
Os problemas da estiagem
fernando luis tokarski

Basta �ercorrer o sertão e ver, com estupefação, a paisagem tap.eresca.Imperando �m nossa região, após quase cinco meses

?e relatr�a_estIagem. O cha? semi-batido, os pés-de-couve tendendo
a murchld�o, o gado magncela, uma veiazinha d'água perdida nofundo

.

d� riacho, o cab�c1? cansado, pestilento; a roça rela e min
guada. figura q�ase traglCa da atualidade, vítima da estiagemmassacrante. Alem de tudo, a imagem final ainda 'é aterradora: o
sol permanec� causticante, ferino. Esparsas nuvens de quandoem vez anuncI�m uma chuv� que não vem. Que fazer? Responde
o colono, estupIdamente humilda Nada! Esperar e rezar com Deus.

Es�erar e rezar com Deus! Qu�;á isso matasse a sede do
gado, gerrninasss a semente e deixasse frutificar a árvore! Mas
que fazer com a crendice se ela é a mãe de todas as esperanças?

.

O Estado também nada pode fazer. Segundo as notícias, a
estiagem que assola a região Norte bem como a Oeste e todo o sul
do país, é a mais brava dos últimos trinta anos, ou sessenta até.

.

As e�ta!íst�cas são alarmantes. A agricultura, principal
meio de subsístêncí., de 60% da população -regíonal, é a mais
atingida. As sa�r� de feijão, arroz, milho e soja, as principais cul
turas, foram atingidas em sua maior porcentagem. Embora que os
índices variem muito, pois não existe até o momento uma estima
tiva oficial, as quedas de produção oscilam entre 50 a 70% para o

arroz, 50 a 60%, para o milho, 40 a 50% para o feijão e a soja. Em
conseqüência, a população urbana também usufrui dos prejuízos,
pois é lógico o aumento substancial do preçc dc-:-'ces cereais e dos
de menor valia mercantil.

O custeio das operações de crédito bancário é o grande
terror dos ,agricultores. A perda total ou parcial das safras impli
cam em atraso nos pagamentos das taxas e devoluções devidas às
casas de 'crédito. "O negócio é penhorar a casa, os filhos e a mu

lher", ouvi outro dia, numa conversa bastante irônica, dum cam-

ponês do interior do município.
' ,

Os perigos de incêndio, principalmente os florestais, com
preendem grande ameaça nas secas. A prática das queimadas con

corre enormemente para o alastramento deste perigo. Negativa
mente, os agricultores da região estão acostumados a esta prática
indevida. Com a aplicação do fogo às roçadas e 'campos, além do
perigo de incêndios florestais, perde-se o humos, feritilizante natu
ral da terra.

A pecuária também recebe fatores negativos em virtude
da estiagem: Os pastos, nativos ou artificiais, arduamente castiga
dos pela ensolação, encontram-se à raiz exposta, já nesta época.
Conquanto, em período climatérico normal, os pastos só secariam

quando recebessem as primeiras precipitações hibernais ou mais

comumente, geadas.
Os leitos de água doce, outrora abundantes nesta época do

ano, atualmente se encontram em estados, deploráveis. Muitos ria
chos' secaram. Os pecuaristas tem apelado para a alternativa dos

açudes. Mas, em contrapartida, a estagnação das águas provoca
sua contaminação. Vale salientar que 0' fluído de tais açudes tam
bém tem serventia para os homens, em lavagens do

.

vestuário e

absorção. Logo, homens e animais contaminados é 00 resultado des
ta .altcrnativa de aproveitamento líquido, não muito recomendado
à população. Mas não deixa de ser uma fórmula empregada, sob

ameaças de conseqüências funestas.

No mais, ainda restam problemas à parte, como os da po
luição atmosférica, principalmente. no conglomerado urbano.. A
maledicência da poeira é lamentado, sobretudo, pelos motoristas

e donas de casa. O excesso de poeira nas estradas é sinal de perigo,
Resta ainda, o temível problema dos racionamentos de

água e energia. Em' Canoinhas, o rio que abastece a cidade ainda
tem quantidade suficiente para o abastecimento_urbano. Mas se a

estiagem se prolongar, drásticas medid�s.dev�rao ser tom�das .

Pelo lado energético, nada se sabe de oficial, mas a ele se aplica o

mesmo propósito que talvez seja aplicado à água potável.

14 de maio D14 DAS MÃE�S
Queridas Mães, nesta data' tão significa�iva� o Colégio "S�

grado Coração de Jesus", com respeito e admiração, vos cumpri
menta com votos de muitas. bênçãos de Deus.

Vós, mães, sois como as abelhas: alimentais vossos filhos

com o pólen do amor. Sois com� o sol que enc?e a terra de l�z :
càlor . Sois' vida. Sois luz que nao apaga, alegria nas horas tristes

de vossos filhos e de vosso companheiro.
Mães sois verdadeiramente o arauto da paz.
Vosso� olhos, vosso sorriso, vossas palavr�_s, vo_s_:;os gestos,
vossas censuras, vossas exigências, vossos'[perrlõ es, VOJS?S
carinhos, vosso amor, vossos conselhos fazem parte aa

beleza criadora de Deus

Queridas Mães, somos pequenos diante do desprendimen-
to de vosso coração.

.

Mas, neste dia, queremos ver-vos alegres, entusiasmadas,
felizes. . .

l,
, •

d d -,

Mães de nossa escola, mães de nossa C?mu.nI a e, maes

catarinenses mães brasileiras, mães do mundo inteiro:
-

- Anjos da' guarda, sempre ao nosso alcance. Rainhas absolutas

em vosso reinado de ternura, devot�me!lto e amor.

I t" no sacrifício e na renuncia acumulando tarefas
- nesga aveIS

,.
'

para equilibrar o orçamento domestIco.
- Mães professoras.
- Mães nos escritórios.
_' Mães nas fábricas ou na lavoura.

.

_ Infatigáveis, onipresentes, silenciosas e protetoras.
- Sadias ou doentes.
_- Javens ou idosas.
- Cultas ou analfabetas:

'

OBRIGADO PELA VOSSA PRESENÇA AO NOSSO LADO.

OBRIGADO PELO QUE FOSTES E PELO QUE SOIS PARA

���?J'A�<6'PELA FELICIDADE QUE COLOCAIS NOS CAMI

NHOS DA VIDA E DA HUMANIDADE.
_ "

Colégio "Sagrado Coraçao de Jesus
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Deputados federais Aroldo
Candidatos ao' Senado.

Carvalho e

Cordava. para

Wilmar Dallanhol.
Vice-(iovernador

o Deputado contarrâne�. AROLDO

CARVALHO. convidado. aceitou e vai

concorrer a uma vaga ao Senado, pelo
voto direto. no próximo pleito de

15 de novembro.

Sem dúvida, uma grande honraria

para nosso município e r eg
í ã

o , des
de que Jamais um representante de

nossa área veio a' disputar aquele
alto posto. Aroldo jã estã em plena
campanha, tendo visi tado , em compa
nhia do futuro Governador, Jorge
Bornhausen, os municípios de Join

ville, Timbó, Blumenau e Lages, pa
ra QS primeiros contatos.'

A ARE�JA indicou ainda outro

candidato ao Senado, Deputado Wil

mar Dalanhol, devendo v���er. por
tan to, com duas sub _ legendas e pos
sivelmente uma terceira. Também na

manhã de 4." feira foi indicado o

candidato a Vice-Governança. Depu
t�d6 Henrique Cordova.

'Aroldo, parlamentar dos mais

experimentados,comassinaladosser
viços jã prestados ao Estado, t�rra
natal e região, por certo tera a

necessãr ia guar ida de todos na 1uta

que vai ernpreender� principalmente
de seus conterrâneos, aqueles que

aqui nasceram, como aqueles que vie
ram e es t.ão-a j udando a nosso grande
desenvolvimento, que, esperamos.

venham a armar uma frente única @m

pról da eleição do filho da terra.

Pronunciamento do Presidente da Câmara MuniCipal de Canoinhas, HENRIQUE KRZESINSKI:
,

08 de maio - Dia da Vitória - II Guerra Mundial - Batalha de Monlese é relembrada
A batalha de Castello iniciada em ma-

,
,

nhã radiosa, era espetáculo grandioso e drama-

tico em que a Força Aérea Brasileira r:>r�se?te
horrorizava os defensores do baluarte irumigo,
com fogo traçante de suas metral�as e � explo
são sinistra das bombas que despejava. As 4 ho

ras da tarde a luta prosseguia; eis que podero
sos fogos de Artil!haria marcam: o iní�io da a�'
rancada final e, no crepúsculo vespertino do dI.a
,21 de fevereiro de' 1945, com a Infantaria dorni-

nando a crista, estava finalmente conquistada '1

vitória de Castello. A 23, L� Serra era outra

vitória e com a de Castelnuovo, a � de março,
caracterizou-se o rompimento da linha Gótica.

Nova arremetida em abril. Montese seria

a mais o-loriosa e sangrenta batalha Com mais
o

...

esta vitória e logo a seguir a de Zocc:a, o inirm-

go, definitivamente desalojado, recua dos_ Ape
ninos. A Engenharia, que, com denodo, vence
ra as armadilhas e os campos minados, 'recebo,
daquela feita, a difícil missão de apoiar os des

locamentos. Tem início nova fase de grande mo

vimento para o Vale do Pó. O conült� é resta

belecido em Collechio e, ali o Esquadrão de Ca
valaria Mecanizado corta a retirada da vanguar
da de uma Divisão alemã. O Cmt da FEB, pes
soalmente, acorre com o 2. ° Btl do 11.° RI e tra
va-se o combate. 600 alemães desde logo são
feitos prisioneiros. A ação prossegue, o cerco se

faz com o 6.° RI em Fornovo, onde, finalmente,
15.000 homens, 4.000 cavalos, 2.000 viaturas di
versas e 80 caminhões são recolhidos. Eis. que
a 148.a Divisão alemã e remanescentes da Di

visão de Bersaglieri, Itália, rendem-se às tropas
brasileiras.

Envaidecidos, proclamamos sempre o ,,:a�or
do Soldado Brasileiro na Campanha da Itália

E tantos deles se encontram hoj e em nossa fren

te ... Do Norte, do Centro ou do Sul, do litoral

ou do interior lá estava ele, sempre pronto -

abnegado, corajoso, dedicad?? ,,?rav_o e patriota
� a dar, se necessario, a propria VIda em defe

sa dos ideais de justiça e liberdade.

Jamais 'vacilou ante (.,._, missões, por mais
árduas que fossem, '::::'';:�Sé'.'!'' do frio inclemente,
no terreno hostil, do fogo inimigo, o que impor-

tava era sua vontade férrea de vencer e alcan

çar a paz, ansiosamente desejada.
Hoj e, orgulhosos, prestamos homenagem

aos ex-integrantes da Força Expedicionári� B:-a
sileira, que, no cumprimento d� tantas :rr:ls�oes
heróicas escreveram outras brilhantes paginas,

de nossa história militar.
Esses bravos constituíram os legítimos

representantes de nossa' gente no Teatro de .�pe
racões da Itália. Em todas as batalhas, ratifica
ram as tradições de bravura do soldado brasi

leiro, impuseram-se à admiração e ao ,respeit.�)
dos aliados e grangearam ainda a eterna grati
dão de todos os seus compatriotas.

Os feitos que conduziram à vitória os

nossos guerreiros sobreviverão eternamente no

coração da nacionalidade, como síntese do seu

valor pessoal e símbolo da vocação democrática
do povo brasileiro.

Seus exemplos de abnegação à causa jus.
ta e suas atitudes de desassombro ante mornen

to: desesperadores criaram, em torno de seus

nomes, legendas de inestimáveis valores morais
e cívicos.

Eis, pois, perante, o símbolo perene da

pátria, os representantes dos vultos que se �n
tregaram à luta diuturna pelo prosseguimento
da manutenção das tradições cris.ãs de nosso

povo.
Nos dias de hoje, com o exemplo que a

presença desses bravos sugere, renova-se a Pá
tria na guerra de outras frentes e nas batalhas
do desenvolvimento e da segurança.

No momento em que o comunismo - a

grande força da opressão-do século XX - esten
de as suas garras sobre a humanidade para o

controle físico dos povos e das mentes, nada
mais oportuno e precioso que as Iições herdadas
desses heróis, quando atravessando o Atlântico,
souberam defender a liberdade e os princípios
democráticos em terras de além-mar, estando,
pois, os brasileiros em condições de gara-rtir em
solo pátrio, os mesmos ideais de patr iot! �b
negação, fé no primado da justiça e rr

ideologias totalitaristas, quaisquer r

suas origens ou colorações",
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CORREIO DO NORTE

Infórmativo da General Motora do Brasil S. A.

e Segurançana Fiscalização
nas Estradas

CARAVAN

Durante o encontro sobr 2 Se- Igurançade Trânsito e Racionali
zxção de Combustíveis, realiza
do em Brasília na segunda
quinzena de março, a General
Motors do Brasil fez entrega ao

Dopartamento Nacional d.,
Trânsito (Detran) de 130 Che
vrolet Opala Caravan, versão
ambulância, destinados ao pro
grama oficial que visa intensifi
car a fiscalização em torno da o

bediência 2. lei que limitou em

80km/h a velocidade nas estra
das e à que determina a regula- .

gem da bomba injetora dos mo

tores de ônibus e caminhões, pa
ra reduzir o consumo excessivo
de óleo diesel.

As' ambulâncias serão distri
buídas a todas as unidades da
Federação, . através de convênios
que prevêem o repasse de equi
pamentos às Polícias Militares
estaduais.

O programa de físcalízaçso,
aprovado pela Presidência da
República, resulta de esforço

Iconjunto dos Ministérios da Jus
tiça, Transportes e Minas e E
nergia e será executi.do através
de operação coordenada do De

partamento NacionaI de Trân-
.

sito e Concelho Nacional do Pe-
. tróleo.

.
Além da redução do consumo

de combustíveis, e programa
tem por objetivo elevar a segu
rança nas estradas, pela preven
ção de acidentes, bem como agi
lizar e elevaros padrões de as

sístência.
Todas cs rmbulâncias foram

equipadas de acordo com espe
cificações dó Detran/CNP.

Caraeterlstieas
Todos os Chevrolet Caravan

)-

,
'

que integram o programa têm
motor de 4 cilindros em linha,
com potêi.cia bruta de 89 HP a

4.500 RPM. A transmissão é de
três marchas sincronizadas à
frente e uma a ré. Os freios são
hidráulicos, com circuitos índe

pendentes, dotados de discos
ventilados nas rodas dianteiras e

tambores auto-ajustáveis nas

traseiras .

A caracterização ambulância
compreende: maca de 1,80 x
O,55m, dotada de cintos de segu
rança e guiada sobre trilhos;
banco para assistente em fibra
de vidro moldado; maleta para
.medícamentos de primeír s so

corros; farolete manual tipo
"spor-light" na p -rta direita;
faroletes traseiros para Ilumina
ção do local de embarque de aci
dentados; extintor de grande
capacidade de (8 quilos), para
combater Q incêndios de veícu
los; quatro ccnes telescópicos de
sinalização, 'para bloqueio ou

desvio de tráfego; sirene eletrô
nica de som oscilante e com po
tência nominal de saída de 50
watts; microfone e amplificador
.para menragens através da uni-
dade de som externa: e dois si
nalizadores rotativos com lâm
pada de iodo de 55 watts de po
tência cada, instalados no teto
do veículo.

Além destes equipamentos de

fábrica, os veículos serão dota
dos de rádio ajustado à frequên
ci.i de operação da Polícia Mili
tar de cad.i unidade da Federa

ção. EsJ:1s disporão ainda, atra
vés de repasse; de aparelhos de

radar, de rádios portáteis e rá-.
dios de estação fixa, para apoio
à fiscahzaçâo ..

,

REGISTRO CIVIL

Editais
Sebastilão Grein Costa, Es

crivão de Paz e Oficial do Re-
. gistro Civil do município de
Major Vieira, Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Ca-
tarina.

'

Faz saber que pretendem
I

.casar:
DINIR ALVES e CELINA MO
DEs'KI. Ele, natural deste Es
tado, nascido em Agudos, neste
município, no dia 26 de agosto
de 1955, lavrador, solteiro, domi
ciliado e residente neste municí
pio, filho de João Alves e de A
nita Saturnina Ro::lrigues. Ela,
natural deste Estado nascida em

Rio Novo, neste município no
dia 20 de janeiro de 1956, do lar,
solteira, domiciliada e resi lente
neste município, filha de João
Ambrósio Modeski e de Barbara
Wícyorkievicz Modeski .

NIVALDO MARIANO e MA
RIA DA ,GLORIA DE LIMA. E
le natural deste Estado, nascido
em Rio Claro, neste município,
no dia 7 de agosto de 1947, lavra
dor, solteiro, domiciliado e resi
dente neste município, filho de
Manoel Mariano Filho e de Es
colastica Maia. Ela natural des
te Estado, nascida em Silveira
de Mota-Itaiópolis, no dia 5 de
fevereiro de 1950, do lar, soltei
ra, domiciliada e residente neste
município, filha de Vitor de Li
ma e de Rosa Fernandes de Pau
lal

Apresentaram os documen
tos exígídos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém tiver co

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

Major Vieíra, 4 de maio Çl�
1978.

SEBASTIÃO GREIN "OSTA

.

Oficial do ,Registro Civil

Festa pró-construção do Colégio e Jardim
de Infância Santa Terezinba de Canoinhas

Dias 20' e 21 de' maio de 1978
. participe 8_ dê a sua. colaboração, afim. da dotar Canoinhas

da mais um estabelecimento de ensino.
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13 de maio de 1978

Comunicadó
BERNARDO TOKARSKI comunica a quem

interessar possa, que está terminantemente proibida a

entrada de pescadores, caçadores e outros, em suas

terras localizadas em São�Sebastião e Santo Anto

nio do Timbozinho, Rio dos Poços, Rio d'Areia e em

especial na Ilha do Canivete, município . de Mafra.

Os infratores estão sujeitos às penalidades
previstas em lei. 3

Canoínhas, 28 de�:abril de 1978.

, ,-
,

W&

Consertos de lonas, reformas de móveis,
estofados e estofamentos de carros em

geral.- é com

Edmundo Keiser
Rua Bernardo Olssn, 509 ,- Canoinhas

.. a: am.'.e.MM • -

Economize e valorize seu crédito.

Abra uma �oDta popular na

Caixa Econômica Federal

I' ., pague com cheque. I·
ARMARINHOS

Rendas - Bo·tõesI

Fios

CREO IrESe' Rua Paula Perel!'ft
Rua Vida),: Ramos

.
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Redação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinhas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro;de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES: '

Papanduva: Esmeraldino M. Al.meida
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
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- E o almoço que não foi no Pi
nho e sim Da Forquílha, esteve ótt-

- _Doca e Bata, duas manas que
estao aí para alegrar mais nosso
sábado.
- Pois é gente, e o bom mesmo
para amanhã. você já sabe. Apareça
no Pingüim e comprove.
- E para agitar mais a city, Nazir
com sue potência 8strelada. Manda
brasa.
- Bloíe Pateunf um brotinho fofo
aparecendo com idade nova desde
o dia 4 próximo pessado. Felicidades.
- Nivea e Mikus novo parzinho ou
melhor o mais recente. Continuem
voces são uma graça.

-: Cativando a todos com. este seu

jeitinho todo ,especial Sandra S ..
�empre assim.

- Nós somos de 0anoinhas
A turma toda da bagunçada
Porém não estudamos nada
Passamos o tempo
Contando Piada
Para nós o resto é canja
Turru e Boca são canjícada
Porém se Cânoinhas precisar da
meninada .

Vai ler muito batalhada.
- O Pedro é o dono da Iulía
O Zico só nos dá alegria
O Shimo é uma parada
Não dá folga a meninada, não dá
folga ameninada.
- Durante � juventude, cremos

amar; porém só quando, depois de
velhos,

.

em companhia de outros,
conhecemos a força do amor.

TCHAU!!!

Dia 13 _. o sr. Lauro Pe
trinchuk; os jovens Luiz Car
los Rohrbacher, Cornélio R.OI'
berto Watzko.
'Dia 14 - a sra. Tereza esp.

do sr, Eruino Tremei; os srs.
Nelson Ferreira das Chagas,
lrineu Anacleto Tokarski.

13-05-78AA' m�e�rOeprê Nt T E C EN D o _ .. Responsabilidade J. M. e C.
- IA sen a para o fllh
o bem, a previdência a ]el' em

o, mo, com gente boa aparecendo por
pai V d' i d

' , uma láa ra, a IV n ade em uma f
.

ac:ssfvel à infância. A tOda�r"!� - Muito olhar, muita gamação ê
.
m es, 08 nos80S cumprimentos é

o que trás um Chevtte branco com
com todo o carinho que dedjc��o �\iiriam B. e Zeca K. dentro.
eata coluna Deite dia a elas

S

- O qu� se tem de melho� arafazer ho�e é aparecer no ClllEe e
8e divertIr ao som de dllcotheqVá lá. ue,

- LeUa recebendo ontem os cum
primentos de seus amígos por mal
um niver. A você tudo de bom.

S

- Geraldo e Raquel �irculando
por af em altos lovel. É lS80 aí.
- Quem esteve aqut e encantou o
eoraçâo dOI meninmhos foi Lili Me
rina. Volte sempre.
- Salviana muito cotada pelosmeniDinhos da city. Realm�nte vo
cê é uma graça.
- Calica muito fofo, balançando o

"

coreto. da meninada, que sempre
e.pera um olhar seu.

- Quem e8t� a mil é a S9raia. E
1lio �. para menos, pois o Pedro es
tá trítí gamado. Continuem.
- Nada melhor que um final de
semana com gente aparecendo por
aí. Junior e Marcos estão Dessa.

- Suli muito fofa alegrando a to
do. onde se encontra. Continue ga
reta.
- E o Caio novamente desfilando
com seu Chevette verde pela city,
é i8110 mesmo. Brrrrmmm a mir por
hora.

- Nato e Dirce outro perzlnho que
88 destaca na city. Isto é bom.
-'- Ouríçando as meninas a míl por
minuto um Jeep azul. Chega mais
Edu.

- E o Marquinhos está afim de
transar aquela moreníaha. Como é
que é Thelma.
- Silvana Tabalipa uma graça de
menina e uma super amiga. Apare-
ça mais garota.

.

- E o . chileno depois :de muito
, tempo voltou ti curtir os ares de
Oanoínhas. Alguma gamação em eu

rita?
- Quem promete aparecer por aí,
e chega quarta feira que vem é o

Rogério, trazendo para nós novída-.
des de Tubarão.
- Abel recebendo os eumprímen
tos por mais:um niver. A�você fofo
dos olhos verdes, felicidades.

-. Taf uma coisa diferente para
você ouvir e curtir, e que não aca

ba aquí.rêemaaa que vemtem mais.
É o nosso hino.

Registro Civil .. EDITAIS
te nesta cidade, filha de José

Lourenço de Souza e Vitória Lo

pes de Sousa.
SEBASTIÃO MACHADO

com NEUSA ZAMBULSKI. Ele
natural de São Mateus do
Suh-Pr, nascido aos 21 de junho
de 1953, residente nesta cidade,
filho de Aparicio Ferreira Ma
chado e Anália de Liz Machado.
Ela natural de São Mateus do

Su]-Pr., nascida aos 15 de março
de 1955, residente nesta cidade,
filha de Alexandre . Zambulskí
e Marta Zambulski ,

EMILIO RIBEIRO BASTOS
com SALETE MARIA MOSK
VEN. Ele natural de Corrêa
Pinto-SC, nascido aJ3 28 de maio
de 1945, residente nesta cidade,

. filho de Juvenal de Souza Bastos
e Lautina Ribeiro Paes. Ela na

tural de Três Barras-SC., nas

cida aos 08 de junho de 1955, fi
lha de Miroslau Moskven e 'Ca
tarina Moskven .

'WIGANDO MAROS com MA
RIA DA LUZ DE ALMEIDA.
Ele natural de Marcilío Dias

.

SC., nascido aos 04 de dezembro
de 1954, residente nesta cidade,
filho de Artur Maros e LHli Ma
ros. Ela natural de Três Barras
SC., nascida aos 30 de julho de

)1953, residente nesta cidade, fi
Ih.i de Adolfo de Almeida e Ma
ria Iracema Carvalho de. Almei
da.
ALBINO' TOMPOROWSKI

CO?TI LAERT SUR STOCLOS
KA. Ele natural de Taiozinho
SC., nascido aos 10 de outubro
de 1951, residente nesta cidade,
filho de Francisco Tomporoskí
Filho e Josefa Iglikoski Tompo
roski , Ela natural de Três Bar

. ras-SC . , nascida aos 25 de se

tembro de 1947, residente nesta

cidade, filha de Augustinho Sto
closka e Wanda Stocloska.
ALINOR CARVALHO RA

MOS' com LIBIA ALVES DE
LIMA. Ele natural deste Esta
do, nascido aos 21 de deze-nl-ro
de 1937, residente nesta cidade,
fi']ho de Olária Carvalho Ramos.
Ela natural deste Estado, nasci
da a0's 21 de novembro de 1940,
filha de Benvinda Alves de Li
ma.

JOSÉ KOMAR com ODETE
LOPES DE OLIVEIRA. Ele na

tural de Antoni0' Olintü-Pr.,
nascido aos 26 de abrH de 1957,
residente nesta cidade, filho de
Nicolau Komar e Antonia Lat
chuk Komar. Ela natural de La

pa-Pr., nascida aos 16 de no

vembro· de 1940, residente nesta

cidade, filha de Antonio Calaço
de Oliveira e Maria Luiza eolaço
Apresentaram 0'S documlentos e

xigidos pelo artigo 180 do Códi.

g0' Civil Brasileiro, sob n. o 1, 2
e 4. Se alguém tiver conheci
mento de existir algum impedi·
m'2l1.to legal" acuse-ü para os fins
de direito.

Três Barras, 2 de maio de 1978.
I

Antonio Wilson Wiese - Oficial

Dili 15 - 6) S1. Frederico
Wendt; menina Janice filha
de S1. [ouino Iêosler,
Dia 16 - as srtas, Regina

Dorotheie Polomani, Adalois
Maria Ferre;' s; o jovem Csr»
los Rogério Metzger.
Dia rr - a sra. Lecpoldina

esp: do sr. RodO/TO Froehner;
O sr, dr. Haroldo Schmidt res.
em São Paulo; a srta. Irma
Züerhut; o jovem Hugo rio.
raoanti Collodel, res. em Cu
ritiba.
Dia 18 • os S1 s. Pedro Meh

"Y Seleme, I Célio Kohler,' a

srta. Mzriam Kohler; íII menina'
,Szlvana filha do sr. Silvio ode
Siqueira.
Dia 19 - a sre. Eles esp,

do sr, Altaoir Zaniolo, res.

em Curitiba; o sr, Eroino
Tremi;' o jovem Silvio Knop.
Aos aniversariantes nossos

pnrabéns.
.

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

JOÃO OSNY FARIA MAR
TINS e ANA VOSSGRAU, am-

'nl·V·erSarl�antes �a Semana
bos solteiros. Ele, .operário, nas

" líJ \i li cidrr em Fluviópolis, Estado do

Paraná, em' 5 de setembro de

1952, residente nesta cidade, fi
lho de Alcides Soares Martins e

Maria Zizi Faria de Lima. Ela,
operária, nascida em Santo An

tonio, ditrito de Paula Pereira,
deste Município, em 10 de se

tembro de 1960, domícihiada e
.

residente em Fartura, deste Mu
nicípio, filha de Jvão Vossgrau
e Ines Stolarski Vossgrau.
AZEMIRO RODRIGUES DE

SOUZA e MARIA DE JESUS

DEMETRIO, ambos solteiros. E
le,comerciário, nascido em Ca

raguatá, Município de Papandu
va, em 15 de março de 1957, filho
de Vicente Rodrigues e Maria
Luiza de Mello, res. na cidade de

Papanduva, deste Estado. Ela,
do lar, nascida em 'I'imbozinho,

, distrito de Poço Preto, Municí
pio de Irineópolis, deste Estado,
em 13 de julho de 1961, filha de

Crespim Demetrio e Maria Ira
<.:ena Demetrio. '

JOSÉ VFLEBER e ENY ED
VETE WENDT, ambos solteiros,
domiciliados e residentes nesta
cidade. Ele, pedreiro, nascido

. em Fartura, deste Município em

11 de agosto de 1954, filho de Ro
berto Vfleger e Leandrina Pe
reira Vf1eger. Ela, do lar, nas

cida em cidade de Corbélia,. Es
tado do Paraná em 17 de abril
de 1962, filha de Antonio Wendt
e Divair Wendt residentes nesta
cidade.

SEBASTIÃO AUGUSTINHO
DE OLIVEIRA e ECILDA INÊS
DA SILVA, ambos solteiros, do
miciliadqs e residentes em Se
reia, neste Município. Ele, la
vrador, nascido em Matão, deste
Município, em 6 de março de

1953, filho de Salvador Augusti
nho de Oliveira e Julia Augusti-
nho de Oliveira. Ela, do lar,

�i����������������������••������������������� I nascida em Sereia, neste Muni-

I cípio emi 5 de novembro de 1956,
I filha de Pedro da Silva e Ema
Erzinger ,da SilIva.

Canoinhas, 14 de maio de 1978

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Civil

I
I

Bar. Restaurante 8 Vburrascaria
IIG A L O O E O U R O II

fspeto corrlfo todos os dias além das eSJlciali�ades da casa
Segunda: Canja e. virado de feijão à paulista
terça: Costela especial e rabada

quarta: Buchada

quinta: Linguada com ervilha
. sexta: peixada
sábado: Feijoada à carioca

domingo: Espeto corrido especial (10 qualidades
carne).

Todos os sábados, boite com iníciO às 22 horas.

Em breve estará·. servindo à La Carte com 35 .pratos a sua disposição
Atende-se também pedidos de galinha, leitões, cabri
tos e carneiros assados e pratos especiais para festas

de anivers rio, casamento, etc.

Bar, Restaurante e (.horras(aria «GALO DE OURO»
BAIRRO s10 CRISTÓVÃO - Agora 80b nova Direçãe

/\/f -, I
ivtemee,
um abraço do

COMÉRCIO -

Vlube do Sigilo

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

I

UNGER & elA. LTDA.
INDÚSTRIA - EXPORTAÇAO

Telef.: Escritório 23-1770. Loja 23-2014
ANTÔNIO WILSON· 'WIESE,

Oficial do Registro Civil de Três
Bárras, Estado de Santa Cata.ri
na, na forma da lei faz saber que
pretendem casar-se:

JOÃO DE JESUS com HIL
I MA LOURENÇO DE SOUZA.
I .Ele natural de Três Barras-SC
I .

'

I naSCIdo aos 12 de agosto de 1956
residente nesta cidade, filho d�
Diamaro de �esus e Erondina
José de Jesus. Ela natural de
União da Vitória-Pr., nascida,
aos 02 de abril de 1962 residen-'

.
,

Prefeitura Municipal de CUDoinlÍas
4V180 DE LICITAÇÃO

.A Comissão de Licitação da Pre
feitura Municipal de Canoinhas leva
ao conhecimento dos intere",sados,
que Re a.cha aberta a TOMADA OE

,

l'R�Ç.�J_ - EUITAL D.o (17 i7�, para a

8,qmsl<;'5Lo de FERRO PARA CONS-
1 H,UÇAO (Destinado futura Estação
Rodoviária} com prazo de entrega
das propostas até a8 ;5 (quinze) ho
ras do dia �o do corrente mês
(20.05.78), no Gabinete do Vice Pre
feito Municipal. - Cópia do referido
Edi!al e maiores esclarecimentos
8e.ra� obtidos junto a referida co·
mlssao.

0anoinhas, 11 de maio de 1978.
HUGO ANTONfO PEIXOTO
Presidente da Comissão

Baile do

Calouro/78
o Diretório Acadêmico San

ta Cruz de Canoinhàs, tem a

honra de convidar V. Sa., e

Exma. família para participa
rem de seu tradicional baile.

Data: 27/05/78 .

Local: 'Club Canoinhense
Início: 23,00 horas

Traje: Passeio

Animação: Grupo Tropical land

25 25
Ind. de Talhas e Pontes Rolantes Elétricas, Exaustores, Ciclones, carrinhos'

para movimentação de carga, serras circulares e taqueiras.

Esquadl'ias "UNGER" - Janelas de correr, basculantes, max. ar, portas, gra

des Itara muro, portas de rolo, gradeadas e portas de correr, em ferro simples
e perfilado. ESQUADRIAS EM ALUMINIO - Portas simples e de correr, ja-

nelas de coITer, basculantes, max. ar e box par!! banheiro.

DISTR,IBumOItES EXCLUSIVOS DA LINHA COMPLETA

DOS MOTORES "WEG". .

Completa see�ão de vidros a pTfl-ÇOS diretos da fábrica.

I,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,.. fechadura;s e ferramentas
I

em Geral.

Rua Des. <tosta Cal'Valho, 41 e �4 - UNIÃO DA VITÓRIA· - PR.

RepreseDtante em.�(Janf)inhas: WALDEMAR KNüPPEL

:Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 22-0336 -- Canoinhas - Santa Catarina
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PREFEITUHAI
ii LEI N° 1.429,DE 29/04/78.
I,
REAJUSTA OS VENCIMEN-

,I TOS DOS FUNCIONARIOS DA
Iilj CÂMARA DE VEREADORES.

I' II Faço saber que a Câmara de Ve

I"reador�s decretou, e eu Benedito'
I
Therezío de Carvalho Netto

',Prefeito Municipal de Canoi�
:llnhas? Estado de. Santa Catarina,

,

II sanCIOno a seguinte "

I LEI: '

1;IArt. 1°-Ficam reajustados a p�r
� tir de IOde maio do corrente a

Ino, os vencimentos dos funcioná ..

1 [rios públicos municipais do Qua
I dro do'Poder Legislativo de Ca-
: noinhas, em 35% (trinta e cin- '

I, co por cento) .

I Art. 2°-As despesas decorrentes
I

com a presente Lei, correrão à
: I conta de dotação específica do

I orçamento vigente, e deverão
, ser suplementadas em época o

portuna.
! Art. 3°-Esta Lei entrará em vi
,'go";' na data de sua publicação,:1 revogadas as dísposjções em con
I, trário.

'

. Canoinhas, 29 de abril de 1978.

I Benedito Therézio de Carvalho

'�. Net.to -- Prefeito Municip'al

ii Está Lei foi registrada e publi
ii cada no Departamento Admínís
'I trativo,na data supra.

"
.' Fábio Nabor }I"uck

" Diretor de Administração
, Vice Prefeito Municipal

/

"DECRETO N° 20/78
APROVA SUBDIVISÃO

UMA AREA TERRA

Benedito Therezio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de Ca
noinhas, Estado de Santa Cata

rina, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com a

Lei n? 830 de 04/06/68
DECRETA:

(

Art. 1°-De conformidade com o

despacho do sr. Engenheiro da
Prefeitura, exarado no requeri
mento protocolado sob n? 415 de

23/03/78 e nas respectivas plan
tas, fica aprovada a subdívisão

procedida pelo sr. LOURENÇO
DE MATOS RIBAS, -de um ter
reno urbano, situado às ruas Ní-

DE

,:.M (J N I C I P A L
r,

carágua, esquina com a rua João
Tomachitz, com a área de
1. 656,00m2, constituidos pelos
lotes 15 e 16 do loteamento Ger
mano Bayerl, sendo distribuido
em 03 lotes.

Art. 2°-Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação,
.revogadas as disposições em con-

trário.

Gabinete do Prefeito Municipal
de Canoinhas, em 08/05/78.

Benedito Therézio de Carvalho
Netto - Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e

publicado no Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuclk
Diretor de Administração

, Vice Prefeito Municipal

DECRETO N.o 22/78

Benedito. Therézio de, Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de Ca

noinhas, Estado de Santa Cata

rina, no uso de suas atribuições
legais de acordo com o artigo 197
da lei n.? 1.149 de 25/04/74,
combinado com o artigo 1. ° da
lei n.o 1.241 de 09/04/75.

(J DECEETA
Art. 1. 'O _ Fica declarado em

regime de tempo integral! o car

go de Assessor de Víassão e o

bras, ocupado pelo Dr. Luiz
Fernando Fuck ,

.
,

Art. 2. 'O _ As vantagens finan
ceiras serão devidas a partir de
16 de março do corrente ano.

Art. 3. ° _- Este Decreto entra
r cl_ em vigor na data de sua pu
blicação' revogadas as disposi-
ções em contrário. ,

.

Gabinete do Prefeito Municipal
de Canoínhas, emlO/05/78.
Benedito Therézio de Carvalho
Netto - Prefeito Municipal

,Este Decreto foi registrado e pu
.blicado no Departamento Admi
nistrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

.

Vice Prefeito Municipal

COZINHAS COMPONíVEIS
T D 'S HINI

130nitas

DECRETO N° 21/78

APROVA SUBDIVISÃO D,E
UMA AREA 'DE TERRA.

Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de Ca
noinhas, Estado de Santa Cata
rina, no uso de suas atribuições
legais e de conformidade com a

lei n? 830 de 04/06/68
DECRETA,

Art. 1°-De conformidade com o

despacho do sr. Engenheiro da
Prefeitura, exarado. no requeri-

.

mento protocolado sob n? 540 de
18/04/78 e nas respectivas plan
tas, fica aprovada a subdivisão
procedida pela sra. FRANCIS
CA M. MACIEL, de um terreno
urbano, situado a rua João To
machitz, com a área de
1.819,OOm,2, lote n? 02 da subdivi
são da mesma, sendo. dístribuido
em 02 lotes.

Art. 2°-Este Decreto entrará em

vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em con

trário.

Gabinete do Prefeito Municipal
de Canoinhas, em 08/05/78.
Benedito Therézio de Carvalho,
'Netto - Prefeito Municipal

Este Decreto foi registrado e

pubLicado no Departamento Ad
mi.iistrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fucik
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

- sofisticadas - avancadas
"

-� úteis

)?ORTARIA N° 32/78
Benedito Therezio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal da Ca
noinhas, Estado de Santa Cata
rina, no uso de suas atribuições .

legais, resolve:
CONTRATAR·

NOS TERMOS DO ARTIGO L
PARAGRAFO L ITEM III DO
ATO COMPLEMENTAR N° 52

DE 02/05/69.
MARION FILLIES, para reger
uma classe no Jardim de Infân
cia "Luterana", na categoria de
normalista, no período de
01/03/78 a 28/02/79.
EDAISI GONCHOROSKI, para

. reger uma classe no Jardim de
Infância "Luterana", na catego
ria de normalista, no período de
01/03/78 a 28/02/79.

LENI GONÇALVES SIL
VEIRA, para reger uma classe
na E. I. M. "PCC 93", na cate-

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento em

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

DE
'

•. a...

C A. N O I' N' H A. S
goria de não titulada, no período
de 01/04/78 a ?8/02/79. '.

Gabinete do. Prefeito Municipal
de Canoinhas, em 04/05/78.
Benedito Therézio de Carvalho
Netto - Prefeito Municipal

Esta Portaria foi 'registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor FucJk
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

NOMEAR EM COMISSÃO,
DE ACORDO COM O ART. 17.

ITEM !I DA LEI N. o 1.149 DE
25/04/74.

Dr. LUIZ F'ERNANDO'FUCK,
para o cargo de Assessor de Via

ção e obras, Padrão P . C .2.11, a
partir de 16 de marwo do corren-
te ano.

'

Gabinete do Prefeito Municipal
de Canoinhas, em 10/05/78.

Benedito Therézio de Carvalho
Netto - Prefeito Municipal

Esta Portaria foi rgistrada e pu
.blicada no Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Admínistração
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 33/78

Benedito Therézío de Carvalho
Netto Prefeito Municipal de Ca
noinhas, Estado de Santa Cata

rina, no uso de suas atribui

I�oes legais, resolve:

Fc t c c ôpi as?
o Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

DORA" Automática que tira fotocópia dup,la face e simples
de qualquer documento em diversos tamannos.

Em apenas 5 segundos

- Luminosos e Placas de Acrllico

- Molduras de qualidade para quadros
- Artesanato em Acrílico e Vime

-�Espelhos

REFLEXO==�==LOJA
Praça Lauro Müller, 522 {ao lado da Ótica Confiança)

Canoinbas-SC J

Marcelo Jacob Fuck
MÉDI'CO

Especialização em aparelh o digettivo
(líni(ai�e Cirur.ia

HORÁR-IO: 10 às 12 horas 8113,30 às 18,30 horas

Rua Major Vieira, 846 (ao lado da Retífica Canoinhas)
Fone, 22-0734 - CANOINHAS .. se

Me Departamento de Velellos Usadls
de liguei Pracopiak' Comércio de,
Veícules Ltda., você eleontrará
par� pronta,' entrega:

Marca
Pick-up W illys\4 cilindros
Cheuette
Carauan
Mavel'ick azul

, ..Maoerick uerde
Variant

ADO
1976
19('4
j!)75
19('4
1974
1975

MIGUEL ,PROCOPIAK COM. DE VEítULOS LIDA.
Concessionário General Motor. do Brasil S. I.

Rua Major' Vieira, 289
_"

. Santa CatarinaCanoinhas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Escreveu
Esmeraldino M. Almeida

ESTIAGEM PROVOCA .INC:tNDIO

A grande seca que vem castigando a. agro-pe
cuária inclusive a. indústria, na noite do dia 30 pp.
nrovocou um começo de incêndio na firma Linifício

Lelie. O pronto atendimento de populares e. da
guarnição dos bombeiros da cidade de Mafra, evita

ram' que o mesmo se propagasse pelos pàvil!:ões se

guintes. Felizmente a pronta açao da comu�ld�de .

e

soldados do fogo imunizaram o !0CO dç>, �Il:cendlO
no seu início. Gestos como estes e que dignificam o

autor pela valiosa colaboração prestada em prol da
__________________� .__==wm__mr m_._a__�-

PAPANDUVA PRE�ENTE AS. HOMENA.GENS
AO FUTURO GOVERNADOR
DE SANTA CATARINA

d D· COt�.ormde Artelegrama recebido pelo' presidente
o Ire orio a ena de Papanduva ..

d 1
pr.esidente Regional da Arena convl'da'nednvlVa o Pde odemaí 1"'"

o erea o-
res e emars corre 19lOnanos para participarem das

hd,omednagsenst aCsetre::n prestadas ao futuro Governa
or e an a a arma,. Dr. Jorge Konder Bornhau

sen. Atendendo o convite seguiu dia 29 p p.

t d
. '. uma ca-

rav.ana ln egra a pelos senhores: Esmeraldino M AI-
m�lda -.presidents d� Arena, João F. Schade�k-

. V,lCe-PreS?-dente, yvalmír L. Senna - Secretário, Jo
se Antonio Correa - Tesoureiro, Sr. Agostinho
Schrem� - Gerente do Bese. \ Foi realmente umaverdadeira apoteose, mais de cinco mil pessoas presentes, tornando-se quase impossível se aproximardo Dr. Jorge �onder Bornhausen, situação dificíli
ma m�e�o. FelIzmente .num momento de sorte vem
o capitão chefe, do serv�ço de segurança e isolamen
to proxu:no a. nos. ,

,Entao eu chamei: capitão! Com
u�a polidez m:pec�vel o,honr�do oficial atendeu;adiantei que nos viemos a capltal,pará saudar o fu
turo�Governador, tendo ele autorizado a abertura do
co:r:dao para passarmos e levou-nos no carro oficial.
FOl cum:prrmentado pelo Presidente da Arena que
em. seguida apresentou os demais' integrantes. Pri
meiramente saudamos o Governador dr . Antonio
Carlos Konder Reis e em seguida o futuro Governa
dor n:., Jorge ,Ko�de:r:: Bornhausen. Realmente um
fato histórtco que ficará nos anais da, história de nos
sa terra.

CARTAO DE LISBOA

Conforme divulguei no último número deste
semanário os dois cartões recebidos do jornalista e

\advogado Dr. Dino Almeida em sua viagem pelo ve
lho mundo. transcrevo ag-ora o terceiro vindo já de
Lisboa. Eis o seu conteúdo: "Lisboa 12 de abril de
1978. Queri�o Papai

i .

Nalú e Eva. Abraços. Aqui
estou eu, saindo de, Lisboa, de volta a Paris. Ama
nhã vou de novo a Londres, de onde embarco de vol-
ta ao Brasil. Estou escrevendo este cartão a bordo
'do avião da T.A . P., entre Lisboa e Paris. Aqui tu
do bem. Beijos e abraços dO' Dino.

,

, ,

DRINK 'MAIS CARO DO MUNDO:

CACHAÇA ...
. :É isso aí. O empresário Salomão Grup,enma
cher e sua bonita esposa Sarita circulando em Israel
(ficaram 30 dias na Europa) sentiram saudades de
nossa tradicional feijoada. Vai dai que em Telaviv
rumaram para "Jafo" (O' bairro boêmio da citv) para
curtir uma boa feij oada a brasileira, com farinha de
mandioca e todos os apetrecfios afins, no Restauran
t,e "Baiúca". Até a legítima "batida", com cachaça
brasileira havia no restaurante. Ao pagar' a conta é
oue descobriram alg-o diferente: uma dose de batida
era simplesmente o dobro do preço de um wisky esco-

cês ... Que tal? (do D.A.)
,/

ESCLARECIMENTO NECESSARIO

� nosso dever levar ao conhecimento de nos

sos prezados assinantes e leitores que o não apareci
mento desta coluna ;nos números anteriores foi ori
fIem da demora na tramitação do expediente por via

Postal, caso que já tem se repetido dando origem ao
-

fato em foco. Esperamos e contamos com a valiosa

colaboração do Serviço Postal e compreensão dos
nossos assinantes e prezados leitores e.sperando que
tal não venha mais se repetir. A todos ó muito obri

gado do colunista.

nossa comunidade, da nossa gente e do que é nosso.
O colunista agradece o valioso apoio prestado,

MOBRAL PROMOVE CORRIUA.
,

O Movimento Brasileiro de Alfabetização
. MOBRAL, pela sua Comissão Executiva, Superviso
ra local, autoridades civis, militares e eclesiásticas,
promoveram no Dia do Trabalho uma passeata par
ticipando algumas dezenas de ciclistas

.

de todas as

idades, concedendo também prêmios para as catego
das seguintes: para o mais idoso. e mais jovem ci
clista, para o possuidor da bicicleta mais antiga, pa- IIra a bicicleta melhor enfeitada do grupo, 8 primeiros
prêmios para os melhores colocados outros tantos 'co
mo de consolação, foram 'entregues, pela Comissão
Julgadora. Diversas fotos foram tiradas para lem
brança. Vamos colaborar minha, gente. "Você tam
bém é responsável" .

05 DE MAIO - 143 ANOS

DE POUCIA MILITAR

Dia cinco de maio de 1.835, portanto há apro
ximadamente um século e meio, na freguesia SS.
Trindade (hoje Florianópolis), pelo então Feliciano
Nunes Pires, foi criado no Fstado de Santa -Catarína
a gloriosa Polícia Militar, hoje orgulho de nosso Es
tado e de nossa gente, responsável pela sublime mis
são de manter a ordem, segurança e a paz a seus ir
mãos. O policial militar é hoje o espelho da tranqui
lidade onde quer que esteja presente. Mantenedor da
ordem, sempre solícito no atendimento a uma infor
mação, a um chamado urgente, no nosso trânsito, nas
escolas, é o anjo da guarda nas horas de aulas em. es

tabelecimentos de ensino, sempre servindo a socieda
de que também retribui cordialmente esta mesma

confiança. 'É aquele chefe de família que por abraçar
essa sublime e delicada missão profissional, deixa na
maioria das vezes, seus entes queridos: pai, mãe; filhos
e esposa, para defender os direitos de seu semelhan
te com o sol brilhante ou na calada da noite. Seu ex

pediente é ininterrupto. Policial Militar Catarinen
se, a nossa sociedade e comunidade te saúda e rende
nosso preito de gratidão pedindo a Deus todo Poderoso
a proteção Divina para todos Milicianos Catarinenses
e em especial ao destacamento local na pessoa de seu

Cmt: 2. Sgto . P.M. Jamir Carvalho e demais poli
ciais. A todos nossa mais reconhecida gratidão. A
Polícia Militar do Estado, orgulho dos catarinenses,
nossa sincera 'saudação nO' seu glorioso dia.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 07 auem festejou niver foi a Srta. Marcia
Regina, filha do casal José (Belina) Corrêa, ele fun
cionário Federal. Foi dia festivo e alegre para a Mar
cía e amiguinhas.

Dia 09 aniversariou a garota Mariane, filha do
casal Dr. Paulo (Teresa) Camargo, ele Diretor do
Canal 12: Cumprimentos mil para a Mariane.

Dia 1'0 completou mais um feliz .aniversário o

prestativo cidadão sr. Antonio 'da Cunha, Ramos,
funcionário Federal aposentado. Muito cumprimen
tado foi o distinto senhor na rua festiva data.

Dia onze foi dia de cumprimentos para a Sra.
Augusta Emília Almeida, funcionária da Prefeitura.
Colegas lhe prestaram merecida homenagem na sua
data natalícia.

Dia 12 festejou níver o jovem Ricardo Anto
niazzi 'estudante em Curitiba. Foi muito cumprimen
tado ·e na oportunidade a' saudação habitual dos cole
gas estudantil, não faltou o coquetel cordial.

Hoje quem está comemorando niver é a srta.
Denize filha do casal Décio (Vania) Almeida, residen
te em Curitiba. Cumprimentos pontificando em alta
rotação.

Amanhã é dia de cumprimentos para a Sra.
Ione Antoniazzi funcionária Estadual, que estará fes

tejando estréia de idade nova. Colegas e amigas lhe
, prestarão as merecidas e justas homenagens.

UM POR SEMANA

O conhecimento amplia a vida. Conhecer é ví-,
ver uma realidade que a ignorância impede de des
frutar.

VENDE-S,E

Dr. Lincoln Simas
Médico especialista em crianças, comunica a população

de Canelnhas e das cidades vizinh�s, que já está aten

dendo no Hospital Santa Cruz. e em seu eonsultõrlo,

situado à praça Lauro Müller n.? 85, ,ao lado do IBDF.
I

Agora atendendo 'também pelo � P E S C

Vende-se um ótimo lote de
terra, esquina, com 600 m2,
a 100 metros da Faculdade,
Rua Bernardo Olsen. Preço
de ocasião. Ótlmo ponto para
comércio, Também lotes no

Jardim Esperança, a 100 mts.
do asfalto.

Tratar na Casa Santa Tere-
zínha. 2

FOTOCÓPIAS XEI\OX

Serviço instantâneo e perfeito
'"

'

Instalaçãe medera_Íllla.

Procure, no eseritório de De�by Carlos 1J1bm&m11, .,a

Praça Lawo Müller, 251 - Canoinhas - San�a Ga�iRa

Você já pensou em

ser sócio

contribuinte da

APAE

I de CanoinhasP

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal

·PORrrAR.1 A

De

,NORMATIVA,

N. 27
. o PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DE DE

SENVOLVIMENTO FLORESTAL, no. uso. das atribuições' que lhe

confere o. artigo 25,' do. Regimento. aprovado pela Porta:ia'n. 2�9,
de 25,04'.75, do. Ministério. da Agricultura, e tendo. em VIsta o. dis

posto. no. Decreto-lei n.? 289 de 28-02-77 e no Decreto n,? 61.680, de

13-1�-76,
'

RESOLVE:

Art. I}') - Estabelecer, para a colheita de erva-mate (Ilex
Paraguarienses - St, Hil.), safra 1978, o período. de 1.° de maio

a 30 de outubro de 1978.

Art. 2.° - Fixar os seguintes preços mínimos para as ven

das de erva-mate, safra 1978, dos produtores aos índustríaís:
2.1. Rio Grande do Sul

Cancheada, Cr$ 63,00 (sessenta e três cruzeiros) vor
15 (quinze) quilos.

2,2. Santa Catarina e Paraná
Cancheada c-s 67,50 (sesenta e sete cruzeiros e cin

quenta centavos) por 15 (quinze) quilos.
.

2.3. Mato Grosso

Cancheada, Cr$ t50,OO (sessenta cruzeiros) por 15

(quinze) quilos, 'poste Ponta..Porã ,

, ,

Art. 3.° -. Esta Portaria entrará em vigor na data da sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 12 de abrill de 1978.

JOAQUIM ,-FALCO URIARTE NETTO
\\ Presidente Substituto.

SINDICATO pA INDúSTRIA DO MATE,
NO ESTADO DE STA. CATARINA

JOAO 8ELEME - Presidente

.AVISO
DOMINGOS COELHO, especializado. em Baterias,

AVISA aos amigos e fregueses, que doravante passará aten

der à rua CeI. Albuquerque, n. 169 defronte a garagem da

Empresa Reunidas, contando também co.m grande estoque de

Baterias e material para reforma.

�---------------------------------------------------------I

Dra. Zoé.Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTI8TA -

- ClC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
� 'Especialização em Odontopediatria _

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone 2,2-0461

ÓTICA CONFIANÇA, ======

Fabricamos' todos os tipos de Ieates pára :óculos,
.

desde visão simples, bítoeaís, até lentes Varilux::2.

Aparelhagem moderna, perfeita montagem, garantia
de qualidade e assistência permanente.

Responsável Técnico:' EDU.o<i IIA8CIS WDIDIRLIOII

Praça Lauro Müller, 514 ," Oanoínhas se

BASILIO HUMENHUK & (IA. lTDA.

I Revendedor FORD I
1948 30 410S 1978

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

DISPONIBILIDADES DA 8EMANA:
\

Corcel luxo 1976 - branco nevasca

Corcel GT 1976 - amarelo e preto
Ford F-IDO 1960 - azul

Rural 1969 - 4x4 . verde.

,Camionete Chevrolet C-lO 1974 - branca

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa proeedêneie.:
aos melhores preços da região.

..

Vi"jte-nos sem compromisso, em nossa 19ja à

Rl,la Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268,'22'-0468, 22-0024

• I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



S. A.
CORREIO DO NORTE

\

13 de mato de 1978

Ind. Irmãose
C.G.C.M.F. 83.187.930/0001-23

\
( ,

/

I

1977

Em cumprimento as determinações legais e Estatutárias, temos o prazer de apresentar e submeter a apreciação dos senhores acionistas,

o Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 1.977, assim como a conta "Lucros e Perdas", e o parecer do Conselho Fiscal. Pelos documentos

aqui publicados demonstramos claramente a situação Econômica e Finan ceira da sociedade, permanecendo ao. dispor dDS senhores acionistas para
;

quaisquer esclarecimentos que julgarem necessánios .
t

Canoinhas (SC), 31 de Dezembro. de 1. 977.

AD�RETORIA

Resumo do Balanço Geral
I , I Y I

31 de dezembro
PASSIVO

deencerrado em

-

DISPONIBILIDADES:
Caixa e Bancos-Matriz e Filiais .. .. .. .. .. 2.022.473,39

REALIZAVEL A CURTO PRA�O:
Estoque: Produtos Acabados, Produtos em Elaboração,
Matérias Primas, Matérias Primas Secundárias, Ma
teriais de Manutenção e Reposição; Clientes: Títulos à
Receber menos Provisão p/Devedores Duvidosos e Tí
tulos Descontados; Outras Realizações à Curto Prazo:
Madeiras Extrativas, Bancos Contas Vinculadas, Ban

. cos Contas Especiais, Letras de Câmbio, Depósito à Pra
zo Fixo e Bancos Contas Caucionadas e Contas Corren-
tes: .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 102.263.133,35

REALIZAVEL A LONGO PRAZO:
Eletrobrás Lei 4.156, Obrigações da Eletrobrás, Obri
gações Reajustáveis do Tesouro Nacional, Adicional
Lei 1.474/51, Adicional BNPE, Reflorestamento Pro

jeto Próprio Lei 5 106, Participação em Reflorestamen
to Lei 5.106, Participação em Reflorestamento Lei ...
1.l34 e Depósito em C/Reflorestamento Lei 1 134 " .. 8.708.871,46

IMOBILIZAÇõES T�CNICAS - VALORES HISTÓRICOS:
Terrenos, Maquinários e Instalações, Veículos e Aces-.

sóríos, Construções e Instalações, Móveis e Utensílios,
Ferramentas, Semoventes mais Correções Monetárias

.
menos Depreciações diversas .. ., .. .. .. .. .. .. ..

53. 754.526,53
OUTRAS IMOBILIZA'ÇõES TÉCNICAS:

Maquinários em Comodato Marcas e Patentes e Direi-
tos s/cotas de Exportação .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2.108.088,15

.IMOBILIZA'ÇÕES FINANCEIRAS.;VALORES APLICADOS:
Participações em Empresas Coligadas, Participações p/
Incentivos Fiscais e Outras Participações .. .. .. .. .. 10.053.439,92

VALORES EM APLICAÇÃO:
Fundesc Lei 4.225 (Procape), Sudene'' Finam, Fiset e

.

Embraer .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1.052.590,00
'RESULTADOS PENDENTES:

Despesas Diferidas .. .. .. 3.071.080,68
CONTAS DE COMPENSAÇAO:

Valores Totais .. .. .. .. ..
64.474. 904,17

NAO EXIGíVEL:
Capital Social Registrado e Integralizado, Fun
do p/Aumento de Capital, Fundo de Reserva

Legal, Fundo p/Aumento de Capital s/Corre
São Monetária do Ativo Realizável, Fundo de

Correção Monetária s/O.R . T . N. -Fundo de

Manutenção do Capital de Giro Próprio .. ..

EXIG.íVEL A CURTO PRAZO:
Títulos à Pagar-Matriz e Filiais, Obrigações
Fiscais à Pagar, Contas Correntes, Instituições
financeiras e Outras Contas .' .. .. .. ..

"-

EXIGíVEL A LONGO PRAZO:

Instituições Fínanceiras e Contas Correntes

RESULTADOS PENUENTES:
Receitas Diferidas e Lucro em Suspenso à Dis-

posição da Assembléia Geral .

CONTAS J)� COMPENSAÇAO:
Valores Totais

I

SOMA TOTAL DO ATIVO: 253.509.107,65 SOMA TOTAL DO PASSIVO

Canoinhas (SC), 31 de Dezembro de 1.977.

102.558.651,75

32.513.449,8'1

44.045.691,39

9.916" 410,53

64.474.904,17

253.509.107,65 -

Demonstracão da Conta Lucros e Perdas
I

Conta Resultado Industrial, Conta Resultado Filial Curitiba,
Conta Resultado Filial São Paulo, Despesas Administrativas,
Conta Resultados Diversos, Depreciações Acumuladas, De
preciações s/Correções Monetárias, Provisão p/Devedores
Duvidosos (formaçào), Fundo de Manutenção do Capital de
Giro Próprio, Fundo de Reserva Legal, Lucro em Suspenso à
Disposrçáo da Assembléia Geral .. .. ..

SOMA TOTAL DO DÉBITO:

Conta Resultado Fábrica de Compensados, Conta Re ..

suhtado Serraria "5" - Arvoredo, Conta Resultado
-

S
.

"7" S Rerrana - anta asa, Saldo de Lucros e Perdas
e Provisão p/Devedores Duvidosos-Reversão .

I

63.520.952,84

63.520.952,84 SOMA TOTAL DO CRÉDITO:

, i�onoinhas (SC), 31 'de Dezembro de l. 977 .

ISAAC ZUGMAN - Diretor Gerente
•

• •
CPF - 005 585 089 '-87

6.3 .5,20 . 952',84
J ,\
,I

63 . 520 . 952,84 '

ORIVAL ADOLFO WITT -. Téc. Contab .

CRC/SC - 3876 CPF 124 057 019-87

Nós abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal da firma IN DUSTRIA E COM'ÉRCIO IRMAOS ZUGMAN S/A. estabelecida com sua

sede social- na Rua Paula Pereira n.? 1.013 em Canoinhas - SC, tendo pro cedido o. exame do. Relatório da Diretoria, referente ao Balanço Geral en
cerrado em 31 de Dezembro de 1.977, Demonstrativo. da Conta "Lucros e Perdas", e demais contas relativas ao exercício de 1.977, constatamos .a

J?::-:-:'.Jtidão desses documentos, e somos de parecer que a Assembléia Geral dos senhores acionistas, os aprove, bem como os demais atos praticados
pela Diretoria. '"

Parecer do Conselho Fiscal

Canoinhas (SC), 31 de Dezembro de l. 977. �

MIGUEL FONTES PROCOPIAK SAULO CARVALHO GRIMALDO COSTA FURTADO

1,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO JNORTE

-

Manhã de sol intenso. Céu
azul. Nove horas, uin carro ba
cana, companhias maravilhosas
princípio de uma viagem.

'

Levamos aproximadamente
quarenta minutos para sairmo�
do centro da cidade, com desti
no à estrada que teríamos que
percorrer para alcançarmos à
cidade que por nós fôra previa
mente: escolhida .

,

Percorremos alguns quilô
metros de estrada reta, até co

,

meçarmos a enfrentar as' cur
vas de uma estrada da serra que
se descortinava à nossa frente ,

com um panorama fora de s�-
rie, apresentando à cada quilô
metro rodado, surpresas ines
quecíveis, proporcionado pela
natureza qu = naquela região
chegou e ficou, '

Extasiados estávamos com
,

as belezas que iam enchendo
nossos olhos. Caídas de água' in
termináveis, flores campestres
d � um colorido jamais imagina
do; floresta a perder de vista;
frutas de diversas espécies.

Eram tantas e tantas coisas,
ao mesmo tempo, que não sabi..
amos para qual lado virar à ca

beça. Estavamos, tontos pelo

-

perfume das flores que de man
sinho entravam para dentro do
carro que nos conduzia naquele
passeio encantador.

Somente o ranger dos pneus
no asfalto quente, tirava-nos um
pouco daquele êxtase em que es

tavamos contidos.

A estrada muito bem cuida-'
da, sem sujeira, estando as mar

gens limpas, muito bem sinaliza-
da.
,.

,

Ao longo do caminho, tabu
letas proibindo a colheita de
flores. Muito certo; pois se todos
os que por ali passam forem a

panhar uma flor, aos poucos iria
desaparecer aquele festival de
cores que encantava J todos.

Recantos pitorescos, pró
prios para horas de: lazer, sem
qualquer perigo, sendo, todos
muito bem cuidado.

Pontes metálicas, pintadas
de prateadas, tanto as que da
vam passagem aos veículos, co
mo aos pedestres, não faltando
aquelas que só servem como en

feite, dando aquele a]go mais,
como se já não bastante o que 3-

natureza estava a proporcionar;
retocado .pela mão do homem.

Ivanita Schivinskí

Depois de passarmos quase
duas horcs viajando, por estra
da cheia de atrativos, finalmen
te chegamos à cidade esperada.
Pequeninha no tamanho, grande
na qualidade e pelo seu valor
histórico. Casarões antigos, pra
ças lindas, com árvores frondo
sas.muitas já centenárias. Povo
'hospitaleiro, conservando ainda,
muito de suas raízes.

Se não houvesse o fator
tempo, .muito teríamos para con
tar, além deste humilde resumo,
'pois urru dia inteiro vivido num

meio diferente não é em poucas
linhas que seria chutado.

Como dizem que quem conta o

milagre, deve também apontar o
santo aí vai: a estrada de que fa
lo é a da Graciosa, ligando Curi
tiba a Morretes; e a cidade logi
camente não poderia ser outra,
é Morretes.

Çanoínhas, abril de 1978.

13 de maio de 1.!t78

Passeios: Leva até 9 pessoas

No trabalho: 1 tonelada de carga

P ira a próxima aqulslç�o pense I

MALLON & elA.
(anoinhas se

DR. ZENO AM,ARAL FILHO I- cmUUGIAO DENTISTA -

pONSULTORIO: Rua 12 de setembro - esquina com travessa
15 de Novembro (próxima à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial).
- Fone 22-0960 -

..

Respeite a cuetidede
original do seu
Mercedes- Benz:

I use somente peças,
genuínas.

Como frotista. provavelmente você
costuma ter seu estoque de peças genuínas.
Talvez até mantenha uma oficina própria.

Tudo bem. Só que você pode reduzir
seu estoque ao mínimo, pois sempre vai
encontrar as peças de que precisa num

concessionário Mercedes-Benz.
Isso é bom porque reduz a imobilização

do capital. E, ao mesmo tempo, impede
que você corra o risco de ficar estocado
com .peças em desacordo com. os novos

veículos da sua frota.
Não. esqueça também quê rnuitas das

peças principais ,dos motores Mercedes
. Benz são intercambiáveis. Se você
padronizou sua frota com a maior e mais
completa linha de veículos diesel do Brasil,

,I

em mf otaMercedes-Benz sempre
hando quando compra peças 'genuínas

na AristidesMallon.

ASSine DivulgueI

Viagem

Correio do N'ort�

•

salga
"

A primeira vantagem de quem
,

compra peças num concessionário
Mercedes-Benz é a certeza da

'

origem, Daí em diante é que começam as

outras vantagens, Antes de receber a marca
e a garantia Mercedes-Be,nz a peça genuína
tem de passar por exames acurados e testes

exaustivos. envolvendo a participação dos
1200especialist·as do controle de qualidade

Todo o processo de fabricação' é
exatamente igual ao da peça que foi.
colocada no veículo ao longo da linha de

montagem, Por isso quem usa peças
genuínas jamais deixa de ter um legítimo
Mercedes-Benz.

E a grande vantagem disso 'é ter um

veículo econômico, durável. que faz poucas
paradas por avaria e mantém sempre
elevado o seu valor de revenda.

Com peças genuín� Mercec!.es-Benz
você ganha na qualidade e nao perde na
manutenção.

Quando você usa peças genuínas
,

Mercedes-Benz, antes de mais nada esta

mantendo a qualidade do veículo que
comprou. I •

Em. termos práticos, essa qualidade

resulta em segurança, economia: conforto,
desempenho e excelente rentabilidade
operacional.

Por outro lado. a pretensa economia
das peças não-genuínas acaba às vezes

resultando em prejuízos maiores. Não tendo
passado pelo rigoroso controle de qualidade
Mercedes-Benz, elas podem não apresentar,
a resistência necessária, ficando sujeitas
a quebras constantes - o que, além de
danificar outras peças, sujeita seu veículo
a paradas imprevistas em plena estrada.

E você sabe o que isto pode significar
no ramo de transportes.

NQ,m concessionário Mercedes-Bens, o
que não falta são peças genuínas.

Só num concosslorm
rio Mercedes-Bem
você tem certeza de
estar comprando
peçasgenUínas
Mercedes-Benz.

então vai ser mais prático e econômico
cuidar da sua manutenção,

Como você vê, nã-o lhe faltam bons
motivos para manter seus veículos
Mercedes-Benz tão genuínos quanto no

dia em que saíram da fábrica,
Portanto, não perca tempo da próxima

Vez que for comprar peças: venha direto
à nossa loja,

Você só tem a ganhar.

Concessionário Mercedes ..Benz

Aristides Mallon
�

Rua Vidal Ramos, 1036
�i Canomhas - se
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De volta o

«8azar�dos Caca,recos»)
A ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas

(OASE) estará promovendo na data de 29 de maio a tI)
de junho na antiga mini-loja (Predio da Caixa Econô-'
mica) o já conhecldo «BAZAR DOS CACARECOS". Para
tanto solicita a doação de objetos usados, tais como:

roupas, cobertores, calçados, utensílios domésticos etc ...

sendo que estes donativos podem .ser entregues na Ca
sa Erlíta ou na Casa Schreiber. A OASE convida afo
dos para colaborarem com mais este Bazar dos Cacare
cos, cuja finalidade é oferecer por preços mínimos, ar
tígos que ainda tem utilidade, para as pessoas carentes,

Assim desde já fica o agradecimento da OASE,
a08 colaboradores.

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

Organizações A lessandra
VENDE

Apertamentos em camboriu nos Edifícios - Imperatriz e Mari
ln Finaneiáveis em Vários planos. .

Terreno Iocaltza io na Agua Verde. 1600;m2, preço CrI 35.000,00
1.540 m2 de terreno, à Rua Deodato de Lima, fundos João Sa

batke, murado e cercado. aplainado - preço Cr! 130.0uO,00.j3 Aceita-se
terreno de menor valor dentro do perímetro urbano.

Terreno para chácara com 2 alqueires, a 6 km dojcentro, com
um tanque, reüorestado, casa de madeira' e campo de futebol de pelada.
Negócio de ocasião.

.

.

10 alqueires de torra a 7 km da cidade, preço�CrS 20.000,00
o alqueire. Ótimo para sitio ,.

6 alqueires de terra, localizados na margem da estrada Mafra
Oauoínhas próximo a São João. Terreno todo destocado - Preço Cr$ 20

mil o alqueire.
15 alqueires de terra próximo a estrada Malra-Canolnhas a

i 3 km da cidade - Ótimo para gado Preço do aluqeire Cr$ 20.000,00.
200 alqueires de terra para Reflorestamento - preço do alquei

re CrI 8,000,00 - município de Major Vieira
Vende terreno próximo a Escola Bastea Cabral, preço 45.000,00
Aluga - Barracão para armazenagem no Centro da cídvde I' Alog:oel.Cr$ t.õoo.oo.
Casas Pré-construídas em diversos modelos montamos DaB

praias .
Lotes na Praia de Itapoã em vários preços.

t:ARROS USADOS

Maverick, ano 1974, oor azul, único dono, 28 000 km�' aceita troca.

Eusea 1500 - ano 71 cor Branca em ótimo estado preço Cr$ 44.000,00
- Camionete Ford F. 100 - ano '75 - carroceria de madeira - preço

Cr$ 46.000,00.
.

- Fusea 1500 ano 7 I cor azul preço 22 mil cruzeiros
- Fusca 1500 - ano 71 reformado - Preço Cr$ 23.000,00
- Corcel Luxo - ano 1973 em excelente estado - Preço Cr$ 34.000,00
- Fiat - 1977 com 22.000 km - Prece Cr$ 65.000,00
- Opala 2 portas, 4 cilindros, ano 76 - preço Cr$ 60.000,00.
- Polara, ano 76, com 12.000 km - preço Cr$ 60.000,00.
- Corcel, com 23.0no km .. preço Cr$ 48.000,00:
- Brasnía. ano 70, ótimo estado - preço Cr$ 43.00:),00.

- Pagamos o melhor preço :pelo seu carro usado

Temos 'ótimos negócios. �Vlslte ..nos.

ORGA(\JIZACÕES
"

Al_ESSANDRA
Ru a 1\1 a j o r V h: ira, 4) 3 ..... CA NOIN fiAS - S C

I 25 Anos de FUDda�ão
A PIA U�IÃO DE SANTO ANTONIO, mantene

dora da Casa Dr. Rolando Malucelli, comemorará no dia
13 de junho próximo seu 25.0 ano de fundação

Em regozijo a data, fará realizar várias promo
çõe.s, incluindo a apresentação do Grupo Folclórico Po
lonês (Juventus» de Curitiba.

t Convite-Miss a
Os familiares de

MARINHA GRANEMANN COSTA

convid 'J,,ill R todos para assistirem a missa de 1 mês de
faleciraentf', que será celebrada em intenção de sua al
ma �o tib 14, domingo, às 7,30 horas na Matrjz Cristo� Rei.

Por mais este ato de fé e caridade cristã, agra ..

dece a família en:utada.

,

E SPA R S A ,S- NOTAS -

candidato ao senado por via di

reta, já está em campanha. A
sua candidatura é uma honraria

para Canoinhas e região, eis que
nunca tivemos tal chance.

xxx

Já em Florianópolis, em con

d.ução paga pela Prefeitura Mu

nicipal, o nosso Coral Canoi

nhense, sob a regência de Aloy
sio Soares de Carvalho, partici
pando da temporada oficial de

concertos em realização em nos

sa capital.
xxx

O terror italiano acabou por
sacrificar na manhã de 3. a feí-

ra o líder Democrata Cristão, Al
do Moro, sequestrado desde

março último.
xxx

Amanhã, um festão escolar no
'

grupo dr. João José Cabral pro
moção da Associação de Pais �

Professores, com varias atrações.
Compareça, juntamente com sua

família.

Em principios de junho próxi
mo, em data ainda a ser fixada,
teremos em nossa cidade, a apre
sentação do aplaudido folclore

polonês do Paraná, nos festejos
de aniverssário de fundação do
Asilo Dr. Maluceli. Um espetá
culo muito bonito e que deverá
agradar a todos.

xxx

Chamamos a atenção dos ínte-
.

ressados para o concurso de Ofi
cial de Justiça da comarca, cuj )

prazo de inscrição encerra-se dia
19 próximo" com edital afixado
no lugar de costume.

xxx

Empresário de, uma indús
tria têxtil de São Paulo deverá
visitar a onssa cidade objetivan
do a possível instalação de uma

indústria aqui.
xxx

O MM. Juiz de Direito de nos

sa comarca, dr. José Geraldo
Batista, acaba de ser promovido
para a comarca de Tubarão, sua
terra natal, 4. a entrância, tendo
antes recusado vL"ias promo-

xxx

Amanhã, Dia das Mães, reu
nião .

em Iarr.í lia, com os nossos

cumprimentos, cordiais e frater
nos, a todas as mamães de nossa

terra.

çoes.
xxx

O agrônom..o dr. Paulo Naga
no aniv irsariou-se domingo úl
timo, recebendo um grupo de a

migos em sua granj a éID São J0-
ão dos

.

Cavalheiros, para um

bom churrasco, bastante regado.
xxx

O Prefeito Sebastião Carneiro,
de Matos Costa, esteve sábado
em nossa Cidade, de retorno de
Brasília, onde esteve tratando
de assuntos administrativos de
sua comuna.

Três Barras «em nova dimensão»

xxx

O CeI. Walter B. BareelJs foi
homenageado 4. a feira a noite
em Florianópolis por empresá
rios catarinenses, em virtude de
sua promoção para a 7. a Região
do BB. em Porto-Alegre, sua

terra natal Uma caravana local
prestígiou o acontecimento, le
vando o seu abraço ao ilustre ci
dadão canoinhense .

xxx

O Deputado Aroldo Carvalho,

CISAM e Prefeitura vão

expandir a Rede de Auua
A CASAN e aPre fei tura,

em convênio. já vinham ex

pandindo a rede de abas te
o imsn to de água da c idade,
serviço paralizado por fal
ta de ma ter ial. Agora, con

tudo. dado a gravidade do
problema, em virtude da
grande estiagem, com vá
r ias casas sem água, com

os poços secos. o Pre fei to
Therézio Ne t t o., foi 'a'Flo
rianópolis, junto a,"'CÂSAN,
sendo prontamente atendido
pelo Presidente do órgão,
cons egu

í

ndo todo o 'Ima te
rial necessário para a a

ludida expansão, que terá
o seu inicio de imediato,
atendendo primeiro os pe
didos mais urgentes, par
ticipando a Pr e f'e

í

tura com

a abertura das valas.

PAULO FRANK

Município deverá construir novo Grupo
O Prefeito O tílon Paz ia já encaminhou à Câmara Mu

nicipal Projeto de Lei pa-s aprovação do Contrato para constru

ção do nov.i prédio para o Grupo Escolar Municipal «Guita Ft!
dermsnn» no km. 02. Tão logo seja aprovado, imediatamente a '

empreit€ira v.encedora Iniciará 8 construção do referido Grupo,
projetado para ser um d09 mais modernos da. regiio, prevísto
para dez salas de aula, setor de administração e área de lazer

para os alunos. A Empresa Industrial e Comercial Fuck S.A. de

Canolnhas, é a vence fora da liClttlção E' se propõ- a construir o

novo GI upo até o final de 1978. Assim já em 1979, • Elcola. já
fuuctonará no nOV3 prédio.
cAPAE» de Três Barras parabenizada pela sua i'!lplantação

A cAPAE DE TR�3 BARRAS» receb su o ssgutate Ofí
cio da Associação de Pais t! amtgos dali Excepcionais de' Caçadorr

"

Caçador, 17 de abril de 1978
or !7/78
Ilmo. Sr.
Dr. JO:osé Roberto Nogueira César
DD. Presidente da APAE de Três Barras
Três Barras - se
Prezados Senhores

Em nome da Vice Prestdência da Federação Nacional das
APAEs e da Associação de Pais ê! Amíg os dos Excepcionais de

Caçador, ftcarnos muito felizes e par a beuízamo- nos com V. Sas,

pc-Ia implantação da APAE nesta cidade, conforme notícía divul

gada p-Io Jornal de Santa Catarfua.

Comunicamos outrossim que breve rerneteremoe a V. 8a8.

apostila contendo Informacõ - s sobre 8 docum -ntação exigida pua
a formação de uma APAE, visto que esta está lócalize da na nos

sa região de jurtsdição, ou s�j a, a Vr.a VIce- Presí iênch da Fe ..

de ração Nacional das APAEs, setor Oéste.

Colocamo-nos ao Vosso inteiro dispor para orientação as

dúvidas que surgirem.
Sendo o que se apresenta para o momento, desejando

vos pleno sucesso nesta tão nobre missão, enviamos a8 noss.s

Cordiais Saudações.
APAE DE CAÇADOR

asso Presidente ROS�CLER D. FAORO·

A «APAE» de Três Barras agradece a APAE de Caçador
e a VI.a Vice-Presidência da Federação Nacional das APAE!J.

I

Estado de Santa Catarina
Seeretar íu de Educação e �uhura

08 Unidade de l oordena�ão Kegional
de Educ8çã,

CONVITE
Tendo em vista o ato de abertura

do Curso de Aperfeiçoa:nento para
professoras de 1.& e 4 & séries, a rea

liz'.\f-se no dia 19-5 78 no Salão No
bre do Colégio «8agrado Coração
de Jesus» às 9 horas, pelo sr. Ly
cur'go, Aleixo Nora, DO. Diretor d:i
8.a Unidade de Coordenação Regio
nal de Educação, as Supervisoras
Locais de Educação 06, 07 e 08, sen
tir-se-ão honradas com a presença
de V. Exa. nesta ocasião.

Canoinhas, 09 de maio de j 978

Eillmeralda Seleme Buckmann
Fléride I. B. BitteDcourt
Juci Seleme - CLE 08

Prefeitura distribui «Agua. Potável» da CASAN

Há já mais de três meses que o caminhão tanque da
Prefeitura t-m entregue diariamente água potâv-l cedida pele
CASAN de Canoinhas, 80S moradores do Bairro São Cristovio,
bem como aos setores industriais e agro -pecuartstas. A entrega
de água muitas vez ss se inicia antes das sete hor ss da manhã,
termmsndo após às 22,00 hs, � um trabalho paciente at�ndido I

pelu motorista Antenor, que colabora com a Administração Mu

nicipal de Odilon' Paz da. A águe tem eido distribuida até mesmo

nos domingos e feriados, pois a população não pode deixar de ser,
atendida. E�ta coluna lança um apelo em nome do Prefeito Odí
lon Paz ia, para que oa motortstas e moradores não ls ocem 8 cul

pa sobre 8 Administração Municipal pelo fato de não estarem
sendo molhadas as ruas da cidade, pois é írnpossível com um !6
caminhão tanque ateader a população que necessita dI! égua po
tável e tarnbé.n irrigar nossas ruas. Pedimos paciência t!! com

preensão, pois está ssn do f�ito prtmeíro o essencial, que é eten-·
der as familias.

Prorrogado prazo para pagamento sam

multa de, IPTU e Alvarás

Projeto de Lei aprovado pela Câmara Municipal pror ro

gJU até 3 t de m�io corrente, o prezo pua p�gamento �em mul

ta, do Alvará de L;cença e L'1caliz!;ção e também do Impo.t,j
?redial e Territorial Urbano. Se V.S. ainda não pagou seU Im

posto cu Alvará, procure imediatameote a Prefeitura Municipal e
pague seu Imposto. Se o seu carnê ainda não lhe foi entregue,
prccureoQ na Prefeitura, pois talvez V. S. não tenha sido locali
zada pelo nosso p�ssoal. Cohbore. Agradece a Prefeitura Municipal.

Aroldo Carvalho - Candidato ao Senado Federal
terá o apoio do Prefeito Odilon Pazda

Apóg o lançamento da candidatura de AROLDO CAR·
VALHO 80 S t nado Federal pJr Santa Catarina, no dia 10 pp., o

Prefeito MUDIC; paI O jUon Pt z ia, disse, de sua satisfação em dar
todo seu apoio ao candidato (1e nossa região, !!leu amigo p'utlcu
lar,. e ,.que nesta 8ua administração tem-lhe dado toda colaboração.
Odilon Pazda afirmou ainda ter certeza da vitória de Aroldo
Carvalho.
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