
Dr. Vitor Buch,
Pórto União,

Presidente da

Prefeito de
\

,

o novo

·AMPLA
Quinta-feira. dia' 23, a nossa cidade sediou mais

uma reunião da Associação dos Municípios do Planalto
Norte Catarinense, AMPLA. convocada para apreciar -a
aprovação do 'exercício anterior, presidido pelo Prefeito
'I'herézío Netto e, eleição da nova diretoria. Todas as con-

'

tas foram aprovadas e todos 'se manifestaram pelo exce
lente desempenho de Therézio, principalmente na instala
ção do Escritório da entidade,' agora beneficiando seus
associados, no tocante ao principal problema dos peque
nos municípios, que contam agora' com engenheiro e a

grimensor. Acertou-se, após, a escolha da chapa, que foi
única' e assim constituída: Presidente: dr. Vitor Buch Filho;
1.0 Vice: Plácido Gaissler;, 2.0 Vice: Benedito Therézio de
Carvalho Netto;

.

Conselho Fiscal: Waldemiro de Jesus
Meister, Nataniel Ribas e Francisco Linzmeyer. _ Suplentes:
Odilon Pazda, Claudio Gadotti e Roberto Batchauer. Na
oportunidade, num espírito de alta compreensão, estabe
céu-se o sistema de rodígío nas próximas eleições, ficando
desde já ,assegurada a eleição do Prefeito de Mafra,
Plácido Gaissler, para o próximo exercício.

Participaram do encontro o deputado federal Arol
do Carvalho e estadual Acácio Pereira. .

Pre,Feitu a ",.Iuga
,Colégio.5 rado

'salas no,
,

'

. de Jesus
Como já é do hecimen de todos, � atual Pre-

feitura, ,desde há muito, ão nde mais as suas neces

sidades, no tocante a espa ,com vários de seus' depar-
tamentos' funcionando e las alugadas, no prédio do
sr. João Seleme." Ago com medida de economia, foi
rescindido amigavel nte o co trato com o sr. João Se
leme, alugando-se se adatand várias salas, do Colégio
Sagrado Coraçã de Jesus, .veg s agora com a transfe-
'rência da FU LOC para suas róprias instalações, no

campus rec
4
construído. Como ,e sabe, o atual prédio

da Prefeit a; foi construído hã quase 40 anos pelo sau

doso e eroso Prefeito Alinor V. CÔrte, servindo também,
por muitos, em seu pavimento superior, para o forum da
comarca. A Prefeitura mediante convênios, cede salas pa
ra o funcionamento de várias outras repartições do Esta
do e União, que ali também vão se instalar. O novo

aluguel será' de três mil cruzeiros, bem mais em centa.

o Município' de
,

Vieira também
didatura Jorge

Maj�r
•

apoia a can-

Bornhausen
o município de Major Vieira, por todas. as suas

lideranças, Prefeito Claudio Gadotti, Vice-João Batista
Ruthes: Presidente da Câmara Municipal,

,

Augusto Pape;" ,

Presidente da ARENA, Miguel Maron; enviaram telegra-
ma ao Governador Antonio Carlos Konder Reis. hipote
cando solidariedade a candidatura do Presidente do BESC,
Jorge Konder Bornhausen ao governo do Estado. Como
se sabe, de todos os recantos do Estado, todos os dias,
essas mensagens ·:ie apoio a Jorge Bornhausen, estão

chegando ao Palácio do Governo.
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Assinatura Anual: Cr$ 200,00 Número Avulso: Cr$ 5'.00

em
•

anulo as
ram a sua presença, o que .leva a

crer em resultados amplamente posi
tivos, que advirão do debat� .ab�rto
e franco dos problemas e reívíndíca-
ções do empresariado catarinense, que
então estará' reunindo e representado
por seus mais autênticos líderes.

Pela vez primeira a Associação
Comercial e Industrial de Canoinhas
irá patrocinar uma reunião do, Con
selho Diretor da FACISC, fato esse

revestido de grande importância para
a entidade e a comunidade local, que
verão assim projetados .no cenário
estadual os seus problemas e dificul
dades que serão por certo objeto de
debates e reivindicações.

Congratulacóes
.

pela ... criacão de
Conselhos. Comunitários

No 'próximo dia 1.0 de abril será
realizada em Canolnhas, a 29.a Reu
nião Plenária do Conselho Diretor da
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES CO
MERCIAIS E INDUSTRIAIS DE SANTA
CATARINA. Da reunião participarão
representantes das Associações Co
merciais e Industriais do Estado, filia
das à FACISC, bem como autoridades
locais ·e convidados.

A reunião será realizada no Club
Canoinhense, com início às 8,00, horas
e presidida pelo Presidente da FA
CISC, Osvaldo Moritz, sendo anfitriã
a Associação Comercial e Industrial
de Canoinnas..

'

Diversas entidades já confirma-

Clube Caça,
Major Tom

Plograma�ao para' os

e Pesca
Vieira

e 19 d. marco de f978
•

Dia 18 à tarde co etíções de natação na lagoa de
Paula Pereira.

À noite Iogueíra s esteiros no camping.
No local haver churr sco e completo serviço de bar

e sábado à noite hav�rá canj .

Domingo, di�,l 19,' às 7 �;as, i�icio do 4.° torneio de

pesca em Paula Pereira, no rio '1gua'çu. .,
'

,

I {

Às 11 horas encerramento do torneio.
"

.

Às 12 horas, haverá almoço.
À tarde, passeío de barcos e esqui aquático.

/

Dr.
, '

foram instalados, incl ús
í

ve com a Co-
- missão Dlretora;' 25 já com a Comissão
Provisória trabalhando; ei 59 em fase
de interpretação, isto 'é, 'período d.
fórmação dos respectivos Conselhos Co
munitários.

A criação de Conselhos Comuni târios
em San ta Catar ina é fei ta com base no

Decreto n .? 2.840, de 16-6-77, quedis
põe o Programa Estadual de Estímulo e

Apoio à Criação e Funcionamento de Con-,
salhos Comuui tários. Tais Ooase Ihcs ,

obj ativan , basicamente, organizar as

comunidades para que se integram e auto
deter�inem; levar as comunidades a ser

agentes e [etivos do desenvolvimento; e,
fortalecer e consolidar o espirito 00-

munitário.

ventor foi nomear o sr. Gilberto Zaz í sk í

',
com6 seu auxiliar e assessor direto.

\

o Hos

FPOLIS - O Goveinador Kqnder Reis
recebeu telex do Deputado Francelino Pe·
reira Presidente Nacional da ARENA, e-

'logiando o plano' de cr iação de Conse
lhos Comuni tários que está sendo exe

cutado ,pelo Governo do Estado em todo
o território catarinense.

A me,!?-sagem do Deputado Francelina
Pereira a�Governador é a seguinte: «A-

"cusando o f'i-pio encaminhando docueerrt o
sobre Cons e l'ho Comuni tário yg mani fes
to vossência congratulações seu plano
que corresponde fi Lo s

í fia Governo Fede-
ral CSU pt : Parabéns sua capa.cidade Lno
vação busca promoção po�o pt».

Até a data de hoje, segundo dados
fornecidos pela Supervisão da Ação Co
muni tária, 13 Conselhos coaun

í târios

euzildo, O novo Interventor da LEC
.

Telegrama: «Baseado letra Q artigo 26 Es -
'

tatuto desta entidade temos grata satis
fação nomeã-10 Interventor Liga Espor
tiva Canoinhense pelo prazo 60 dias sau

dações José Elias Giul�ari - Presidente».

anta Cruz

O advogado dr, Neuzildo Fernandes,
conforma telegrama que transcrevemos
abaixo, é o novo Interventor' da Liga
Esportiva ·Canoin�ense, cargo qua espe
ramos exerça, sempre levando em conta
os a l tos interesses do nosso futebol,
no interior e também na cidade,'naprí
meira divisão. O primeiro ato do inter-

.,

COmUnICa o telefone do Pronto

Socorro, cionarnento,
,

e 192
.'
,"



CORREIO DO NORTE

..

Passeios: Leva até 9 'pessoas

No trabalho: 1 tonelada de carga

I Pir. a próxima
.

a pense!

«KO I 78»
elA.

Canoinhas - se·

TINTAS
Óleo - Verniz�s

asa

lota 3�o Batalhão de Policia Militar

Seja um Soldado da

Polícia Militar do

Estado de Sinta (atarina
Vaatageal:
- Vencimentos
- Aàicional por tempo de serviQo
- Fardamento
- Cursos
- Féria.
- Licença Especial .

- ASSIST�NCIA: Médica, Dentária
e Hospitalar.

Requisitos Decelsári08:
- Ser dispensado de Incorporação
- Ser reservista de La ou 2.- ca-

tegoria
- Estar em dia com 88 obrigações

eleitorais
- Ter no máximo 24 anos e seis

meses na data de inscrição
- Boa conduta civil e militar
- Ser brasileiro nato
- Não possuir defeito físico
- Ser isento do serviço militar

Seja um Policial Militar e' proteja
OI direitol do povo eatar�.ense.
Informações: No Quartel do .3.0 Ba

talhão de Polícia Mi
lltbr em Canoinhas.
Outras localidades:
Delegacias de Policia.

1.lcriçõe.: Até a de março de 1978

'Roberto Silva
2.· Ten. Chefe do Serviço de Rela-

ções Públicas do 3.'" BPM 2

uma Kom
estado,
pneus
Tratar

\7 ende-se

04.03.1978

" .';
_.'l._�. .... �

......-.. .. tt. t :'�"I""".

o doutor José Geraldo Batista, Juiz dos Feitos da
Fazenda, da comarca de Canoinhas, Estado d. Santa Ca.

tarina, na forma da lei.
'

FAZ SABER 8 Henrique Voigt & Filho e a todos qUlntol
o presente edital virem, ou dele tornar�m conhecimento, I que no

dia 17/03/78 (d€z'!ssete de março. de mil n�ve�en�08 e setenta e

oito), às 14 horas, a porta pelnclpal .do .edlfíclO do.Forum l?cal.
sito à Rua Vidal Ramos, o oficial de J�stl.ça que estiver servIndo
de porteiro dos auditórios, levará 8 publico, pregão de venda e

arremata Cão a quem mais der e maior lance oferecer acima da
avaliação d� Cr$ 76 513,00 (setenta e seis mil quinhentos e t�eze
cruz eiros), os seguintes bens penhorados & executada Hsnríqus
Voigt & Filho, na execução flscal 0.° 12.988, 'que ·lhe move a Fa.
zenda Pública Estadual, 8 saber:

1) - Uma (1)' plaina desengroçadeira, com motor de 5 H�, mar
ca Ktrchner Leipzig avaliada em Cr$ 14.000,00 (quatorze
mil cr eiros).

2) - DUfJS (2) erras circulares com motores de 3HP cada uma,
marca �F8 c, avalíadas em Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzet-

ros).
3) - Uma (1) plaina desempenadeira, com motor de 5HP, mIre.,

Kírchner Leipzi , avaliada em Cr$ 11.000,00 (onze mIl
cruzeiros)

4) - Uma (1) prensa de rro, com 5 ,'valetes. com 35 parafu-
sos, marca Raima ava 'ada e r$ 25.000,00 (vinte e, cinco '\

mil cruzeíros).
5) - Um (I) terreno urbano c

,
a área de 100,00 m2 (cem me-

tros quadrados), sttuad a R Cor.onel' Albuque!q�e, Desta
cidade transcrito sob nO 4 .062 no gtstro de Imôvels desta
Coma;ca evaliade em Cr 16.513;00 ( zesseis mil quínhentos e

treze cruzeiros) .

.

Os bens acim , totalizam o valor de Cr$ 76513,00 (setenta
e seis mil e qulnhe os e treze cruzeiros),

Outrossim, se não aparecer licitante para oferecimento de
lanço superior a· portância da avaliação, des�e já fica �esignldo
o dia 30/03/78 rinta de março de setenta e OItO), às ,4 horaa,
no edifício do orum, para o segundo leilão públtco a quem
mais der.

" Os r ridos bens se encontram nesta cidade à Rua Co-
ronel Albuquerque. esquina com 8 Rua Eugênio_de SOUZI.

'

Dos autos cão consta recurso pendente de decisão e 08

bens estio livres e desembaraçados de quaisquer onus,

, E para que nioguém possa alegar ignorância mandou ex

pedir o presente. que será publicado uma (1) vez no Diário de
Justiça e du ss (2) vezes no jornal local Correio do Norte e afl
.xsdo no lugar público de costume.

Pelo presente. fica intimada a e xecutade, �Da pessoa de
seu responsável, d s designação supra, caso não seja localizado
para intimeção pessoal.

'Dedo e passado nesta cidade de Canoínhas, Cartório dos
Feitos da Fazenda, aos' vinte e seis dias do mês de outubro de
mil novecentos e setenta e sete (26/10/77).

, Eu, Theresinha Cararo, Ofíclal Maior, o fiz datHografar
e subscrevi.

'

Dr. José Geraldo Batista - Juiz dos Feitos:da Fazenda

!
Rua Pastor
337.

Tratar pelo 22-0984.

Cífníea dentária enhoras e crianças. Leia! Assine! Divulguei
- Especializaçl- e Odontopediatria -

NHORA MARCADA - Praça La� Müller, 494 - Fane 22-0461 ICorre iO 'dO orte

,. """
...

----AS COMPONíVEIS

DESCHINI
130nitas sofisticadás - auancadas

�,
,_

,

t
. ,u elS� ,

-

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento €:m

KOHLBECK . & elA. - LTOA.
Rua Vidal Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 Canoinhas-SC

Fc to ç-ópi as?
O Cartório do Registro Civil,

'

de Nereida C. Côrte, instalado
no Forum, acaba de rec ber a mais moderna "FOTOCOPIA
DORA" Automática que fotocópia dupla face e simples

de qualquer docum o em diversos tamanhos.
Em apenas 5 segundos

CONSULTÓRIO: embro - esquina C01TI travessa
bro (próxíme à Igreja Matriz,
sociação Comercial) .

'

-0960 -
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. Pre·feitura
Três

Municipal
Barras .. se

de

•

VIS
ITALRef. N. 01/78

Odilon Pezda - Prt'feito Municipal
..

Paula Adão Frank - Diretor Administrativo

ACONTECENDO.....

* O que honra um caráter,
..

é o .manter-se tirmement-:
ligedo ao que é [u i/O OU reco
nhecer lealmente o erro, quan
do se teve a infelicidade de
se afastar da [ustiça.
* Para completar o nosso

sabsdo nada melhor que
uma gostosa boate. Para mui
tos é a despldida.
* Amanhã a tota Eliane

.
Carvalho completando

mais um niuer, Tudo de brim.
* Também Céris T,eml co�

memorou seu aniversário
110 dia 1.° próximo passado.
Felicidades.

*

do um pé machucado. Os me

nininhos apresentando diplo
ma de massagista.
* Carolina: mais feliz do

que antes, o motivo só
podia ser o Mllrkiv., .

* Dirceu passou. linal da
semana passada com ti

gente. Apenas um pouco ca
seiro demais, reclam.,.", tiS

girls.
.* .Muda,.d� novament, d,

cidade, Dr. José EHéas
Athllndzio, nOSSfJ antigo pr.-

. motor público, ,st� .gora".
cidsde de Blumenau, o qu, é
de S6U agrado e inteira setis»
fação.
* Você que diz:

Quem ri 'Por último ,i m,,,
lhor, eslã enganada. Quem ..

ri
por .último ri atrazaaa.

* Sob as ·luzes do lua,
.

tU
me encont,�i com os mis»

térios do Universo.

·TCHAU!!/

do

RESPONSABILIDADE J. M. e C.

Diretório Municipal da

Aliança Renovadora Nacional - Canoinhas-SC
.

«

Convocação
A Comissio Executiva do Diretório Municipal d. Aliança

Renovadora Nacional, convoca os senhores membros do Diretório
para a reumão a realizar-se.no próximo dia 09 de março de 1178,
pelas 20 (vinte) horas no recinto da Câmara de Vereadores gen-
tilmente cedida pelo seu Presidente.

.

Membros 110 Dlr.tório Bãnc.d. ,;"dil:, "ARENA . na
Alfredo de Oliveira Garcíndo

..
,

,',� .' Câ�ar"., r:
'� .• � •

1
. I I,. ''')' '

,� � J.'
' ..

Agenor Vieira Corte D
-

r' ", .

Luiz Fernando Freitas el.'oados· dó P.r�l�o' i�

, •... ; .. f,. 'e'

Oldemar Mussi
Joio Seleme

Silvio Mayer
Z9iden E. Seleme
Paulo Eduardo Ro.cha Faria
Nivaldo Roeder
Rimc;m Seleme
Braulío Ribas da Cruz
Tufi Nader
Estefano Wrablescki
Edmundo .Bi-ttencoart
Frederico Hagg
Francisco Bueno da Siqueira
Eloi Bona
Alfredo Steilen
Alcides Schumacher
Michel Seleme - convocado para a vaga de Mo�cir Lemos, que

está ausente do Município.
Canoinhali', 28 de fevereiro de 1978

João Seleme - Presid�nte Eloi Bon. - Srcretário

* E nessa aí quem fica mui-
to triste é a Leila. Não

fica assim garota, de vez em
quando ele éstá chegando por
aqui.
* Parece que a moda pegou

e aprovou. Está mesmo
uma graça o cabelo da Re
gina e Josiane, é isso aí.
* Também Junior e Neta

aparecendo com cabelos ,

curtos. E a Silvinha e a Tâ
ni« tri-gamadas.
*. E o Gé muito roto des

pe, tando olhares. Conti»
nue

....assim.
*

.

Silmara sorrindo muito.
Não é para menos, Por':'

to União I, perto e lá mer«
seu príncipe.
* Décio você é um avião, é

o que aquela menininh»
não cansa de dizer.
* E o Neg« gamou mesmo

e com toda a razão, pois
a Carmem é um» grata. .

* A Rtgina levando um
tremendo azar e ganhan-

Oh:!.: Na falta -imp�rios8 do Presidente 8 reunião pgde ser pre
sidida pelo, Vice ou 1.° Secretário, na falta deste..

Cartório Paula S. Carvalho

Edital
Encont am-se em Cart6rio, à Rua Vidal Ramos, -edifício

serem protestados, os s�guiotes titulas:

DP n.o 6/22894/F _. vencto. 30-11-77 - valor Cr$ 5.000,00
(cinco mi! cruzeir 8), emitida por AbTshão Mussi S.A. lnd; e Com.,
c/ JOS� MARIA ELENKO..·

.

ÚP n.o 9.6/ 894/G - ,ve . 30-12-77 - valor Cr$ 5.000,00
(cinco mil cruzeiros), emitid Abrahio Mussi S.A. Ind. e Com.,
cf JOS� MARIA SEIIo.#�'�A._

pp n.<> 3.53 - vencto. 25-01-78 - Valor Cr$ 2.383,00
(dois mil tr·ezen· e oi nta e três cruzeitos), emitida por Com.
e Ind. Schad Ltda.) c ALVARO JOSÉ MEDEIROS•.

P. não· ter sido Dossivel encontrar os referidos responsá
o. presente os int O; para no prazo de três (3) dias. a

can da data da publicaç o deste Jornal «Correio do Norte,\virem
p ar 08 mencionados titulo, ou darem as razões porque nio o fazem,
e 80 mesmo hmpot no cBs de não ser atendida ests intimaçio,
os notifico dos comp2tentes protestos.

C.noin�ast 82 de março· de 1978
PAULA S CARVALHO • Oficial de Protestos - CPF 246975329-53

.

A Prefeitu�a uníclpat de Três Berrai, torna público paraconhecimento d�s lot ressados, qu-e se
..
acha er ta a TOMADA,DE PREÇOS N. 01/7 - ,referente ao EDIT L N.o 01/78, para�on9truçio de um Gru o Escolar Municipal m alvenaria de ti

[olos, compreendendo: 1 128.78 m/2 de constr ção auim distribuidos:

.

Bloco c�» com 355,91 m/2 forma O� por 5 salas de aula
depésíto p/matt'rlal didá ico e corredor d acesso.

'

.

� Bloco c B» com 55,91 m/2 for dos por 5 salas de aula,depõsíte p/ material did� ico e corred de aCt'S80. .

Acontecerá no próximo .sá-
. AdmiDistr�ção: �o 173,16�, formados salas para: Di- bedo um grande acontecimen-retorla - Secretaria • Bíbl oteca - 'dico _. Dentista - Sanitários· to socisl na vizinha cidade

e lavabos masco e fem. - all e ár ··fl de circulação. de Porto-União, com o casa-
Recreação: com 24380 m 2 formados por 1 cozinha _ sale menta dos jovens DAGO, ri

para zelador - s8Qitários m se, fem. _ área para bebedouros lho do empresário Hetbert
masco !! fem. e. área livre p ra recreação (coberta). P. Woehl e exma. espos« A

lida' S. WOéhl, com. Sandra,Incluem-se no projet . poço de águ8:potáv�I, revervstérto filha d. farmacêutico e ho-
de égua � fossas. e celçadas mem público dr. Willy Carlos

_

D. Inscrição: Os in eressados poderão fazer' suas Inseri- Jung e exma. esposa, todos
çoss

.

DI 'I'esoursrts da re itura 'Municipal de Três Barras, à!
de grande relacionamento nas

Avenida Santa Cat,arina .0 1 , centro, no horário das 08,30 às gêmeas do iguaçú. Antecipa
. 11,30 horas e. das 13,3 às 16. O horas, de Seguncla a sexta-feira,

mos nossos cumprimentos,
exceto nos dias feriad s, com votos de felicidades, ao

jovem tur. e seus familiares.D. Taxa ·de Inscriç o: No ato da inscrição será cobrada
a taxa de Cr$ 1.000 . O (um m I cruzeiros)..

.

. Da Abert a: A ab túre da documentação e das pro
postas pela Comis o de Ltcit ão, será efetuada no dia 03 de
abril de 1978, a artir das 14, O horas, no recinto da Prefeitura
Municipal.

Dos ementas instr tores: A firma inscrita serão for
necidos 09 se lntes elementos Instrutores:
- Aviso de, icitação
- Edital de omada de Preços n." 01/78 (Lícítação)
- Relaçio e Materiais
- E8pecif' ações de CODfrtruçio

Projet 81quitetônico
Proj'! ! elétrico e. hidro-sanitário.

O•• ftesponsabilidades: A Prefeitura Municipal se exime
di responsabilidade referente a relaçio de materiais, que deverá
ser levantada pela Lici�ante e de sua inteira responsabilidade.

Da Caução: A firma Lieitante deVf�rá recolher à Tesou
raria da Prefeiturà Municipal, no horário e endereço constante
do item "Da Inscrição", atá o dia 30/03/78, a importância de.

. Cr$ 20.000,00 (vinte mU· cruz :.iros),. como "CAUÇÃO DE PARTI
CIPAÇÃO", mediante Comprovante de R@colhimento, 'que deverá

acompanhar a documentação f!xigida no �dihl n.o 01/78. O valor
da referida CAUÇÃO só será recolhida pela Tesouraria mediante
o Comprovante de Inscrição, e seu valor poderá ser devolvido
após a homologação da Licitante Vencedof9, à3 Licitantes nio

Vencedoraq, mediante R�querimento da inhrE'ssada.

Dà Documentação e da PropQsta: As firmas Licitan
tes deverio t"ntregsr até·a data· do encerramento, a documentação
exigida nn Ed ,tal n.o O 1/78 e 8 proposta, em involucros indivi

dualizados, fechados, contendo Da parte frontal exteroa os dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TR�3 9.�RRAS • TOM :\DA DE

PREÇOS N.o 01/78 • EDITAL N.o 01/78 � Nome e endereco do

participante. Em cada iDvolucro constará ainda: INVOLUCRO 01 -

�OC'U.MENTAÇAO e INVOLUCRO 02 • PROPOSTA, respecti-.
vamente para documentação e proposta.

Do encerramentol: As 'propo�tas e documentação refe
rentes à participação na TOM.I\DA DE PREÇOS N.o 01/78 - E-

DITAL '0.0 01/79, poderão s�r entregues na Secretaria ou Tesou- Aos aniversari4ntes nGssos

raria dI! Pnfeitl!ra Municipsl, pelas fIrmas linscrihs e que hajam parabéns.
.recolhido a. Cau;ão de Participação; no máximo até 8S 16,30·
horas do dia 31 de março de 1978.

Informações complementares: Os ioteressario8 que

des(Iojarem m,iores esclarecimentos· ou informsçõo.s, p01erão diri

gir-s@ à Secretaria da Prf feitura Municipal, no horárjo e endereço
CODstant'. do item cOA INSCRIÇÃO» Dn1e s�r.ão atpodidos.

OBS.: A PHf"itura Municipal de Trê� B8rra�, se reserva

. o dir@itn de ceOcdtH 8 TO�ADA DE PREÇO - EDITAL N.o

01/78, sem �ue C8iba·.�Bs Licitlf\tos incrita8 qU9lquer direito de

indenizações ou recurelOs.
.

Três Bar:'a� (SC�, 28 de fevereiro de 1978

Um parzinho muito que
rido que ssiu: Doca e P.II,·

lo, Sempre assim.

* Agora com o começo das.
.

aulas, muitos oiajam pa-
ra outras cidades. E Curiti
ba é a mais procurada por
cansinhenses que deixarão

.
nossa cidade neste domingo.

Acontecimento
.

Social
em Porlo União

Aniversariantes da
Semana \

Dia 04 - os srs. Saul Chu
ny Zugman e Willy Gorsettz.
Dia 05,.; a sra. Rosalia esp.

do sr. João Tremi; as srtas.
Denise Elizübeth' Burg.,dt e

Rasene Olsen; os jovens Arol
do José Wendt e Carlos AI
.óerto Mayer; o menino Paulo

.

Eduardo f.o do sr. Alcides
Pires�

. Dia 06 • as sras. Verônica
esfJ. do sr. Antonio Toka'rski
e Tila Worell esp. do sr. Wal ..
trido. Wo.rell;. os srs. �érgio
Trevzsant e .José araI; os

ievens Carlos Nobuo Kussaba
e Orlando RoesleT.
Dia 07 .. os iovens lrineu

Senczuck e Wanderley de·
Oliveira Godoy.
Dia 08 .. IJ sra. 'Lurdes esp.

do sr. Walmor rUI tado; o sr.
Adauto Ai/age.

, Dia 09 � o sr.· dr. QltV
Magalhães Machado res. em

Rio de !anei,o.GB. a srta,
Hildegard Thien; o menino
Elcio . Antonio r.o d. sr. Wcll
Irido Worell.
Dia ·10 - a sra .. Ursula esp.

do sr� Arno C. Hoflmon; a
srta. Marlene Prust.

Aniversário
Após longa temporada na

praia de l/apirubá e Tubarão,
iá retornou a Canoinhas a

menina-mota DENISE BUR
OARDT, a qual estará rece
bendo amanhãJ as felici-tações
de seus inúmeros amigos, pe
la passagem de seu aniversá
rio.
A Denise, os cumprimentos

tamblm do Correio do Norte.



CORREIO DO N,OItTE

ESPORTES
A.A.BREY

Arep goleia Bela Vista
Jogando amistosamente domingo em seu campo, contra o

Bela Vi.ta, o Arep' goleou o mesmo pelo plaear de 5 tentos a 2
j' DO primeiro tempo a equipe local vencia por 3 a 2 e eomple:
"tou a goleada no segando tempo. O que se viu foi' uma equipe
do Arep em seu plantel com atletas de melhor porte técnico do
que a do Bela Vista, já -o Bela Vista ums equlp� de uma dlscí
plina Inconteste, souba suportar a pressão da equipe Iocal,

_

" 'Local: Ed'dio do Arep. Gols de: Canério 10,� 5, 21 e 32
do 1.,0 tempo, Banana a08 15 e Aderbal a08 4� do 2.° tempo
pira o Arep e Luis aOI 15 do 1.0 e Joio a08 41 do 2.° tempo

I pira o Bela Vista. Formaram as equipes, Arep: Palaor (Del) E
raldo, Bolacha, Osvaldo e Joio, Vauor,a, Bsnane, (Moacir) e Or
lando, Canário, Aderbal e Celsão - Bela Vista com, João I (José),
Luis, Vitelma"',Ztza e Elcio, Pedro, Zé Maria e Valdemar, Luísí
nho, ZUo e Joio II. Nota: não foi registrado nem uma trregularíddde.

Iniciado �8mpeonato Municipal d. Papanduva
-

-

.

Iniciou-ee De domingo dia 19 de fevereiro o camp sonato
.munícípal de futebol de campo, de Pepanduva, jé na prtmelra
rodada tivemol uma pequena eurpresa com o Linificio EC der
rotando. a boa. equipe do Pepsnduva FC campeã do ano passado,
tlm08 aqui 08 primeiros resultados deste campeonato realizado
pela CME de Papanduva�· ' ,

Linificio 4 x 2 Papanduva, Brebesc 5 x 4 Atlético. Pró
ximos jogos, Atlético x Pepsnduva, Operário x Liníncíc amanhã
Prebese 'x Operário, Atlético x Linificio.

'
.

'No campeonato de futebol de sslão realizado em Mafra,
o Papa�d�v. FC fic�u com a 3.8 cólocação, sendo que DO jogo
que decIdIa a vaga para 8 disputa da final, quando o Papanduva
vencla, o Arbitro espulsou Fenseea do Papanduve, o melhor jo
gador do campeonato, ai inferiorizado numericâmente o Papan
dUV8 cedeu a vitória ao adversário, que normalmente não vence

ria, aendc que o Papaoduva teve o artilheiro do campeoneto,
Orlando com 34- gols e também o-melhor jogador, mesmo assim

II ,féll
uma bela campanha do Papanduva Daquele campeonato, está

d� par.péns aquela rap1ziada.

FU,tebol d. Canoinhas
Já é tempo .de pensar-mos em ir DOS orgenízando pare

dar íntcío &08 preparativos, pera termos este 600 o nOS80 cam

peon.ta regional. Gomo é do conhectmento de todos, ano pessado
tivemos am começo de campeonato, o qual foi etrspalhado por
um ato da FCF, o qual impediu o andamento do mesmo, para
este ano

_ espera-se o alto bspirito esportivo do sr. presidente da
Federaçãõ, DO sentido de ajudar o futebol de nossa cidade e nua
ca cometer at08 irregulares, os quais venham atrapalhar a todos.

No DitA0 teremos mais um amistoso entre Imazs x Industrial,
il!m maia um jogio pora distrair 8 te.rde d� domingo do desportista
canoiDhense. "

�========�,-=======��============================�

do Cine JubileuCart�az
Hoje às 20,30 horas·

Sensacional programa duplo
1.0 filme: «A CRISTA DO, DIABO»)
.2.° filme: «A GANG EXPLOSIVA»

AmanhA àl 14 horas em mati

«Â. Crista do Diabo-

21,30 horas

Quinta e Sexta-fei ,às 20,30 hor

«Kung-Pu e os Tlg s Negros))
. A partir' ,de sábad dia 10 àl 20,30 horas

«(Donà Flor e eus dois maridos))

AtençAo: Colabore com o seu Cinema, apresente 8 sua Carteira de
Estudante ou Identidade MUltar.

'

_..----------------=---=========-===============-==�==

FOTOCÓPIAS _

Sel-nço instantâneo e perfeito
InstaIaç o �derníssima.

Procure no escritório de Derby Ca es "0111mann, na
Praça Lauro Müller, 251 _:_ Calleinh _

,-' SaN.ta Catarina

REGISTRO CIVIL
NEREIDA C. CÔRTE, Otletal

do Registro Civil do 1. o Distri
to de Carioinhas, Santa Catari
na faz saber q�e pretende

Curso de Pós-Graduação
Mestrado e Doutorado'

-

João 8atista de Lima e

Silvana Regina Hofmann,
ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cídade. Ele, co
merciaote, Descido em csnoí

nhas, em 1. de ,agosto de 1951,
-

filho de eh dío José de Lim

p. Vita1ine Ho orsto de Li

Ela, do lar, n cicla em

Bento do Sul, de e Esta ,em
14 de julho de 1 7, hs de

Edi Vivaldo Hofmann. lss An-

gélica Hcfmsnn,

04.03.1978

Vald.niiro Rod gues Ro-,
S8 Maria Ferreir. , ambos 01-

teiros, domiclltad s e residente.�
nesta cidade. 'El , operério, nas

cido em Rio níto, deste Mu

nicípio, em 5 de julho de 1943,
filho de Joã Rodrigues e Se

bsatlens de Lsrs. Ela, do lar,
nascida

-

nesta cidade, em 6 de
.

junho de 1957. filha de Pedro
Ferreira e Ana Colsço.

Davino Piechontcoski e

Madalena Rodrigues D'A;'
nunciação, ambos solteiros,
domiciliados e residentes nesta
cidade. Ele, eperário, natural de
Selseiro, d/município, nascldo

EDITAIS
em 5-10-1930, filho de Francts,
co Piechontcoski e Candida da
Silva Santos. Ela, do lar, nascí
da in

.

lugar Palmital, deste
nicípto, em 30 de outubro

Be 1934, ftlha
: de .João Rodri

gu-s da Sil va e Sebaatlana Ro-
drigues O'Anunciação,

Jos Colaço 8 Ev
guel, am EI solteiro •

Irados e resl ntes sta cidade.
Ele, pintor, nS8·d em Ttmbo-
zínho, Mun,tcipio Irlneópclis,
deste Estado e de j unho
de 1957, filho e Fran

.

co Co
laço e Lurde Bento de
ra. Eh, do r, nsscids em o

Cle ro, Muni ípío de \Major Víeí-"
ra, deste

.

stado, em 6 de ju-
lho de 19 7, filha de Vslfrído .

Rodrigues e Roga Schroede r
Rodrigues.

-

José Renato .Soares da
Rocha 8 Gracllda Carvalho,
ambos solteiros. Ele lavrador,
nascido em Canoinhas, em 26
de junho de 1958, residente em

Santo Antonio, Municíolo de
Canoinhes, filho de Hormíno
Soares da Rocha e Cecilia Wen
ceslau dos Santos. Ela, do lar,
naecida em C tnhss, em 30
de .novembro d 1957, rfeidente

.

em, lugar Garu a Aci ,Muni-
cipio de Garuv ,de e Estado,
filha de Adauto Ca valho e Ma
ria Rs'mira Ma Carvalho.

Edital recebo o\d8 cids ie ,de
GflIruva, des Est,\O.
Canoínhes, }.O de,marcc de 1978

A

\

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

. 'Implantar-se-á em Canoínhas, 'dia 18 - de março
próximo, o «CAMPUS» da Fundação Escola de Sociolo
gia e Política de São - Paulo, visando proporcionar a ele
mentos de nível superior formados em qualquer área

. (medicina, engenharia, filosofia, letras, pedagogia, direito,
etc) seu curso de pós-graduação ..

. Tratá-se de sistema inédito no Brasil, onde as

reuniões semanais desenvolvem-se em forma de seminá
rio (SEMINARIO PRECEPTORIAL PANTO-ISO-CRATICO

. MULTIDISCIPLINAR POLIVALENTE) com a apresenta
ção de temas de livre escolha dos participantes, visando
a -preparação da TESE a ser defendida perante a banca
examinadora em São Paulo.

Cumpre esclarecer que existem 30 «CAMPUS»
atuantes,1 além da Sede, sendo que d,estes, 10 são .

no

exterior.

Aos interessados roga-se a finesa de contactarem
com os deões responsãv�is pelo «CAMPUS» de Canoinhas,
sr. Marcos Wunderlich, na Ótica Confiança, ou sr. Pedro
Grisa, à Rua Paula Pereira 1488, até o dia 08 de março
às 18 horas.

(vagas limitadas)

Prefeitura
I

Municipal de Canoinhas

-ALVARÁ
O Setor de- Tributaçao a . Prefeitura Municipal,

avisa aos contribuintes de Alva a de iGença, que a época
do pagamento dos mesmos é a ora du nte o mês de março.

C�n inhas,' O 1 de março. de 19-78

CONVITEAWMISSA
1.° ANO DE FAL�CIMENTO

Filhos, enteados, noras netos. da sempre lembrada

ADE B. KOl-lLER
co?vidam parentes � igos para' participarem da
MIssa que será celeli;>r

,
na intenção de sua' alma

na data do primeiro �riO e seu falecimento às 19
horas do dia 08 de arço quarta-feira)' na', Igreja'
de São Cristóvão.!

'
"

,- \ '

-

.

PC?r es�e ato de fé criStã, antecipam agradecimentos,
I

Os familiares

(anoinhas
de

"

ontem
o Busto de
uictor -Konder

Díríge-se ao Dr. Osvaldo de Oli
veira o ex-Governador Dr. Adolfo
Konder.

Rio, em 14 de junho de 52

MEU CARO OSV ALDO.

Leio no «Correio do Norte» de
Canoinhas, que ai se cogita de res
taurar o monumento - que o povo
desse município mandará erígtr em

homenagem ao meu irmão Victor,
monumento que a Insensatez dos

:

revolucionários de 30 destruíra es

tupidamente.
Entre 08 que patrocinam esse ao

to de justiça, tive e tenho o prazer
de ver, em pnrneíra plana, o nome

, do meu velho e bom amigo.
Esse seu nobre gesto, meu caro

OSVALDO, falou-me ao coração a

gradecido.
Victor tinha obcecação por Oa

Doinhas e pouca gente sabe_ porque
esse aferro. É que a ele coube em

plena 'revolta dos fanáticos, instalar
a Comarca de Canoinhas.

.

Tomou·se· de amores pela terra
que ele inoorporara ao plano judi
ciário de Santa Catarina.

I
Com a con�trução do r�mal Ouro

Verde Três- Barras, tinha ele em
mira levar os trilhos do Vale do
Iguaçú ao Vale dQ ltajai, subindo o

rio Canoinhas para alcançar o rio
Hercílio confluente do Itajai·açú.
Não lei de pl"eito mais justo, do

que esse que os canoinhenses pre
tendem prestar ao meu mano Victor. '

Pelas palavras de carinho e justica
para com o meu irntão tão prema
turamente, falecido, pelo seu nobre
gesto meu caro Osvaldo receba o

meu
cordial e agradecido abraço

KONDBR
Rua Miguel Lemos 17 apart. 502.

Srto'J Geci Varela
Vem a ser recolhida ao Tesouro

do Rstado, do qual é funcionária,
afim de prestar seus serviços no

gabinete do Diretor, a gentil senho
rita Geei Varela, fino ornamento de

-

nossa sociedade e filha dUeta ,do'
nosso amigo sr. Guilherme Varela.
Curopriroentamo-Ia. ,

Despedida
Geci Varela tendo que residir em

Florianópolis apresenta suas despe- i
didas as pessoas amigas, oferecen
do ali, S8UI prestimoso Seu endere
ço é TESOURO DO ESTADO - Fio
'rianópolis.
Canoinhas, 7 de julho de 1952.

Nascimento
Floriu o lar do sr. Romão Kawa

-

e sua exroa. esposa, dia lo, com o

nascimento de um robusto 'garoto,
que na pia batismal receberá o no

me de Romão.

Parabéns ao novo eanoinhense e

aos seus dignos pais.

(Correio do Norte, julho de 1952)
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Escreveu FRANCISCO KRISAN

,

João Batista Ruthes irá à capital do Estado
. ,

o Preíeíto , e� exe.rcício João Batista Ruthes, deverá seguir a
Floríaaôpolís no proxuno dia � de março. O mesmo tem audiência marcada
c�m o Governador K�mder ReIS para esse dia às 16 horas. Nessa audíên
era será tratad� de. diversos assuntos referentes ao nosso Município.

Com0.lá dIvUlgamos, �m edição anterior desta coluna, o titular
Claudio �adottI, entrou em f�rlal!l e assumiu seu cargo o' vice Prefeito
João Batista �ut�.s que mUl�to bem está prosseguindo à administraçãode .nosso MUnICípIO. Está a,ss�m de p�rabéns o povo de Major Vieira que
mu�to soube escolher nas ütnmas �lel(;ões duas pessoas que combinam
mutto bem e tenh�m elevado espínto de compreeneão e tarimba para dar
a.llossa gente aqutlo que deve ser dado, referente a admtntstração muni ..

, cípal,

Atividades do Vereador Adir Francisco Veiga
. o, v�readGr Arenista Adir Francisco Veiga, na sessão ordinária

do .dl� 14 ultlm?, entre 0�tr08 assuntos, indicou ao chefe do poder Bxe
CUtiVO � necessidade d� Intervir [unto aos órgãos competentes da CELESC,
DO 8entl�0..de ser solueionado o propblema de iluminação pública da eí-.
dade, .prInclpalmente na Rua Argemtro Borges, adjacências do Posto de
Gasolína que se �ncontr,� comple�a�ente as escuras, há vários meses, tor
nando assim má nnpressao D!" pnncípat Rua que dá acesso a nossa cida
de. Na mesma sessão o reterído vereador solicitou ao chefe do poder
executivo o patrolamen�o das estradas que dá acesso as lavouras de dí
versos colo�os. da Iocalídade de Pulador que também se encontra em es
tado precàrío, ímpedíndo o escoamento de seus produtos agrícolas.

I

Vereador Zszefrede Paulitzki apresenta'
votos de conqratulaçôas

,

o vereador Zez�fredo Paulítzkí, em sessão da câmara apresen
tO}! votos d� cougratulações aos gemtores do médico recém formado ' em
MIDas Gerais. ,

:rrata-se do médíeo dr. Saulo Ruthes, filho' do casal Francisco
,

Ru�hes FIlho e 'de .dona Leonor do Valle Ruthes, nascido e criado em Co-
10nIa Santo Ant�mo (Ex-Cochos) e posteriormente prosseguindo seus estu
dos em outras CIda�e8 atê a flua formação. A coluna 'também congratula
se com o novo médico Dr. Saulo Ruthes e seus familiares.

João Batista Ruth8S prossegue na

Administ'ração de Gadotti
. Desde qüe assumiu o Executivo Municipal o Sr. João Batista Ru

thes tem procurado manter aquele rltímo da administração do titular
Olaudíe Gadotti.

'

,
'

Assim que assumíu João Batista Ruthes, de imediato todos os

maquinários da Prefeitura Municipal se deslocaram para a localidade de
Rio Novo, afim de abrirem as estradas municipais (digo patrotarem as

estradas) uma rodovia que está sendo alargada, cortando as curvas e
lombadas é a estrada que liga a Ioeatidade de Rto Novo a Rio Vermelho
numa exteneão de 13 kilometros, que além dos melhoramentos acima ci
tados também será coberta com cascalho de ótima qualidade, afim de per
mitir o trá.fego também em dias de chuva, como acontece com as demais
estradal municipais. Pois dlga-se de passagem, que as nossas estradas
municipais causa invéja a aquelas que por elas trafegam, pois é das me
lhores dos municípios da região. Queremos expressar nossos melhores
agradecimentos a dupla Claudio e João que tenham trabalhado unidos
para dar a Major Vieira tudo aquilo que necessitamos.

A ponte sobre o Rio Bonito em fase de conclusão,
, 'Já está em fase de acabamento a construção da ponte de con
creto armado sobre o Rio Bonito na localidade de Pulador. Sem dúvida
é uma obra que custou muito sacriftcio para o município, mas graças ao

empenho da atual administração foi construído em 'pouco espaço de tem
po, Conforme este colunista fói informado a população da próspera loca
lidade de Pulador vai oferecer uma grande ehurrascada no dia da inau
guração da referida ponte, em agradecimento ao chefe do poder executivo
pela. grande obra que solucionará aquele problema que sempre os casti
gava principalmente nas épocas de enchentes. A inauguração da referida
ponte 'está prevista para o final deste mês.

Dois candidatos ao sacerdócio
Dois jovens de Maior Vieira ingressaram segunda' feira última

no Seminário Seráítco de LUZERNA, no município de Joaçaba, Trata-se
do jovem Licio La'ércio filho do casal Licio e Teresinha de Oliveira e

- Carlos filho do casal Augusto e ,Leoní Papes, todos residentes nesta cida
de. A coluna parabeniza 08 dais jovens pela escolha deste ideal e também
vai os parabéns a seus progenitores, pois $i vocação ao sacerdócio é 1,lma
das mais consagradas vocações. Esperamos que os dois jovens se acos

tumem n6 Seminá.rio e sejam aplicados para a alegria de seus pail.

Festa em Rio Novo (foi um 'sucesso

, GOflf\lI'me havia divulgado em edição anterior desta coluna. trans
correu dia 26 último em Rio Novo a grande festa em homenagem aos 25
anos da vinda t(as irmãs catequistas àquela comunidade. Entre tantos vi
sitantes estavam presentes túdas as irmãs catequistas que já trabalharam

naquela comunidade, alé!D de Sua Exia. Dom Onéres Marquiori, Bispo
diocesano de Caçador. o conhecido Frei Fabiano Gadziski que também

trabalhou muitos anos como sacerdote nesta região e Frei Abél Schneider
,vlgário da ParÓquia local além de outras autoridades municipais e grande
número de fiéis que se fizeram pi'esentes na animada festa. A coluna

homenagea o bom povo de Rio Novo bem como as irmãs �atequistas por
seus 2i anos de estada naquela próspera localidade.

'De tudo um pouco
Já está em fase de C<ilnclusão a construção do prédio do Sr. Clau

dio! Gadotti, no qual será Instalado a agência do BESe em nossa. cidade.
,

Importante reunião realizou-se dia 26, às 17 h�ras no salão �a ..
roquial com a presença do Bispo pom Onéres MarquiórI. O assunto fOI a

oonstrução da nova Igreja Matriz. ,

A CAFA�C ,de Ma,jor Vieira, atr!1vés do Dr. Aldoni Koc�inski e
do Sr. Luiz José Borges, agradece atraves desta coluna �o Prefeito Mu-·

nicipal pela colaboração dada naR Campanhas de v:acinaçao, doando con

dução para conduzir as vacinas ao interior do MUnIcípio.

.

O Deputado Federal Aroldo �arvalho esteve e� Major. Viei�a
dia 21 último, mantendo contatos politICas com o Sr. PrefeIto e DIretórIO

Municipal da ARE�A. 'Agradecemos a visita.

O time do Major Vieira E.C. jogou dia 19 últim� contr� !l.equipe
do Santo Antonio E.C., de Lagoa do Sul. trazendo c�n8lgo a vItorIa de 4

tentos a 2. Aos rapazes que representam nosso MUnIcípio no esporte, os

nOS80S, parabéns. ,

"

Já está de regresso do Vale do Itajaí o Prefeito Claudio Gadottl,
que agora está gozando Buap merecidas férias.

,

'

•

..

o Vereador Zezefredo Paulitzki
aniversariou dia 22 ültlmo, oferecen
do um jantar & seus companheiros
da Câmara. Nossos parabéns ao�a
niversariante.

.A. Comissão da Igreja Matriz, já
está se movimentando para a festa
do Padroeíró Divino EspíritolSanto,

\

que este ano será no dia 14 de maio.

Aniversários
Aniversariou dia 25 a Senhorita,

DORALtCE DAVET, dileta filha do
casal Lídia e Guida Davet, residen
te nesta cidade.

,

Dia 26 aniversariou o jovem Vi
talino Vesoloskl, re'sldente, nesta
cídade.

'

Dia 27 aniversariou o nosso pre
zado amigo Afonso Schiessel, pes
soa que goza de grandes amizades
em nossa cidade.

Dia 28 aniversariou o Sr. Bstera
no Lucachinski, também residente
nesta cidade.

. Dia 2 aniversariou a Senhora EVA
esposa do Sr. Amaro Zsableskl, re
sidente nesta cidade.

Dia 3 aniversariou a garotinha,
BETH J}ORIAN VEIGA, dileta 1ilha
do casal Dirce e' Adir Francisco
Veiga, desta cidade.

Dia 4 (hoje) aniversaria o Sr. A
naldo Pereira dos Santos, secretário'
da Prefeitura Municipal de Major
Vieira.
Dia 5 aniversaria o Sr. Antonio

Lemos, funcionário da Pretettura
Municipal de Major Vieira.

Também dia 5 aniversaria o ga
rotinho MARCIO ANTONIO, reslden
te em Lagoa do Sul.

Dia 6 aniversaria o jovem "'SAclr'
Antonio Borges, residente nesta ci-
dade.

.

Dia 6 também aniversaria o jo
vem Geraldo, José Krísan, filho des -

te colunista.

Dia 7 aniversaria o jovem Alvaro
Krisan, residente nesta cidade,
Ainda aniversaria dia 7 a senho

rita. Maria Rosa Gonçalves, residen
te nesta cidade.

Dia 10 aniversaria o Sr. Vietor
Buch Filho, Prefeito de Porto União'
e atual-Presidente da AMPLA.

A todos os aniversariantes a co
luna envia os sinceros parabéns.

AVISO
tes e am
vido a fi
RECORD

T avisa seus clien
os que, tendo díssoi
a"

. ANIZAÇAO
A." qPP, fun

eS1crltório na rua

idt, 400 (antiga
a), passa a aten-
ente no novo es·

raça Lauro Mül-
22-0200, ao Jado
ntana Móveis) ,
a preferência de

Você nao !�be O que'
,

'

está perdendo
Filie-se ao SEPROC

Serviço de Proteção,ao Crédito,

tnformações: Fone 22-0861

Material escolar e de
escritório você encon-

tra na loja da

Impressora Ouro Verde

Noticias de Papanduva
Vereador atuante
O Vereador Silvino Clchocka, da

b ancads da Arena, apresentou requerimento
endereçado ao Prestdente de Câmara Muni ..

cípal sr. Seztnando Jungles Gonçalves, para
enviar a plenárío e depois de ouvido o

Egrégio Plenário, discutido o assunto para
sua aprovação, sela construids uma ponte
sobre o Rio da Veada, diviso com o mu-,
nícípío de Itaíópolts, adiantando o vereador

que toda a made ira de ípê será doada

graciosamente p-Io sr, Estdano Bíhke, in
clusive de um pontilhão 80 lado, este si

tuado dentro do município.

,

Escreveu:

�8meraldiDo M. Almeida

Dois jovens na Faculdade
Enfrentando o Vestibular e Se colocando em, 6timo lugar,

dois jovens pspsuduvenses conseguiram ingressar n8 Faculdade
de Administração de Empresas sediada na cidade de. Cal:loinhas.
São os seguintes moços cheios de esperançe s e fé no futuro: Jorge
Falchettí . e Alceu V. Gonçalves, o primeiro funcionário municipal,
o segundo bancário. Eis ai uma prova de força de vontade, .tra
balhsndo o dia todo e aproveitando 8 noite para se deslocarem
até Canoínhas p.ar:o aprtmorar seus conhecimentos e saber, tio
útil e quase indispensável nos dias de hoje, Parabéns da coluna.

T.S.�. regulará os Decretos sobre a questão sucessória
O Tribunal Superior Eleitoral deverá baixar instruções

nos primeiras dias de abril pera regulamentar a aplicaçio dos'
decretos-Ieís 1.539, 1.540 e 1.543, todos Integrantes do chamado

«pacote de' abril» e que tratam,' respectivamente, do Celégio Elei
toral do Presidente da República; dos governadores e, per último
do processo de escolha dos candidatos a senadores, .índíretos. O
'f. S. E. deverá baixar Instruções pira aplicação do decreto 1'.540
de 14 de abril de 1977, até o di& 1.0 de março. Trata-se de de
creto bsrxado pelo Presidente da República para regular a com

posição do' colégio elt>itofal que eltAge os governadores por, via

indireta, antes limitado às assembléias. (Gazeta do Povo).

Visitantes ilustres
Esteve em visita a seus familiares 88 senhoras Marisa Maia

Weckerle, virtuosa esposa do ar. Jorge Weckerle, diretor da Cia.

,Souzá .Cruz. com sede no Rio de Janeiro, e Francisca <te Almei-
'

da Meia, -8 primeira sobrinha deste colunista e o segunda irmã.

Aqui fiz,eram diversas visitas a conhecidos e peSSQ8S de suas relações.

Telefones & Notícias
.

A Câmara Municipal de Pspenduvà em reunião realizada
dia 23 do corrente apreciou. diversos. requerimentos, inclusive o

do vereador (presidente) Sezinando J. Gonçalves que justificou o

interesse da comunidade e desejo inabalável na imediata instala-
'Cão da Rede Telefônica em nossa cidade. Na sua justificativa,
cita o combatível vereador' a inadiável instalação dos aparelhos,
E; presentando fatos e não boatos, eis celtas afirmativas do edil:
Pspanduve está perdendo com ele nossa gente exemplo: a firma

Perdi8ão S.A. se interessou em instalar uma filial em Pepanduva
(indústria) com colocação imediata de 200 operários, ficando de

cepcíonsda com Q ausência da Rede Telefônica, ,Idendo um cordial
adeus. Outra: a empresa Ssval, de Gaspar, bbticante de óleo ve

getal, com colocação imediata de 150 empregados, tomando co

nhecimento de inexistência da Rede Telefônica, também foram
para outras plegas. Mais uma, e' AMAPA S.A. Indústria de Em-

, balagens, gostou do local, pediu informações sobre ccmunicações,
resposta negativa, resultado idêntico aos já citados. ,Estão se es ..

tabelecendo em Mefra. Deverá ser eneamínhade ao Presidente da
. TELESC cópia do requerido apresentado e aprovado da Câmara
Municipal'

,

Campeonato Municipal
Dia 19 p,p (domingo) teve ini\!io o campeonato Municipai

de Esporte, foram H'6liZ�l(j8& as sl?guintes partidas: Popsnduva F.C.
versu� Hurnilde�, equjp� do Bel·O�Lio, findo 8 porfia o marca ..

�or marcou: Humildes do Bel-O-Lia, 4 Papanduv8 2. Na partida
de fundo o PREBESC derrotou o Atlético pela contagem de 5 x 4.
O gol da rodada fui �arc&do por Miguel Granza, marcando uma

falta próxim� 8 área,. tendo pela 'frente ume barreira de sete jo
gadclre'J, a falta foi ,batida «tipo» Zico f€z"ndo chuá [las rede do'
Popsnduva F.C .. Goleadores d& rodada: AntoniDho ePREBESC) 2,
Sllulo Sampsío (PRE8ESC) 2 e Antonio Bueno do Bel-O-Lin 2.
Cartões Amarelo pare: Juca Grenza� Ernildo' Selenka. Até 8 pre ..

sente rodada não houve expulsão. A p:róxima rodida será entre:

Pepanduva x Atlético e Operário x B�l-O-Lin.

Palsarela da sociedade
Dia 07 quem esterá festejando extréia de idade nova é

8 'Srta. Elizabet, flIhB do casal Sr. Elpio (Etdvina) T. Lisboa. Mui
ta alegria pontificará da data festiva.

Dia 08 estará colhendo mais uma flor no jardim d@ Bua

exietência a Srta. Marli Teresinha, filha do casal Afonso (Hida)
G. Paulichei, residentes em Curitiba. Cumprimentes pontifica,rão
em alto estUo.

Dia 12 aniversariando o garotão Almir Anibal, filho do
c8ss1 Anibal (Lidis) Berhe.:-, ele Clutorário em Nova-Cultura e

D/prezado &ssinante. Muih al!!gria na data natalícia do Anibinha.

Um por semana

CONSCl�NCIA: A tua consciência será tanto mais lumi
nosa e esclarecida, quanto mais cultivada é tua 1'8.z10.

(José Silvestre Ribeiro)
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Eletrificação R ural do

CERPLANA

·JACIRA EMILIA PAUL COR
R:tA, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. Co
marca de anoínhas, Estado de
Santa Ca rina, fa?, saber que

,2 pretendem casar:

JOÃo LU MACHAD e MARIA
ZENILDA G NÇALV DA LUZ,
Ele, natural " .Rio onito, Municí"
pio de Cano has nascido em,16
de maio de 19 " rícultor, solteíro,
domiciliado n Distrito, filho de
José Machado Idalina Tomporos
ki. Ela natur e Rio dos Pardos,
deste Distri , asclda em 1.0 de,
maio de 19 ,d lar, solteira domi
ciliada ne e Dís rito, filha de Julía

.

Gonçalv da Lu

..

A Direção geral' da FUNPLO
inicio das aulas" tanto na Faculdade
nico em Secretariadó, será no dia 6

segunda-feira - Impreterivelmente.

omunica que o

mo no Curso Téc
(seis) do corrente

Prefeitura
Ca

Municipal de
"

oinhas
•

A Comissão de'Licitação Prefeitura Municipal
de Canoinhas, leva ao conhecíme o dos interessados que
se acha aberta a TOMADA DE EÇO - EDITAL N.o
03/78 para «aquisição de mat ri de ,Eletrificação»,
com prazo de' entrega das prop tas tê as quinze (15)
horas do dia 20 (vinte) de mar o do corrente J�ano... '.

(20.03.78) no Gabinete do Vic Prefei Municipal. Cópia
do referido Edital e maiores e clarecímentos serão obtidos
junto a. referida Comissão.

Canoinhas, 01 de março �de 1978,: 3

HUGO ANTONIO PEIXOT - Presidente da Comissão

'Juizo di (omarca de Canolnhas - S (Direitode

Edital de'Citação com o prazo
d trinta (30). dias

rineu João da Silva, Juiz d. Direito subs
tituto em exerci '0, na Comare de Canoinhas, Estado
d. Sant. Cat.rin na forma dei, atc. F A Z ' S A B E R,
aos 'que o presente u dele conhecimento tiverem
que, por parte de AO O DE A, brasileiro, casado, lavrador,
residente e domiciliado m R- Bonito, deste município e comar-
,ca, foi requerido uma �ãQ de usucapião, o seguinte imóvel a
seguir transcrito: .. uma 8 de terras com 132.372 m2 (cento e
trinta e dois mil, trezen e setenta e dois metros quadrados),'situado no lugar dsno DS o Rio Bonito, deste. Município e Co-
marca, devidamente d arc da e confrontando-se com a seguinte. maneira: de um lad com a sírs'da Municip&l Canoinhas - Ser
ra das Mortes; de um lado com Zacarias Chípítoskí: de outro
lado com Alfred Chíptteskf e por fim de outro iado com An
tonio Jarroches . Tendo o M Juiz de Direito designado o próximo dia 12.0 8, às 10 horas, para 8 audiência .de Justificaçãoliminar de P sse. E, para que c sgue 80 conhecimento de todos
mandou exp dír o presente Edit que será afixado em lugar de
'costume e ublícado na forma da eí. Dado e passado nesta cida
de de Ca ínhas, Estado de Santa atertne, &08 seis dias do mês,'de janeir de mil novecentos e sete ta e oito. Eu Zaíden E. Sele
me, Escr lo, o subscrevi.

, Irineu João da Silva - Substituto

,Bar, Restaurante e Vborrascaria'
I/GALO DE OUROI'

das eSJeCiali�ades da casa
Segunda: Canja e:vl à 'paulista
terça: Costela especial e

quarta: Buchada
quinta: Linguada
sexta: peixada
sábado: Feijoada à cario a

domingo: Espeto corrido special (10' ualídades de
carne) e büffe americano

_

Em breve estará servindo à La Ca le com 35 pralos a sua disposição
Atende-se também pedid s de galinha, leitões, cabris
tos-e carneiros assados e pratos especiais para festa
de aniversário, casamento, etc.

Blr, Restaurante e (horras(ari. «GALO DE OURO»
BAIRBOol..sIO CRIITÔ'fÃO - Agora lob •••a Direção

Â sselDIJ éia
Edital de Convocação '

r

,

,

.

e Administração, dos associados presenteI em Se-O presidente da CooperatIva selho d
d C nselho Fia- gunda Convocação. fica deldede Eletrificação Rural do Pla- Par:c;;e�on:trativ s da já feita a T@rceira e' Última

Inalto Norte Ltda .• CERPLANA,' al
d S b e rdas· Convocação, para àl 14 (qua-usando das atribuições que lhe co ta e oras ,

terze) horas do dia 18 de mar.confere o. Artigo 32 letra cE» AS 80-
ço de 1978, com a presença de,dos Estatutos Sociais, resolve:
no minimo, 10 (dez) al8oeiadol.

C Q N voa A R
3.0 Para efeito de cálculo do «quo-

A Assembléia Geral Ordioá- rum» para 8 instal.çio da AI-
ria dos associados, a realizar- sembléia, a Cooperativa pOl8ui
se 'na Sede da Cooperativa de 657 associados.

'

Produtores de Mate Canoínhas,
E para que chegue ao conhe-à RUIl Caetano 'Costa, 225, no

4.0 cimento de todo! 08 associado.,dia 18' (dezoito) de março do
o presente EDITAL ser' publí-corrente ano, às 12 (dez e) hc-
cado na imprensa local e, afi-ras em Primeira Convocação,
xado na Sede em Pontos El-a hm de tratar da matéria N-· havendo n ero legal
tratégicos, bem como remetido.constente da seguinte: 2/3 dos associados pr sentes em, a08 associados, n8 medida doPr eira Convocação, para a ,

2i talsção da Assembléia, fica possível.
sde já f�ita 8 Segunda Con- Canoinhas, 18 de fevereiro d.
ocacão, para às 13 (treze) ho- 1978.

raa do mesmo dia e local. Se
DUlLIO CORNELSENdesta vez ainda não houver

número legal. 50% mais 1 ". Presidente

Cooperati va
, Planalto

•

Rua 12 dtt Setembro,

04-03-1978

de
Ltda. ...

O R O E M DO DIA

1.0 - Deliberar sobre Balanço
Geral encerrado em

31.12.77,Relat6rio do Con-

CivilRegistro
EDITÃIS

NEREIDA C. CôRTE, Ofichll
do Registro Civil do 1. o Distri
to de Canoinhas, Santa Catari ..
na faz saber que pretendem
'casar-se:

W nderley Fraga 8 Oeni
S8 ckert Ro' ais, ambos
solteiro. le repr en/tante Co-
marcial, n ral a cidade de
Blumensu, des atado. nascido
em 19 de [unh e 1957, domí ..

'

ciliado e resi nt em Blume
nau, filho de Man 1 Antonio
de Fraga e e dona Maria Pi
nheiro de age. Ela funcioná
ria. pública estadual, nascida na

cidade d Três Barras, deste
Estado, e 11 de julho de 1953,
residente nesta cidade, filha de
Carlos Felipe Romaís e de dona
Aleyde Beckert .Romats.

Canolnhas 1.0 de março de 1978

NEREIDA C. CÔRTE
Oficial do Registro Civil

R.gi.t�o ne INCRA 2333/78CANOINHAS � se,'

Geral Ordinária

bel' de algum
onha-o na for-

Pinheiros, 23 de evereiro de' 1978

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada'

, Aniversário
Dia 08 deste estará leste

[ando seu 3.° aninho _a linda
garotinha 'DIANA, tilha do
casal João Batista' (Linda
mir) Thibes.

Nossos parabéns.

A SÚPLICA 'feriando Loiz' Tokarlki

Quando chegares perto dos meus jeans
e fumando muito de deixares
vou colher sempre vivas em ca�pos murchos
e chorar como os velhos choram.
Ao menos quero datílogrefer uns versos tristes
pare poder cantá-Ics na rua dizendo que tudo
aquilo é boemia e o público deve chorar ta�bém.
Vou pntrar num bar pedir um suco de laranJa;
depois fingirei que estou bêbado.'

,

As outras mulheres penserão que sou. louco
apenas teus caprichos rírão de mi�
porque também pensarão que flq�el louco.
Um mês depeis surgirei numa editora

.

ou num jornal qualquer querendo publícar
na primeira, página o meu poema aquele
que datilografei ..andei pelo correio
e devolveste como papel picado. Oh nlo!!!
Decerto teus cabelos estilo bobos
desde quando deles r'etirei minha! mãos
mais ou menos sujas de esperança.
Lavei minhas mãos "ontem quando pensei
que sou bastante estúpido para ser poeta.
Já noutro mês enchi uma tina com lágrimas
logo' choveram novas lágrimas e apagou a luz
das lâmpadas de cala e das ruas

porque as 'lágrimas eram tantas, tantas, tantas.
,
Por favor amigos.
,Quem não lembra daquela' enchente de setenta e dois?

Canoínhas, em 24/08/1975

�----------------------_.----------------.--------�

ENTO
o sr.

de arço cio corrente, à 1 hora,
A, com 54 anos de idade.

o extinto dei � seguintes ente queridos: sua
esposa Catarina e as fi as: Maria da Luz, casada com
o sr. Renato Silv ra; Ilda, casada com o .sr. Acyr Ma ..

tos; Filomena, c sada com sr. Jorge "de Cristo; Rosa
e Lidia. Deixa ainda 5 netas e 1 neto.

,Aos Iamílíares, � condolências deste semaaãrto.

Convi e-li

ainda consterna com seu) falecimento" convi-
dam parentes e amigos, ra . a Missa que mandarão

, celebrar em sua memór', 'a 7 do corrente (terça-Ieí-ra), às 19 horas, na Igr ja M, riz Cristo Rei.
'

Por mais este ato de Ir izade cristã, desde já agradecem.

Caaalnhas, 3 de março de 1978
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BASiliO HUMENHUK & C,IA. LTDA.

84-03-1978

------------..--.._------------------------,

I Revendedor

1948
I
1978

Fazemos sempre a Ihor ofert
/

em veículos novos FORD
e usad ,de qu 'quer marca.

DISPONIB IDA' S DA SEMANA.
Camionete Pick-u 1� 1 4x4 - cinza

.

Cam�onete p�ck-up' -75 4x4 1971 - amarela
Camlonete Plck-up 4 1975 - bege
Pick-up,19734x4 - v rde
Ford F-100 1960 - az
Rural 1969 - 4 � . ve e
Corcel 1977 -

'

upê ver elho '

Adquira seu veículo. sado com a íníma entrada.
Veículos j. teiramente reV\sados, de boa procedência
aos melpores preços da região. '

'

Vj�dte-i 6s sem eompromíssoy em nossa loja à IRua Vidal / mos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024

No 8partamento de Veículos Usados
, d liguei Procopiak Comércio de
,Veículos Ltda., ,você Baco rará

p a pronta entrega ·

Marca

Pick-up heorolet 4 ci 'ndros
Pick-up C urolet 6 lindros
Pick-up W ii 4· indros
Fuscão /,� ,

rasca
OPala S5
Variant

Ano

1977
1973
1976
/971
1975
1976
1972

PROCOPIAK tOM. DE VEicUlOS, LTDA.
C Dcessionárlo Beneral Motor. do Brasil S� I.

Rua Major Vieira, 289
Canoinhas _.

. Santa Catarina

Superintendência Nacional do 4
Portaria Super N. 64, de 05

stecimento, - SOIAD
e outubro de 1977 '

,

o Superintendente da 5u- Art. 5 ° . O descum imeoto José Mesquita Santo.
parintendência Nacion a� II�,�d�O��d�O�����õ�e�s�8�p�0�r�t1r�i�8}8u�·1-SS�u�p�e�r� ndente Subsntuto
Abastecimento • SUN ;:; [eítará 08 infratores às snções

previstes na Lei Delega a n." 4: Copiada e confertds
de 26' de setembro de 962 e

demais comínacões legai cabí- Maria M8g� d. Souza Soares

veis. I, Agente Admiohtrativa

Art. 6,° - A presente Porta-

r'
ria entrará em vigor, na data
de sua publicação no DOU,' re
vogadas a Porterra SUPER n.?
22" de 04 cle abril de 1977 e

demais dtspsíçoõse em contrário.

c ,1 erando a

,Con8elh� Nacional do Ab
cimento - CONAS, de
outubro de 1977,

RESOLVE
, �

Art. 1.0. - O empacj tsdor
de arroz é obrigado a im,. rimir
ou a carimbar com tint: inde
'lével, nos sacos de 1 (u !), dois
e cinco kg, o seu Dome, II mar
ca do produto, sua cl

, Isub-classe e o tipo. �
Parágrafo Único - N venda

do arroz a' que' se reI r e este

artigo. o varejista é obí igado a

etiquetar na respectiv .embs
lsgem, o preço de : enda ao

consumidor.

......ER & elA. LTDA.UN
INDOSTRI COMÉRCIO -

,-------------------------------------------,

-

Art. 2.° - O vareji ta de ar

roz vendido a granel o, em con-

.chas é obrigado a afi ar junto
ao produto exposto à venda em

lugar vi .ível e de f cíl leitura,
8 Indrcação da elas] e ou sub
classe, tipo e respe tivo preço
de venda em carac eres de. no ,Artigo 1.0 - O artigo 3:° da Lei n.? 14:16, de 20/12/77,
mínimo, 2 (dois) ce timetr 0'8 de passará a ter 8 seguinte re da io, observado o disposto no artigo
altura.

'

1.0 desta Lei, cobrar-se-á a axa de Ilumínação Pública, meDlal-
Art. 3.° - Na co ercialização mente, calculada sobre o val r referência:

dp. arroz' entre em scotedor ou Faix. e/ou el.lle CODlum Valor .el. Valor Tua
distribuidor e o � rejlsta, bem' Residencial monofásico 0-30 wh 0,25°/0 Cr$ 3,25
como na do arro a granel em Resídencíal monofásico 31 8 50 Kwh

,
0,31°1. /1' Cr$ 4,03

sacos de 60 (ses enta) kg, de- Residencial monofâsteo 51 a 100 Kwh 0',62°/0 / Cr$ 8,06
verá constar n nota fiscal e- Residenciál monofâsico acim de 100 Kwh 1,24%/ Cr$ 16,1�

I

mitida a respec va classificação Residencial Bif. Trif. 1,24'!1ó Cr$ 16,12
do produto. ' Ind. Com. P. Pub. Emp. S. ubl. :Monof. 2.9,0/0 Cr$ 38,22
Art. 4.0 _ verificação da Ind. Com. P. Pub, Emp.· S. Publ, Bif. Trif. 3,,1.'2°/0 Cr$ 4:8,36

tipificação do arroz a granel ou
- Prtmárlos lJ(600/o Cr$ 150,80

empacotado, o que diz respeito Artigo 2.° - Esta L i entrarA em fígor na dita de 8UI
aos percentu is máximos de que- publicação, revogada! as d', posíções em

,

ontrário.
brados e d eitos tolerados nos

tipos das classes e eub-clssses Osnoínhae, 7 de fever ro de 1978

estabeleci S 088 Portarias n.? Benedito Therézio de C rualho N to - Prefeito Municipal
680, de 19 de setembro de 1975, Esta Lei foi regbt ada e plicada no Depertamento Ad-
do Minis ro de Estado da Agri.. ministrativo, na data supr

.:}
"

cultura, erá realizada pela fis-
calízaç do Depsrtsmento Na- Fabio Nabor rack - lretor, Administrativo - Vice Prefeito
cional de Serviços de Comer ..
ciali ção (DNSC) daquele Mi
nist rio, I,

com a eolaboraeão da
Su ertntendêncía Nacional do
Abas tecímento - SUNAB, para

_ afe�'ição e competente emissão de
Laudo Técnico.

EXPORTAÇAO
Telef.: Escritório _23-1779. Loja 23-2014

25 1'952/ 25
Ind. de Talhas e Pentes ,'étricas, Exaustores, Ciclones, carrinhos

para movimentaç carga, serras circulares e taqueiras.

Esquad:rias "UNGER" - J ' e s de correr, basculantes, max. ar, portas, gra-� ,

oes I,ara muro, portas rolo, ad�adas e portas de cotrer, em ferro simples
e perfilado. ESQUAQ AS EM A UMINIO - Portas simples e de correr, ja

nelas de/;/orrer, baseula es, Dlax. ar e box par!! banheiro .

.Il

DIST'R UIDORES EXCLU ,VOS DA LINHA COMPLETA
/� DOS MOTO �ES ''"WEG''.

,I.

C I�pleta secção de vidros a preços diretos da f4brica.

l"OJA "U, GER", a mais especializad.a da região, em peças para locomóveis,
caldeir

(,
e maquinários. industriais. eabos de aço, p,regos, parafusos de todas

as bito CaBes e cone�ões pal'1a água e pre.ssão, ,'fechaduras e ferramentas
, em Geral.

Rua Des. Castra C�rvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

R,epresentante em Canoinhas: WALDEMAR KNüPPEL

Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 22-03,36 -- Canoinh!ls - Santa Catarina
"

VISTO

Oeteylsa d. Luna Bertrand
F. Amorim - Assistente
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PreFeitura
de Ce

Municipal
oinhes

Lei N. 1420 de 27/02/78
n.O 1416 de 20-12·77Altera a tabela da I

Benedito Therézio de
de Csnoínhas, Estado de Sant
Municipal decretou. e eu ssncí

arvalho Netto, Prefeito Municipal
Catarina" faz saber que a Câmara
no a seguinte I

E I:

Lei 27/02/78

e Carvalho Netto, Prefeito Municipal
nta Catarina, faz saber que 8 Câmara

anciono a seguinte
L E I

.chefe do Poder Executivo autorizado
a contrair no Banco tio Estadó de Santa Catarina SI A - BESC,
empréstimo por an clp cão da Receita gerada pelo Fundo de
Participação dos M nící

j
os DO imposto sobre Circulação de Mer

cadorras, até o li te m xímo de duzentos e seis mil e vinte e

seis cruzetros e iota e cinco centavos (20€.028,35) para espscl
ficamente pagl\ o débi o das subvenções da FUNPLOC - Fun
dação Univeraí llria do Iane lto Catarínense, referente aos exer

cícícs de 1975, 1976 e 977.'

Parágrafo Úoic - Para 08 fin� constantes neste artigo,
fica o Ch��' do Pc de r xecutívo autor izado a oferecer como ga
rantia d e !l<gllmento e

,

mutuante 8S quotas do Fundo de Parti

cipação I"S Muntcíptos i DO imposto sobre Circulação de Merca
dorias.

Benedito Therézi
de Canoínhas, Estado de

Municipal decretou e eu

public
�rt. 2.° ,- Esta i Lei entrara em vigor na data de sua'

ão, revogadas a8 dísposícões em contrário.

Canoinhes, 27 de fevereiro de 1978

BENEDITO THERÉZIO DE·CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Ad
ministrativo, na oata ulpra.

FABIO NABOR FUCK '

Diretor de Administração - Vice Prefeito Municipal
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'IIII
izacão em aparelho digestivo

(línica e Cirurlia
HORÁRIO: 10 à 12 horas � 13,30 às 18,30 horas

'Rua M8jor Vieira, 84ô (ao lado da Retífica Ca'noinhas)
CANOINHAS • se



Fixada já a data de 18 e 19
do corrente mês, em Paula
Pereira, para o IV Concurso
de Pesca, uma boa promoção
do Clube de Caça e Pesca
Major T. Vieira, sempre bas
tante concorrido e este ano
com novas atrações.

x x x

O
.

sr, Nery Gonçalves Ioí
promovido no Banco do Brasil,
sendo nomeado' sub-gerente
em Braço do Norte, no sul
do Estado.-

x x x

Nota- se agoramais trabalho,
com outras frentes de serviço,
na pavimentação asfáltica da
rodQvia 280, Canoinh�s-Mafra.

x x x

Dias 21 e 22 de abril, nova
visita do Governador Konder
Reis à nossa região, para vá
r-ias inaugurações, em Três
Barras, Canóínhas, Major Vi
eira e Monte Castelo, desta
cândo-se aqui, a eletrificação
rural nas localidades de Anta
Gorda, Pinho. e Santa Leocá
dia, além do novo edifício da
FUNPLOC.

x x x

A Petrobrás de novo em
nosso município" agora para
a pesquisa do xisto em todo
nosso interior.

x x x

Faleceu em Florianópolis o

conhecido historiador dr. Os
valdo Rodrigues Cabral, ex

deputado e autor do nosso

brasão, com a legenda Cata
rínenses semp-r.

04�03-78
N.G> 1460

Ano XXXI

Esteve em nossa cidade o
Professor Theobaldo Costa Ja
mundá, dando instruções e
subsídios para a formação do
Conselho Municipal de Cultu
ra, com reunião a respeito
na manhã de õa, feira no re�
cinto da Câmara Municipal.

x x x

Destaque socialem Curitiba
dia 18 próximo, com o enlac�
nupcial dos jovens Ovidio Gar
cez, filho de Nilson Garcez e
Maria de Lourdes Correia Gar
c.ez, com Rosângela F. Bastos,
Iílha do empresário canoí
nhense Benito Gastão Bastos
e Haidê Fernandes Bastos.

x x x

A sra. Waldimira W. Davet,
viúva do saudoso Prefeito de
Major Vieira, 'Odilon Davet,
comp.etou domingo último ida
de nova, sendo homenageada
pelos seus familiares com um

grande churrasco na Fazenda
Marcata, em Salseiro, de pro
priedade do grupo da Brahms:

x x x

O Vereador Edmundo Bit
tencourt, agora, entusiástico
defensor da administração de
Therézio, encõntra-se em F-lo
rianópolis, para um curso de
aperfeiçoamento em sua car

reira, com a duração de 10
dias.

x x x

Futebol programado para o

dia 12, em Felipe Schmidt,
reunindo as equipes da Fa
zenda Crestani, comandada
pelo Célio e Banco do Brasil,
com todos os seus cobras e

grande churrascada.

Organizações
Alessandra

T,emos ótimos negócios. Visite-nos.

ORGANIZAÇÕES ALESSANDRÁ
Rua Major Vieira, 433 - CANOINIIAS � se

·acomin!
•"",

a

Apartamentos em Ca boriú - Edifício Mariluz.
10 alqueires de terra pinhal novo, madeira branca, todo cer

cado - pr. ço Cri 120.000,00.
5 lqueires de terra, a. 8 km da cidade - preço Cri 100.000,00.
Ca de madeira, lo alizada nas proximidades da nova rodo

viária com te eno de 800 m Preço Cr$ 140.000;00.
Casa. alvenaria, calizada na praia de Oamboríü, mobiliada,

2 quartos, cozmha, BWC, sa e varanda. Terrene arborizado. Preço
Cr$ 1OJ.OOO,OO. Entra Cr$ .000,00.

,

Gleba Rural in o 31 alqueires, com madeira em cima, er-
vai com mais de 3.000 pe oduztndo, localizado nas proximidades da
Serra do Lucinda. Preço lJr 14.000,90 o alqueire.

10 alqueires, com c s em ótimo estado, paiol, potreiro, pinheiro
para corte, todo cercado, a uad luz nas proximidades, carroça, pare
lha de animais. Preço Cr$ 90.000, tl_ Negócio de ocasião.

Propriedade cont do casa de madeira, todo cercado, aguada,
paiol, boa terra de planta. reço Cr$ 120.000,00.

.

CARROS
- Brasilia, ano 1977, ótimo estado.. Preço Cr$ 58,500,00.
- Volks 1300, ano 1967, ótimo estado. Preço Cr$ 16.000,00.
....;, Maverick, ano 1974, oor azul, único dono, 28,000 km, aceita. troca.
- Variant, ano 1971, cor bege. motor novo. Preço Cr' 21.080,00.
...:.. Volks 1300, ano 1976. cor vermelho. Preeo CrS 40.000,00..
- Volks 1300-L 76 com 18.000 km, - preço Cr$ 4õ.ooo,oo, ótimo estado.
- Volks 1500, ano 1970 - preço CrI 21.000,00.

Um episódio da Infância do

Presidente· Ernesto (jeisel
Fernando Jorge

, "

nhã, aplicavam-se aos deveres escolares durante
uma hora, e no período da tarde, estudavam
duas horas.

Ernesto, o caçule, era o maia calmo, o

mais reservado, uma criança introspectiva. Ele
fez seus primeiros estudos no Colégio Eletnen-
mentir de Bento Gonçalves.

'

O quintal de Geisel mostrava-se rico em

árvores, frutiferas. Quando os meninos da vizi

nhança pulavam o muro da ca,sa, a fim de fur
tarem pêssegos, maçãs e laranjas, ouviam logo
depois uma voz oculta, que lhes guiava 08 pu-
sos:

- «Nessa árvore não! Os pêssegos ainda
estão verde! Procurem naquele outro canto a

macieira ou a pereira! As laranjas maduras
estão naquele pé ali adiante!»

E 08 peraltas, guiados por alguém que
conhecia topos os recentos do pomar, obedecíam
8S sugestões da voz misteriosa. colhiam 08 fru
tos e saiam satisfeitos, cainda que um pouco
intrigados», pois da própria casa partia ea o

rie"nt'sção' mais favorável '80S seus paladares
justamente de onde deveriam vir reclamos e

admoeetações pela invasão inusitada". Na ver·

dade, quem os orientava era o meníno Ernesto
Geisel, embora «não aparecesse em pessoa pa
ra liberar-lhes formalmente os frutos».

Nede curioso eplsódío, já se define, em

traços 'nítidos, o singular temperamento daque
le que chegaria a ser um dos nesses presidente
da República. Existe ai" no fato pitoresco, bro
taodo da alma de uma criança, o desejo de

servir, de ajudar, a prudência, a bondade, a

generosidade. as sementes de um espirito tole
rante e liberal.

O pai de Ernesto descansava dos seus

sfazeres, no eartôrío de registro civíl, recorreo
do a uma distração bem inocente: era cultor
da filatelia. E todas as semanas tinha o h6bito
de comprar um bilhete de loteria na barbearia
de um amigo italiano, chamado Giacomo Fer
rari, também conhecido pelo speltdo de Giaco
mino Mas um dia, cansado com a indiferenca
da sorte, Augusto Geisel desistiu de adquirir OI
tais bilhetes. O bom Giacomin havia reservado,
para ele o número '10.615, entretanto Augusto
ecusou-se a comprá-lo, alegando que já estava
desiludido. Apesar da negativa, o barbeiro não
devolveu o bilhete pelo correio, preferiu guar
dá-lo. Dois ou três dias depois, Giacomin vol
tou à presença do amigo, porém éste não se

deu por achado.

- eNão insisto, Giacomin, não quero mais
saber de bilhetes de loteria».

O barbeiro respondeu:
- «O senhor sempre foi meu freguês. Eu

guardei o número. Agora ele é seu. Está pre
miado com 8 sorte grande. Já ouvi o resultado".

A sorte grande era de cem contos de réis.
uma quantia enorme na época. Como - Augusto -

não havia comprado o bilhete, quis recusar, mas
Giacomin insistiu. Diante da persistência do
outro, Augusto propôs que cada um ficasse com

a metade.'O barbeiro não aceitou. Só chega
ram e um acordo quando o pai de Ernesto lhe
ofereceu um empréstimo de vinte contos, sem

prazo e' sem juros.

Graças a este íne sperãdo auxilio financei
ro, Ernesto e os seus irmãos Henrique e Or
lando foram para' Porto Ah gre, onde ingressa
ram no Colégio Militar. E no período das férias,
quando apareciem em Bento Gonçalves meti-

.

dos em suas belas @ vistosas fardas com risca !I

vermelhas nas calças, o pacato Augusto Geisel
se sentia orgulhoso. E como seu coração tinha
memória, \, não era amnéstíco, ele costumava
afirmer: .

'

I

- «Com a loteria do Giacomln é que
estou conseguindo formar os meus ftlhoe>.

,

Ernesto Geistl, em dezembro de 1924, no
Colégio Militar, foi o primeiro aluno -de sua

turma. Numa foto .desta ép )C8, ele aparece
mostrando o seu rosto sereno de adolescente
e exibindo um umforme com grandes botões e

dragonas de franjas .

Tenaz, apliqedo ao. estudo, já em 1928 era

Aspirante 8 Oficial, da Arma de Artíthsrts, no
vsmente o primeiro de sua turma.

No ano seguínts foi promovido a Segun
do-Tenente, e em 1929 tornava-se Primeiro-Te
nente, sendo. transferido para- o 4,0 Grupo de
Artilharia a Cavalo, Da cidade de Santo Angelo�

Augusto Geisel, o pai do Presidente Er
nesto Geisel, chegou da Alemanha no começo
do século, e foi para Nova Teutônia, uma colô
Dia germânica do Rio grande do Sul. Depois
de se estabelecer na pequena localidade, ele
obteve trabalho Duma fundição, batendo ferro
em

.

bígerna. Em seguida logrou ser nomeado

professor da comunidade evaogélica. Passou a

dar eulas de alemão, e aern saber fs!ar portu
guês. direito, informa o octogenário Erik Peer
son. E este acrescenta:

- c Aquele. AUgU3tO erB muito engraçado. ,

Foi ele quem me deu a primeira surra. Eu es

tava fazendo careta. Como era esperto! Quando'
queria castigar toda a turma, botava os alunos,
uns trinta ou quarenta, de joelhos, mandava

que csda um segurasse na orelha do outro e.
puxava 8 do' primeiro. Com um puxão s6, cas

tigava todos.

Nessa época o jovem, Augusto, com cerca de
vlnte anos, conheceu a filha do pastor da co

munidade. A moça chamava-se Lídia Beckmsn.
O namoro e o noivado foram rápidos, em 1900

j á estavam casados.

O rapaz fez um curso e .se converteu em

professor público. A famílta foi aumentando, vie
ram os, filhos: Amália, Bernardo, Henrique e

Orlando.

Homem pertinez, sempre com 8 ambição
de progredir, Augusto tornou-se titular de um

cartório. A sua esposa, nesta oC8sião,· achava-se
grávida,' e ele queria que 8 criança nescesss em

Estrela, cidade situada à margem esquerda do
rio Taquarí, e onde a agricultura é bastante
desenvolvida.

Quando se aproximou o dia do parto, Au
gusto mandou buscar uma diligência, meio de

transporte muito popular naquele tempo. A via

gem não seria fácil, podendo durar vário! dias,
conforme a aituação da estrade.

.

- A diligência demorou e o casal desistiu,
Por este motivo, em vez de nascer na cidade
de. Estre ls, o quinto filho do imigrante alemão
veio à luz em 'Bento Gonçalves, no dia 3 de

agosto de 1907.

O nenê, recebeu o nome de Ernesto, que
no alto-alemão antigo se escreve ERNUST, e

significa, etímologícamente, clutador resoluto,
decidido».

Augusto era um homem tranquilo, díscre
to, 'econômico, amigo do lar, da família, e <ca-

. ramente podia ser visto num bar, tomando ca

fé». Gostava muito do trabalho e até ajudava
a esposa a fazer o pão. Desde cedo incutiu nos

fühos o amor SOB livros, ao estudo, e o senso

do dever, da responssbilidade. Os garotos po
diam brincar 8 vontade, mas todos tinham hOM
ra marcada para os estudos: na parte da ma-


