Rubens), Cabaetca e Elsío.
O Tupi com Francisco, Barriga, Zsztnho, Moi
zés e. Osmar.

Liga Esportiva. Canoinhense.
sem comando

Desde o mês de dezen:i'bro que 8 LEC
encontra-se fechads. Mas pelo que se sabe há
dias atrás os clubes de nossa cidade, nomea�am
o dr. Neuzildo para presidir a mesma proviso
ríamente. até que tu 10 se normalize dentro da
quela cala. Mas até agora -nada de concreto

vejo a respeito do assunto, a LEC continua fe
chada e os clubes fazendo uns amistosos sem

ter o apoio de qualquer outra entidade super
vlsora, com isto acarreta o descontentamento
dos dirigentes de clubes, os quais não estão
satisfeitos com a situação, a qual perdura des
de o principio do ano passado.

Também não vamos exigir do dr. Neuzil
do uma ação imediata, porque pelo que vej o o

problema está na Federação Catarinense de Fu
tebol, já que o presidente e diretor daquela
entidade, foram sempre contra os. objetivos de
nossos clubes. Mas acredita-se que nos próxi
mos dias 8 LEC será reaberta, para que tudo
volte 8 funcionar normalmente no futebol de
nossa cldade .pare isto acontecer terá que ha
ver a união de todos os bons desportista! de
Canoinhas e nunca aqueles que gostam so

mente de fazer fofocas.
A. A. BREY

Registro Ci V il
EDITAI�

/" Se alguém souber de algum im
pedimento legal, oponha-o na for
ma da Lei.

Bela V. do Toldo, 03jfevereiro/197S

LEOPOLDO PEREIRA
· Oficial do Registre Civil

Hoje às 20,30 horas - sensacional programa duplo:
1.0 filme: «O Justiceiro Implacável)'
2.° filme: «As Melhores Maravilhas da Natureza»

Bar, Restaurante 8 Vburrascaria
cCGALO DE OURO"
fSPlto corrido todos os dias além das es ciali�ades da casa

Segunda: Canja e virado e

terça: Costela .especíal e ra
.

quarta: Bucha/da
quinta: Linguada com ervilha
sexta: peixa da
sábado: Feijoada à carioca

domingo: Espeto corrido especial (10 qualidades de

carne) e büffe americano

Em breve estará servindo à La Carie com 35 pralos a sua disposição
Atende-se também pedidos de galinha, leitões, cabris
tos e carneiros assados e pratos especiais para festa

de aniversário, casamento, etc.

Bar, Restaurante e (horrascaria «GALO DE OURO)
BAI.ao 810 GBISTÓVÃO - Agora sob nova Direção

Amanhã às H horas em matinê

«O Justiceiro ImplaCável» - colorido

Amanhã. em duas sessões - 19,30 e %1,30 horas:

O vordadeiro amor é lindo ... então não tenha vergonha de chorar.
«UMA JANELA PARA O CÉU»

- colorido - censura livre

Segunda e Terça-feira, às 21,30 horas

«Uma Janela para o Céu»

Quarta, Quinta e Sexta-feira, às 20,30 horas
O faroeste muaca mais será o mesme colorido

«BANZÉ NO OESTE"

Atenção: Colabore com o seu Cinema, apresente 8 sua Carteira de
Estudante ou Iãentidade 'MUltar.

I
I
I
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Notícias Majorde Vieira
Escreveu: FRANCliOO' KRISAN

Gadotti transmite o cargo e João B. Authes assume
Como já &nunCÍamos, com 08 dire itos em fériel8, solicitadas

e eoneedt da ao Pi efdto Claudio GaClotti, assurmu as rédeas do
I executivo o vice-Prefeito João Batista Ruthes. O ato de trans
missto .do cargo ocorreu dia 13, segundll feira últlma, pelas 16
h 1ras no gabinete do Prefeito, em simples cerimônia. Com a pa
lavra, o Sr. Claudio Gadotti disse que durante SU8S féria! vai
dar um giro pelo vale do ltajd, afim de rever seus �migos e

lamiltares e também irá até as praias afim de descansar. Esta
coluna deseja so Prdeoito Claudio Gadottt muitas alegrias e feliz
descanso e que volte aínd a mais iotusiasmado afim de ainda me
lhor administrar nosso município.

30' anos difundindo o progresso
Há três décadas que vem vencendo obstáculos, sempre

resoluta, com destemor, atingindo sua meta, ponto básico de sua
luta.' Luta não somente sua, mas de todos aqueles que desejam
o progresso, a evolução das causas boas, úteis e valiosas.

Foi exatamente há 30 anos passe dos que se tnsugurava
• Rádio Csnotnhes Ltda. De lá para cá, conduziu-se 'sempre com

dignidade, pontificando sua conduta Da verdade de bem Informar
seus ouvintes. Hoje desfrute de sôltda preferência e audição, de
leitando seus ouvmtes com var ladíssítnos e bem orgsníz �d09 pro
gramas, quer informativos, musicais e utilidade públtca, quer em

I programas típlcos da região. Tudo tem sido feito pelos respoosã
v eis, p'ua que sej'l realmente p erfetto; dentre tantos programas
transmitidos p �18 simpática Rádio Csnctnhee Ltds. (hoje Rádio
Santa Catarina), para nossa gente do interior, sem dúvida slgume.
tem merecido preterêncía 08 progremes de músícas al@gres, como
seja: Manhã Sertaneja, Show da Manhã, Geuttlezas e Tarde Ser·
tanejs. Os locutores J. Murilo e Roberto E:H RujiànQv�ki, qu
tio bem tenham sabido conduzir os mesmos a pleno con

tento de seu � milhares de ouvintes. Programas que dispensam
! comentártes no tocante à 8U' preferência por todo o interior de

nossa regito.
.

Está assim de parabéns a Radio Santa Catarina, o seu

dioâmico gerentp Sr. Glauco J. Bueno, seu corpo de funciooários
e acima di! tu to nossa gente Barriga Verde, que se orgulha de
possuir uma emissora na altura do progresso e grandeza da Pá
tr ia b:-asileira. Salve 08 30 anos de luta e glória da Rádio Ca
noínhss Ltda. (hoje Rádio Santa Catarioe)

A n iversários
Dia 18 (hije) aniversaria a senhora Brunislava Krtsan,

'mãe deste colunísta, colhendo 68 rosas no jardim de aua. exístên-
cia.

Dia 18 também aniversariá o jovem Vilmar Muchaloski,
residente nesta cidade.

Dia 1 Q aniversaria o Sr. Antonio ZOô!zí Bueno de Siqueira,
também desta cidade.

Dia 20 aniversariam o casal Julta e Nelson 'riska, resi
dentes em Major Vieira.

Dia 22 aniversaria a Sra. VaLHna Bossl, dileta esposa de
Sr. Soter Bossí, residente nesta cidade.

Dia 23 aníversarte o jovem Arildo Grosskopf, resident
nesta cidade.

Dia 23 também anivfrsaria o Sr. Valdem'ar de Oliveira
(nosso assinante) residente oa capital paranaense.

Aos 'aniversariantes os parabéns da coluna.

Trabalho e justiça para todos
No Brasil inteiro realiza-se durante a quaresma 8 Cam

panha da Fre ternídade, cem o objetivo d� d evper ter a consciên
cia dos fiéis p''8'ra 8 solidariedade entre O� homens. Viza outros
sim, convocar os católicos pera 8 íntegr ação e t. ngajarn �nto na

açlo da igr�j8, numa união de todos dentro da caridade evangé·
Uca.

Ora o amor-sinal do cristão manifesta-se pela atenção,
pelo _tntereufo, pela ajuda mútua, pela colaboraçio na8 obras so

cial. e' pela plrticipacia nas atividades d.a comunidade. A igreja,
hoje mais do que nUDca, trabalha para dar ao homem possibili
dades e condições de Crescer e crer. Promovendo· o !locialmente.

Para tento, pede' a ajuda de to jos e é dentro desse es

pirito qUe se r@alizII 8 coleta. �t8mQ8 no tempo da Quaresma e

o tempo da Campaoha da FraWrnidade e desde já todos 8omo�

convi?adcs a e!!oDQmiz'ir para of�recer no"sa generosa oferta.
ExpressA0 q�#"nte de nossa penitência. quuesma! concreta e de
uma fé op:-:fOba.

.

'rRAB ALHO E JUSTIÇ A PARA TODOS é o lf"ma da
Campanha da Fraternidede dli."ste aDO, sem dúvida é um lema
muito 8Ug�Stivo e que merece nossa reflexão. Talvês no� cristãos,
já temos sido bastante egoistas a ponto de tornarmos verbosos
sem manif�st8r em atos, aqUi P. agore & n088a fé. Aliás, diz C:is
to: QU! nem todo aquele que diz Senhor, entrará no reine do
'céu, mas o qu@ faz a vontade do Pai.

.
Qu� 8prov�itaril alguém diz��' que tem fé, S@ não tiver

obras? Sl! a um irmã" ou irmã faltarem roupas' e o alim anta

c·�ttdiano, e 8lguém de nós disser. Ide em p9Z 8qu�i· vos e far
tei VQS, mas não lhe dar o nec@88ário para o corpo, de que lhes
6J:iroveitarb? Assim também 8 fé, se não tiver obre! é morta em

li mesma.

O lern9 - T.tabalho e justiça pSfa toios - é traosformar
a fé em atop, é dar o meihor d@ si mesmo para o outro; é de
se emp!nhar, segundo a8 possibilidàdes 80 alcance de cada um,
na luta contra a fom.,., miséria, blta d� trabalho e falta dt'! jus
tice, é fibrir as mãos pafa qu�m as estende vazÍu; e encher uma
boca que suplica peh pAo nane de cada dia; é véstir o pobre; é
dar a t'slllola do sorris(; é o forte ajudando o fraco a crescer ...

Lembrerqo nos que é mais importent.� salvar do inferno uma

alma que' para lá caminhe desesperada e revolhda do que cantar
louvores para um Santo que já se eocontra no céu. I&to é traba
lho e Justiça para todos.

FRANCISCO KRISAN - Agente Pastorai

Hegistro
NEREIDA C. CÔRTE, Ofici!ll

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

Iva. de Jeeus Ferreira
parecida da Bosa, ambo
domiciliados e res' ente nesta ci-
dade. Ele. barbeír na cido em A-
gua Verde. desta da ,em 15 de
outubro de 1936,

.

�. de Candido
Alves Ferreira e Te a Maria da
Rocha. Ela, do lar, na ida em Três
Barras, deste Estado, em 25 de a

gosto de 1961, filha de Francisco
João' da Rosa e Ros lina Pires da
Rosa.

Adilson Luiz de 8 ito e Maria Ma
tilde Rocha, ambos olteiros. Ele, o

perário, nascido e Marcílio Dias,
deste Muníeípío e de setembro
de 1957, filho de r de Brito e
Elizabetb Pscheidt de to. Ela, do
lar, nascida em araguatá, deste
Município em 17 e agosto de 1960,
filhtl de Alfredo oeha e Margarida
Portela Rocha.

Ci vil

João Batish uzioski e Maria de
Lourdes Gr08sko f, ambos solteiros.
Ele supervisor d se uranca de tra
balho, nascido esta idade, em 28
de maio de 1955 resí d nte em Salto
da Agua Verde, des a ade, filho
de José Guzi ki e Rozalía Var
denski Guzinsk . Ela, do lar, nasci
da em Piedade desta cidade, em 22
de junho de 19 9, residente no Bair
ro Aparecida. esta cidade, filha de
Pedro Grossk pr e Laia do Nasci
mento Grossk pf.
Wilmar Alv s de Lima e Vera Lú- Ieia Silivi, am 08 solteiros, domici

liados e resi entes

�sta
cidade.

Ele, pedreiro, nascido m Pulador,
Município de Major • 'deste
Estado, em 1 de setemb o de 1954,
filho de dona arinha Alves de Li
ma. Ela, auxil r de escritório, nas
cida nesta ci de, em 8 de setem
bro de 1959,

.

a de Arilio Leon
Silivi e Betulina Padílha.

Canoinhas, 16 de fevereiro de 1978

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

-

residente nesta cidade, filho de Au

gusto Leandro Mattos, blecldo c:: de
Francisca Paes Rodrigues, talectde.
Ela natural deste Estado, Serra do

Lucindo, nascida aos 22 de nov�m
bro de H�28, do lar, viuva, domíel
liada e residente nesta cidade, filha
de João Alves dos Anjos, felecido
e de Maria Alves Vieira, falecida.

VALFRIDO BATISTA DA ROSA
e MARIA Mi\RGARIDA· LVES DOS
SANTOS. Ele natural ste Est�do
Floresta do Timbó, S nta CeCIlia
nascido aos 30 de outu ro de 1953,
solteiro lavrado dom' ilíado e. re-

sidente' neste m n • filho de

Brasllidio Batista a R de Ana
Simão da Rosa. EI8.· n� ura deste
Estado Tamanduá, n/J município,
nascida aos 12 de outubro de 1961,
br�i1eira, do lar, domiciliada e re

sidellte neste município, filha de
Alfredo Alves dos Santos e de Ma
ríà das ores Lima.

ADÃO LOI\ES DA RO'CHA e RO
SÉL[A TABURDA DE CARVALHO.
Ele natural deSte Bfstadet, Palmltal.
n/ni.unicípio, nascido ao 15 de �o.
vembro de �954, lav.rado solteiro,
domiciliado e residente fi ste mu

nicípio, filho de Ozoll ores da
Rocha e JuUa Pereira Ta rda. Ela,
natura'l deste Estado, seI - Oanoi
nhas, nascida aos 16 e mbro
de 1959, do lar, solteira, do, ie 'ada
e residente neste município, filha e

Anthenor Taborda de Carvalho e

Augusta Heiden.

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código Civil

art. 180. Se alguém tiver co

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

Malor Vieira, 15 de feverelro/1978

EUNICE COSTA OH MA.TOS
Elcrevente Juramentada

Sebastíãc Grein Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil do unicípio de

Major Vieira, Co arca de Ca
noinhas, Estado Santa Ca
tarina.

Faz saber qu pretendem
casar:

FRANCISCO LEANDR
TOS e PAULINA ALV DOS AN�
JOS. Ele natural deste Estado, Ca
noinQ_as nascido aos 13· de julho de
1915, operário, viúvo domiciliado e

Documentos
extraviados

doeu
marCa

hb�i·

Fic8m o�

por

sem efeito
8 2,a via.

·Vende-se
Uaí

.

estilo
Luis XV erto com ve-

ludo, cor em ótimo
estado. Trata a rua Ben

jamin Constante 1675, Ca
noinhas. .2

JACIRA EMILIA PAUL COR·
RitA, OficiaI do Registro CivU
do Distrito de Pinheiros. Co·
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, fa? saber que
pretendem casar:

VALFRIDO COL�ÇO FILHO e DIR
CE ANTO IA PIRES. Ele natural de
Rio da AreI ,deste Distrito naloi
do em 25 de ezembro de 1948, a

gricultor, solt o, da
.

lliado em

Rio da Areia. f o d tavlo Oola
ço da Silva e M i de Jesus ia
Silva. Era natural e Rio da Areia,
deste Dtstrlto; II ·ida em '13 de
junho de 195 o Ia solteira, do-
miciliada em lo da ela, filha de
Joaquina Pires.

Se alguém SOUbei' de alglun
impedimento� oponha-o na for
ma da lei.

inheiros, 11 de fevereiro de 1978

Silvete Darci Paul C�doso
Escrevente Juramentada

•

Issaara
Familiares da inesque ível

.

VEORDOLIN

vem por intermédio
todos que os I confor
convidam a todos

a

oroso transe, e

a
.

sa de 7.° dia,
a 19, amanhã, às

Rei.
que se realizará

Igreja Matriz
/'

. Por mais este ato de fé agradecem sensibilizados.

Organizações
---Iessandra

Terreno no alto d .' ade, 800 m2, perto da Cooperativa Agrí
cola. Preço Cr$ 50.000,OO . .e uena entrada e o restante em prestações.

Casa de mad
.

a, I calizada nas proximidades da nova rodo-
viária com terreno 800 m Preço Cr$ 140.000,00.

Casa de venaria, lo alizada na praia de Camboriú, mobiliada
2 quartos, cozin ,BWC, sala varanda. Terren0 arborizado. Preço
Cr$ tOO.OOO,OO. ntrada Cr$ 40.0 0,08.

.

Gleba ural medindo 3 alqueires, com madeira em cima, er-
vaI com mais de 3.000 pés produ indo, localizado nas proximidades da
Serra do Lucindo: Preço Gr$ 14.0 9,00 o alqueire.

. 10 alqueires, com casa em ótimo estado, paiol, potreiro, pinheiro
para corte, todo cercado, aguada, uz nas proximidades, carroça, pare-
lha de animais, Preço Cr$ 190.000,0 \. Negócio de ocasião.' .

Propriedade contendo casa de madeira. todo cercado, aguada,
paiol, boa terra de planta. �reço Cr 120.000,00. .

\
CARROS' USADOS

-- Opala cupê, ano 1973, 4 cilindres, cor vermelho. 'preço CrI 25.000,00
- Chevrolet C-lO, ano 1975. Preço Cr$ 45.000,00.
- Brasllia, ano 1977, ótimo estado. Preço. Cr$ 58.500,08.
- Volks 1300, ano 1967, ótimo estado. Preço Cr$ 16.000,08.
�- Maverick, ano 1974, cor azul, único dono, 28,000 km, aceita troca.
- Variant, ano 1971, cor bege, motor .novo. Preço Cri 21.080,00.
- Volks 1300, ano 1976, cor vermelho. Pre�o Cri 40.000,00.
- Moto-Serra, em ótimo estado. Preço CrI 8.000,00.

I

/

Temos ótimos negócios. Visite-nos.

Rua Major Vieira, 433 - CANOINliAS . se
ORGANIZAÇÕES ALESSANDRA
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Ora,ção. ao

.Divino Espírito' Santo Canoinbas
Coroados

do

de .plsno exito os festejos
Canoinhas E. C.

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 Dom Divin�
de perdoar e esquecer o mau
que me fazem; que em todos os

ínstantes de minh vida estás
comigo, quero nes curto diá
logo.' radecer-te or tudo e

cc:nfIr r uma ez mais que
nao que o separ -me de Ti.

Por mal r qu .seja a ilusão
material, ão erá o. mímmo
da vontade sinto, de um:
dia estar cont o e todos os

glória psrpé-

Vitória. do crnais querido»
por 1 a O - Outras Dotas

.

Gomo vinha sendo amplamentedlvulgado, o clube alvl-rubro elabo
rou um interessante programa para
executá los sábado e domingo últi
mo, o que o fez com estupendo su

e.esso Sábado a noite no Parque«Uberaba» realizou um festival queatraíu grande multidão. Domingopela manhã foi levada a efeito a
prova cíeltstica de 10 voltas em tor
no d� Praça Lauro Müller, vencida
pelo Jovem Orlando TremI, seCUD
dado por Carlos BekendorU. A tar
àe Inúmeras provas ctcllstleas para
moças mereceram os aplausos' da
multidão que desceu até o Munici
pal.

.

As principais provas foram
ve�Clda. pelas gentis srtas. WalyZhíerhut e Ilka Treml. Logo em se

guída tivemos a preliminar entre
dOIS combinados locais merecendo
atenção a participação de vários
mentores do .Ollmpíco de lratí ven
ceu .� seleção Á por 2 tento� 8. 1.
� noíte, nC!8 salões da SOCo Operá
rra o Canomhas E. C. brindou seus'
associados e ilustre embaixada com
um baile que transcorreu anímadís
stmo, prolongando-se até altas horas
da madrugaaa. Foi coroada na oca
sião a srta. Zélia Tack, eleita em
renhido prelio, Rainha de 1952 do
Canoinhas E. C.

Agradeço e uma :vez mais...
A pesso

oração tr dias segumos sem
'. fazer 'o dido. Dentro de três
dias se�' �lsa?çada a graça,

" por ma]!' dítícíl que seja .

Publ car assim que receber
a gra

'Publicada por ter recebido
uma graça.

(uma devota)

.

.......� .

....v. e •.... .. . ..
.

.
.

.... ..
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COLABORADORES:

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

. Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo; Lidio Seccon

\

.

Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

� 30 anos' a serviço da Comunidade

de ontem

A Partida Principal
Sob o apito do arbitro TuU Nader

teve inicio as 16 horas o esperado
prélio entre as equipes do «Mais
queridos e União Ulimpico de Irati.
O jogo foi disputado de igual para
igual, interessante em todo leu

transcorrer cabendo a vitória por
justiça ao Vtce.Oampeão local, pelo
escore de 1 a O, tento de Wolney
aos 41 minutos da etapa comple
mentar.

Quadros - Canoinhas E.C. com

Waldo, Salvador e- Nelson, Vadio,
Adãozinho e 'I'ensíuí, Peri depois
Aluizio W.olney Lolongue, Alcides e

Ruy.
União de Iratí � com Juarez, ali

cio e Nassim; Rubens, Jaime e Ti
riva; Carlos, Chimando, Renato, PaU
lista e Carrapicho. A atuação de
Tufi Nader esteve ótima, sendo e

logiado pela própria torcida visitante.

Cutras Notícias
- O Ipíranga F. C., excurcionando

domingo a Rio Negrinho foi derro
tado pelo seu honônlmo daquela
localidade, pela contagem de 6 a 5.

.
Ao contrário dos boatos vincula

dos em nosso meio esportivo, Sal
vador e Lolongue, não abandona
ram o Canoinhas, nos afirmando
nem haver pretensões para tal, tra
tando-se simplesmente de «veneno»
da oposição.

.

- Adãózinho, o famoso craque
constitue a mais feliz aquisição fel
ta pelo «Mais querido» .. Prepare-se
assim o Canoinbas para uma tem
porada vitoriosa em 52.

. - Jogando segunda- feira em Três
Barras, o Untão-Oltmpíco de Iratí
eonseguíu um empate por 2 tentos
frente o Três Barras. A atuação de
Sebastião foi prej udíelal aos visi
tantes, que atuaram melhor, mere
cendo uma vitória.
- Por ordem da F.C.F. teremos

amanhã em nossa cidade o jogo
lpiranga versus América de Joín
vílle, pelo campeonato estadual.
Esperamos que os locais mesmo

d�ante da derrota de Rio Negrinho,
nao esmoreçam, fazendo boa figu
ra no certame estadual, frente a
um esquadrão categorizado, como
é o América de Joinville .

«OBSERVADOR»

CO" eio do Norte

26 de abril de 1952

,

UNGER·& elA.· LTDA.
INDÜSTRIA COMÉRCIO ,_-

Telef.: Escritório 23-1770. Loja 23-2014

EXPORTAÇAO

.�:; 1952/1977 �:;
Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elétricas, xa fores, Ciclones, carrinhos

para movimentação de carga, serras CI' lares e taqueiras.

Esquadrias "ÚNGER" - Janelas de correr, base lante,. x. ar, portas, gra
des para muro, portas de rolo, gradeadas e p tas de COI er, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS EM ALUMINIO - Portas simples e de correr, ja-

nelas de correr, basculantes, max. ar e bex para banheiro.

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA
DOS MOTORES "WEG" ..

Completa secção de vidros a preços diretos da fábrica.

l,OJA "UNGER", a mais especializada da região, em peças para locomóveis,
caldeiras e maquinários industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas

as bitolas. Canos e conexões para água e pressão, fechaduras e ferramentas
,

em Geral.

Rua Des. Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.

,
..

. e. ---,
I

Não estrague o seu dia
A sua irritação não solucionara problemaçalgum.
As sU:JS contrariedades não alteram a netaresa das coisss.
O seu mau humor não modifica a vida.

A sua do, não impedirá qu« o sol brilhe amanhã sob"
os bons e os maus.' .

A sua tristeza não ilumina,á os caminhos.
O seu desânimo não edificará' ninguém,
As 'suas lágrimas não substituem o suor que você deve
verter �m, beneficio da sua própria teiiciâade,
As suas reclamações, ainda mesmo atetioas, ialllais
acrescentarão nos outros um só grama de simpatia
por voei. I

Não estrague o seu dia. Aprend., com a Sabedoria Di
vina, a âesculpor infinitamente, construindo e recons

truindo sempre para o infinito Bem.

BASILIO HUMEHHUK & elA. LTDA.

Representante em Canoinhas: WALDEMAR KNÜPPEL

Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 22�033� .i.: Canoinhas - Santa Catarina

�-----------------

I Revendedor

1948
FORD I

197830 ANOS
eíeules R9V8� FC)RD

Camio� e Pick-up 19 1 4x4 - cinza
Cam' ete Rural, 1975 4 - laranja
F rd F-IDO 1960 - azul
Brasilia 1975 - branco l�tus
Corcel cupê luxo 1977 - azul metálico

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada .

Veículos inteiramente revisados, de boa procediAaia;
aos melhores preços da região.
Vhdte-nos sem compromísso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22 ..g024

No Departamento de Veículos Usadll
de Miguel P-rocopiak Comércio de
Veículos Ltda�, você eDcontrará
para pronta entrega:

Ano
19'17
·1973

�976
1971
1975
19'(6

/
/

up Cheurolet 4 cilindros
Pick» Cheorolet 6 cili � dros

Pick-up W illys 4 cilind os

Fuscão
Fusca
OPala S5

MIGUEL PROCOPIAK (OM., DE VEíCULOS LIDA•.

VOQcessioDário GeDeral Motors d. Brasil I. I.
Rua Major Vieira, 28,9

C a n o i nh a s _.
. Santa Catarina

Dr. Marcelo' Jacob Fuek

Espedaliza�ão em aparelho digestivo
(IInica e Cirursia

Rua MajorVieíra, 846 (ao lado da Retífica Canoinhas)
CANOINHAS • se

, ,

IIIIII
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A'CADEMIA CRISTÃ DE LETRAS

Pedro A. 'Grisa é membro correspondente eleito ,em 1977
A ACADEMIA CRISTÃ DE LETRAS é uma sociedade

cientffi.ca de âmbito nacional, sem fins lucrativos, composta
esseneíalmente de quarenta acadêmicos vítalíeíos e de nú
mero ilimitado de membros honorários, e que tem por fim:
1. Fundamentalmente, o cultivo da literatura em geral.
2. Subsidiariamente, o estudo da Filologia e da História das
Religiões.

3. Paralelamente, o estudo das artes e das ciências espe-
cialmente as relacíonadas com a educação.

'

, Para a consecução de seus objetivos, a Academia Cris
tã de Letras realiza reuniões periódicas em que se versam

prob1emas de cunho científico ou literário, promove cursos de

ex�e�são cultural, organiza semanas e aímpósítos, institui

pre�Ios e. condecorações de caráter cu�tural, e divulga, por
váríos meIOS, os grandes educadores filosofos e pensadores.

.

Não se filia a nenhuma igreja ou congregaeão reli-
grosa, pois o nome cCristã» prende-se tão-só às tradições
eminentemente cristãs da cultura luso-brasileira.

Desde 1969, vem promendo anualmente de 21 a 28 de
março, a «Semana Comeníana s em homenagem ao educador
João Amõs Comenius, e a partir de 1972 começou a promo
ver a «Semana Embaixador José Carlos de Macedo Soares •.

" , ; .. ' ,Em 1971, organizou na Biblioteca Municipal <te São
Paulo, a' «I Exposição de 'Bíblias Raras», e em 1973 e 1974,
no mesmo local, a «Exposição de Folclore Brasíteíro s ,

Em 1972, ao ensejo do IV centenário da publicação
dos «Lusíadas», realizou, juntamente com a Sociedade de
Estudos Filológicos, o <I Seminário de Camonología» de que
participaram eminentes conferencistas.

.Tem promovido cursos gratuitos de Literatura, His
tória da Psicanálise, Direito Autoral e outros.

Anualmente concede a Medalha João Amós Comenius
a personalidades que se destacam no setor da cultura da

educação e da filantropia.
.

'

"

'f' : .•.. Em 1974, o Executivo Municipal, considerando o ca

ráter educativo da Academia Cristã de Letras, reconheceu-a
de <Utllídace Públíca-, pelo Decreto n.v 10,909 de 1· 3-74.

. .. -É Presidente de Honra o filólogo e exegeta' Jorge
Bertolaso Stella titular da Cadeira n.O 19.

.

_
A sede de suas atividades culturais é a Biblioteca 1

Munícípal de São Paulo (Rua da Consolação, 94\ onde a A
cademia se reune quizenalmente, sempre às quintas-feiras,
no horário das 20 às 22 horas. '

Seu Gabinete Presidencial situa-se na Rua Monte
Alegre, 1690, fone 62-1494.

Seu Presidente atual é o escritor Alelndo Brito.

NOTAS ESPARSAS
00 grupo Procopiak homens

tg�ou o sr. Fernsnno , Rocha, sá

\,1 bado últ:mo Da sede ::ia AREP,
I, 'com um gostoso mínchut, com

tsmper o dos ms ís sofisticados,
carne iro assado ínte íro, no sts
terna argelino, prese nte s ainda
outros convidados, todos com a

família. Fernando e pós a8 des

pedidas, deixou a nossa cidade
com destino a Criciuma, 4.8
feira, sendo que seu substituto
de ver á

assumir dts primeiro de
março.

x X X

Dia primeiro de 8bril a nos

sa cidade de verá sediar uma

reunião de todas as Assocíaçõ �s

Comercial e Industrial do Esta
do de Slnta Catariaa, também
c.m 8 honrosa presença do S-:
cretário da Ind. e Comércio,
Sebastião Neto Campos.

x X x

O Prefeito Therézio Netto G

cabe de nomear o sr. Carlos
Fr í edrtch para Intendente do
distrito de Pinheiros, um· dos
maiores do munícípío, com se

de em Río dos Pardos.

x X x
I

Sf'gundo informes do técnico
rssponsá vel, o canal 6 de Cu
ritiba deverá ser captado ainda
no corrente mês, com 3 opções
então para os nossos te lespec
ts dcres.

x X x

O Víc> - Prefeito Fábio N.
Fuck, agora na presidência. do

Hospital Santa Cruz, esteve na

capital tratando de vários as

euotos atinentes à entid Ide.

x X x

Esteve em nossa cidade do

mingo último, acompaohvdo de I
de sua família, o sr. Zsno Be
nedito Ribeiro da Silva, Escri
vão do Crime na comarca de

São J ,; sé, na grande Flortanó

polis.
x X x

O Prefeito Claudio Gadotti,
de Mej ur Vieir a, entrou em fé

rias, assumindo seu Vice-João
Bansta Ruthes, antes porém,
esteve em Flor íenópolts, a ser

viço de sua administração, sem-

Q�������������������������������������
� , �
.� �

; ALVARO MALtON. & FILHOS ® !
= COlcessiolário· da Mercedes-leu do Brasil SIA �
� I�

� Departamenlo de Veículos dos �
� MODELO ANO/FABRICAÇ-AO �
§i 1 L-608D/35 cl carroceria. • .

1978 �
� 1 L-1113/42 cf. 3.° eixo e carroceria .

1977 �
� 1 L-1U3 j48 s'1I3.0 eixo e c] carroceria 1976 �

'� 1 L-1313j42 sr 3.° eixo e sj carroceria 1977 �
.

.� 1 L-1513j51 sI 3.° eixo· e si 1975
'

�
.:i 1 L-1516j48 cf 3.° eixo e cj 1976 �
� 1 L-2013j4.2 cj carroceria .

.1976 �
§j

1 L-2213j48 si carroceria. .
1974 �

1 L-1519 cj 3.° eixo e cj carroceria 1974 �

� 1 LS-1924/42 cj 5.a roda 1976 �
.� 1 VW Brasilia Verde 1975 '!fi
� 1 VW Variant Azul 1975 �

i Veículos Revisados e co garan ia- de �
!iii 6 meses ou 10.0 ,o kms. �
� �

� Financia.menlo em alé 24 meses �
� ;
� ACEITA-SE TROCA �
� �
� 8R.476 • R,m. 223 - UNIAO D,A VITÓRIA-PR. �
�. �
� " "

FONES (0425) 23-1211 �
;N 23-1893 �
�

23-2572 �
Q�������������������������������������

pre acompaoh!do do Deputado
IArolde Carvalh o..

x X x

Atacado agora o asfalto no

prclongsmento da rua Fe lipe
Schmidt, p sr trn jo do Planalto

Hotel.

Quinta-feira, dia 23 de cor
reo te ,

reunião da AMPL� elll
'nOBsa ..

cida ie, com: a seguinte
ordem do dia:: leítura aos ex

pedientes recebidos e expedidas
Prestac§o de Contas das 8tiVl:
dsd-s do atual Presidente e e

leição e posse da nova diretoria.

BARRAS
dimensão"

TRES
"em nova

PAULO FRANK

Posto Médico para o Bairro São Cristóvão
_ Em estudos a instalação de um Posto Médico no Bairro Sio

Cr istóvão, para atsndim-nto àquela população. Segundo decla.
rações do Pr)ehito Odilon Pazda, a ínstaleção do referido Pos
to é uma necessidade, pots niquele Bairro se concentram hoje
aproximadamente 5.000 habitantes.

Casa da Criança São João Batista - promove
- A Diretoria e emigos da C8S1 da Criança Sã) Joio Bltiata

p:omoveu no últlmo domingo g )stosa feijoada, destinada I

ar r ecadar fundos para a Entidade, que ebriga quase duas de

z �nBS de meninos desamparados. A atual Diretoria p aetend@
construir um Lsr definitivo para seus ebrrgados.

Fucabam para. o Bairro São Cristóvão
Em estu ios a ins talação de um Posto Socíal da. FUC ABEM
no Batr ro São Cr ístóvão, destinado a at�nder ai famUias ca

rentes de prpuloso local.

Vereador Edison Corrêa em atividades
Atendendo indicação do Vereador Edison Corrêa (ARENA), o

Prefeito Odilon Pez fs oficiou à CELESC solicitando a coloca

ção de Iuminarias Da Rua Ernesto Blschop e outras, cujo 8-,

tendimento está sendo verificado. Dentro am breve tsmbêrn
outras vias públicas receb irão 191 melhoramento.

Prefeito Odiion Pazda em Florianópolis
- V;flj()U na última terça feira pàra a capital c sts rtnense nosso

Prefeito Outlon Pszda, pua tratar de díveraas reivindicações
pua o Municipio junto ao Governo do Estado e Órgãos Com

petentes. Os prtnctpaís objetivos serão:

Rêde de éguas da CASA'.N para o Bairro Sio Cristóvão e

para a sede do mu nícípío,
Continuidade do calçamento da estrada Canoinhas-Trê Barras.

- Construção de Centro de Saúde pata a sede' do municipio.

Previsto Posto Médico também para São

João dos Cavalheiros
-. Dentro das possrbthdades será estudada a visita semanal de

um médico n s localidade de São João dos Cavalheíros, afim
de b�ndici8r li p -pulação daqu-l e Leal. As vísttas poderio
ser prC1grsmadas S�mans Imente.

Senhora Fléride Bittencourt assume Coorde
nadoria de Educação de Três Barras
- Através de Portaria do Prefeito OdH ln Pazde, foi designada

para a Coorde nedorta lo cal de Educação do Município de 'I'rês
Barras, a Senhora Frértde 1. B. Bíttencour t, que já vem coor
denando 08 trabalhos do setor desde 1.0 p.p.

Nova torre de TV já em funcionamento
� ,

- Completados os trabalh 18 da nova torre cie retransmissão -de
TV de nos�o �unlcfpiO e já montada a aparelhigem destioads
8 retra�smlSS�o .dos canais 4 e 6. Ainda em fase de teste, js
no domIngo ultimo os tresbarrenseli puderam captar a8. ima
gens. do � e 3, O canal 6� poderá Eer captado, quando o cs

n!I � estt.va fora do rH', f'mbora sua im&gem não venha ser

tao perfHta em determinados horários.
.

Ao cbra custou aproximadamente Cr$ 100.00000 à Prdeitura
Municipal. (lão e� hn io inclui lO ,0 valor da' torre metélica,
dosas pela firma RIGESA LTDA.

Matrículas escolares encerradas dia 15 último
Falam encHrada8 as matriculas t'scolsff's dos cur�os pré-t'S�o18r
e do 1.0 Gnu, no dia 15 último .. O número de novos matri
culado!!! superou a �xpect8tiv8, apresentando um iodice sem"
pre cre!!c�ntp. de escolares em nosso Municipio.

Vereador FeHx Damaso da Silveira' será o

Líder do Prefeito junto à Câmara Municipal
- O Prefe�to Odilon Prbzda, in :licou o Vereador Felix Dam8so

da SIlveira para seu Líder Da Câmara Municipal de Três Bar"

ra�. O. Vereado�, da l ..genda da ARENA, gcza de grande con
ceIto Junto ao �leitoreao e ao povo em geral.


