
Thelézio

:Prefeito THEREZIO NE710

Fábio cumprimentam Aroldo
o Prefeito Therézio Netto e Vice Fábio

N. Fuck, tão logo foram comunícados da candidatura do

Deputado Aroldo Carneiro de Carvalho para o Senado Fe

deral, pelo voto direto, . no próximo pleito de 15 de no

vembro, enviaram ao nosso conterrâneo, o seguinte tele
grama:

Parabenizamos' eminente conterrâneoT'"in-·
...,

dícação'[honrosa candidatura Senado Federal eleições di-

retas 1878 vg oportunidade gloriosa para nossa região
consagrar ilustre canoinhense mais alto cargo legislativo
pt Oferecemos nossa humilde e irrestrita solidariedade e

colaboração fim concretizar grande aspiração região pt.

(aa) Benedito Therézio de Carvalho Netto

Fábio Nabor Fuck

L Saudações

Vice-Prdeito FABIO N. FUCK

,

uem �or um useu
fernando luiz tokarski

\

Causou-nos estranheza saber da decisão final da direção
da FUNPLOC em dernolír um velho casarão anexo a seu campus.
Tal decisão, corroboada de plenos poderes, foi lementada por uma
determinada corrente de canoinhenses contrários à esta medida, e

que tinham outra alternativa como solução àquele imóvel, por vá-
.

.

nos anos desocupado. .

Mandado erigir em 1928 por ordens de Reinaldo Kruger,
considerado um dos desbravadores da região e rico ervateiro, a exu
berante residência foi, por longa época, ponto culminante dos atra

tívds representados por Canoinhas, principa1mente por estar posta
da às margens do hoje extinto ramal ferroviário proveniente de
Marcílio Dias.

O casarão dos Kruger, num avançado estilo colonial vigen
te na década de vinte, durante várias legislaturas municipais foi
sondado por representántes populares que postulavam sua transf'or

.maçâo no primeiro museu canoinhense, cuja finalidade principal se
ria a de rememorar através dos tempos O' nosso brilhante passado,
vivido às custas da erva-mate e da madeira, do tempo de troperis
mo e do Contestado.

.

Na legislatura atual, po.r questões particularmente ligadas
a construção da sede física da FUNPLOC nas proximidades do an

tigo prédio, alguns dos nossos legisladores recorreram, nova�ente
sem êxito à tentativa de capacitá-lo a receber a rememoraçao do

, ,

povo de querm sabe ex-capital mundial da erva-mate.

A carência de um apoio unificado dos nossos legisladores
e da sociedade local além da falta de arrojo. da corrente pró-museu,

. ,

deixaram por tombar uma das maiores obras construídas durante o

apogeu ervateiro da região.
Ao mesmo tempo, podemos refutar de culpa por esta des

truição, a direção funploquiana, P?is dela ema�am t.o�o.s os poder�s
adjacentes sobre o campus da unica escola unIvers,ItarIa de C�nOI
nhas. Pode-se culpar eis; poderes competentes da area execu�lVa e

legislativa municipal, que quase 'nada fizeram pela preservaçao do

patrimônio histórico e cultural instalado em nossa terra.

A coletânea junto ao povo de peças de algum valor _histó
r ico, a tentativa junto a Secretaria de Segurança e Info�maGoes d�
Estado para se transferir o pequ:_no muse� Instalado Jur:to ao 3.

BPM para àquele a (ser criado sao alternativas que, sugerImos,. .

Agora que o casarão da f�m!íl.ia Kruger fOI colocado a P;
que, resta lamentar a falta de solidariedade dos homens res_ponsa
veis pela comunidade, perante o passado da terra em que VIvem e

governam e também dela fazem parte.

Figueiredo reafirma seu propósito \ de redemoc�atizacão
URUGUAIANA (AE) - o General João Baptlsta_ Fígueíredo �ea

firmou na noite, de domingo em TJru�uaian�, sua ínteneão de conduzir �
País a uma Dernocrscía que nossos fIl�os. nao se envergonhem, e que re

presente o fim do arbítrio e da prepotencla..
_

. �

Esta declaração foi feita em resposta a sa�daçao do,PrefeIto, lo
cal e amigo pessoal de Figueiredo, Coronel Brasil v.aru6, e alem de. nuito
aplaudida recebeu entusiasmado aparte. de solídartedade do embaixador

Batista Luzardo, um dos convidados do Jan�ar: em que se homenageava o

candidato da ARENA à Presidência da República.
Este prosseguiu dizendo que «recebia co::n emoção o �parte �e

um amí o de meu pai, de um compauhelro d� idéias de meu, P�I)} � apos
uma pa�sa, ontattzou estas são nossas lDtenç.oe�. Se as oírcunetãuctas nn-

edirem de lavar a bom termos nossos obJ.etlvoS, quem fa�hou fOI eu,

�esta luta não cabem os que trilham os camínhos da subversão, venham

do oriente ou do ocidente pois defendemos a democracia posstvel. mas

não nos preocupamos com, qualquer tipo de democracia de aJem mar ou

além fronteiras.
As nações amigas, frizou Figueiredo, hãO. �e compreender a�

dífículdadee que nos afastaram de nosso caminho ínícial. O que .u�porta e

que não estamos dispostos a abrigar ditadura de qualquer condição.

Em outros pontos de seu improviso, Figueire?o recordou a par�e
d id d ssada como tenente no antigo Regimento de Cavalarla
e sua moc a e pa . � . �. i i d

de Uru uaíana, evocando suas experlenClas humanas e pronss �na S e

então �ue continuam a influenciar se,u procedimento �e �oJe. Pela

h-
.

d b a chuva que desde a véspera cara pela pnmeira vez nos

ill�i':n�� ���s ar:�ses e meio, seguiu para São Gabriel, última etapa de sua

yia�em ao Rio Grande do Sul.
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4 loc'alidade de PAPU1N já
.

conta com [Energia Elétrica
A localidade de Papuan,

perto de Taunay, núcleo de

prósperos colonos, a conhecida

família Antonovícz, já conta

com o benefício de energia elé

trica.

A medida, reclamada des

de há muito, quase dez anos,

quando da extensão da linha de

Taunay a Paula Pereira, somen
te agora se concretizou, graças
ao dinamismo. e ao esforço do

Prefeito Therézio Netto e a in

dispensável colaboração dos be

neficiários. A Prefeitura, com

verba no orçamento para eletri

ficação rural, entrou com a mão.

de obra, sob o colmando do sr.

Cassimiro 'Kwiencien e grande
parte do material necessário,
sendo o saldo

. completado, na

Congresso Distrital
,

.

da o A S E
em Canoinhas

Estará se realizando neste
dia 24 de maio, O· Congresso
Distrital da Ordem Auxiliado
ra de Senhoras Evangélicas
(OASE). Este congresso que
reunirá os grupos da OASE
do Distrito Sul Paraná con

tará com a presença de 2UO
senboras, representando as

cidades de Curitiba, Ponta
Grossa, Castro, Porto União,
Rio Negro, Mafra, Marcüío
Dias e Canoinhas.

O tema para reflexão, e de

bates :durante este dia será:

«Deixem vir a mim as crian

ças, não as impeçam, porque
também delas é o Reino de

Deus». (Marcos 10.14).

sua aquisição, com a colabora

ção financeira dos' próprios
usuários.

cluído, aguarda-se apenas a or

dem da Chefia da CELESC em

Florianópolis para a administra
ção local do órgão receber a' li
nha e energizá-Ia.Ago.r�, tudo pronto e con-

Racionalização para o

uso'de Energia Elétrica
o GovernolEstadual, atravé�ldo ofício:circular n.o. 21178, recebido

pelo Prefeito lherézio Netto, faz as seguintes recomendações para a eco

nomia de energia elélrica:

a) Quanto aos Poderes Públicos Municipais:
,

limitação de horário ou desligamento total de iluminação
ornamental ou decorativa de próprios municipais;
revisão das células foto elétrÍcas na iluminação pública;

__... �_� � lo.>-

corte sumário de chafariz de praça pública;
redução de um terço da carga dos próprios municipais;
utilização racional dos elevadores;
revisão dos horários de limpeza dos próprios muntcípaís;
Iímítação do horário de iluminação de "parques;

-. redução do trabalho noturno;
- realização, nas escolas, de campanha destinada a orientar

os estudantes sobre a necessidade de economizarem ener-

gia elétrica, ,-

b) Quanto' aos Particulares:
- redução de um terço na carga de iluminação comercial

e industrial;
-- deslocamento do horário noturno dos esportes amadores;
- utilização racional dos elevadores;
- fixação de horários para iluminação .de vitrines e letrei-

ros luminosos;
redução do consumo em hotéis, restaurantes e similares;
campanha de esclarecimento à população sobre como u

tilizar racionalmente a energia elétrica.

Certo de poder contar com a colaboração de V. Exa.
aproveito a oportunidade para reiterar-lhes o meus protestos
de consideração e apreço.

SALOMÃO ANTONIO RIBAS JUNIOR

Secretário para Assuntos da Casa Civil

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Canoi has de ontem -
-

/

Programa lnlorrnetivo e E�ucativo que Vdl ao ar patrocinado pela Prefeitura

CORREIO DO NORTE

Comunicado
BERNARDO TOKARSKI comunica a 'quem

interessar possa, que está terminantemente proibida a

entrada de pescadores, caçadores e outros, em :suas
terras localiz adas em São :Seblstião e Santo An to

nio'�do Timbozinho, Rio dos POÇOS,hRio��d'Areia e em

especial na Ilha do Canívete.Trnunícípío de Mafra.

Os infratores estão sujeitos às penalidades
previstas em lei. 2

Canoinh as, 28 de
'.,

abril de 1978

�"""""""""......m=""""""""' •••·""""M�

Passeios: Leva até 9 pessoas

No trabalho: 1 tonelada de.1 carga

Para a próxima aquisi�ão pense!

«KOMBI
MALLON, & elA.

(anoinhas - se

Fotoc6pias?
O Cartório do Regtstro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado,
no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

"

Está sendo apresentado na Rádio
local. às quartas e sextas Ielras, das
12.45 às 13 horas, um programa pa
trocinado pela Prefeitura Municipal,
cuja finalidade é instruir o público
e dar a conhecer nossas leis, decre
tos, portarias e outros assuntos de
interesse geral.
É de um povo culto, conhecedor

das leis, que depende o progresso
e a felicidade da nação. Por isso
mesmo, todo aquele que dedica urna

parcela de seu tempo para se por
a par das leis. dos avisos e das ati
vidades públicas, está sendo um pa
triota exemplar.
Canolnhas, nossa bela "e jovem

cidade, vai metamortosiaudo-se sen

sivelmenta e sua aparêncía já
.

é a

de uma grande cidade.

Por toda a parte s urgem edifica
ções modernas; o catçamento.é urna

realidade, duas quadras já foram
entregue ao tráfego; brevemente se

rá construida a ponte de concreto
sobre o Rio Cs noinhas; temos te
lefones automáticos e uma -; potente
Estação Transmissora; logo teremos,
também, eletricidade em profusão;
já foi instalada na cidade a UI Cla.
da Força Pública do Estado e o

Campo de Manobras de Três Barras
tornar-se-á em breve o novo Eldo
rado do Sul, trazendo para todo o

muuícípío e principalmente para es

ta cidade um imenso progresso.
Canoinhas está predestinada fi ser

uma grande cidade, em .íuturo pró
ximo. Preparemo-nos sob todos os

pontos de vista para receber os fo
rasteiros que por cert-i demandarão
nossas plagas.
Alerta Oanotnhense, não te deixes

levar por conto de vigário dos &,

ventureiros que brevemente anda
rão rondando teus dornfnlo-; embe
leze tua propriedade, construindo
novos prédios em tuas terras e co

labore com o Governo na moderni
zação da cidade, embelezando-a e
tornando-a convidativa aos bons e
lementos que aqui desejarem fixar
residência e viver honestamente.

\7 EN DE-�E
Vende-se um ótimo lote de

terra, esquina, com 600 m:',
a 100 metros da Faculdade,
Rua Bernardo Olsen. Preço
de ocasião. Ótimo ponto para
comércio. Tarnbém lotes no
Jardim' Esperança, a 100 mts,
do asfalto.

'

Tratar na Casa Santa Ter e-
zinha 1

UNGER & CIA. LTDA.
EXPORTAÇAO

Telef.: Escritório Z3-1?'70. Loja 23-2014

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

para movimentação de carga, serras circulares e taqueiras.
Esquadrias "UNGER" - Janelas de correr, basculantes, max. ar, portas, gra
des para 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 correr, basculantes, max , ar e box para banheiro.

DISTRIBUIDORES 'EXCLUSIYOS DA LINHA COMPLETA
DOS MOTOnES (,\\iEG".

Completa secção de vidros a preços 'diretos da fábrica.

I,OJA ('UNGER", a mais especializada da região, em .peças para locomóveis,
caldeiras � maquinários industriais. Cabos de aço, pregos, parafusos de todas
as bitolas. Canos e conexões para água e pressão, fechaduras e Ierramentas

em Geral.

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

Representante em Canoinhas: WALDEMAR KNÜPPEL

Rua Major Vieira, 360 - Fone, 22-0336 __ Canoinhas - Santa Catarina
. ,

INDÚSTRIA
"

COMÉRCIO --

25 1952/1977

Unidos por' uma Canoinhas maior,
indiferentes a cor política ou reli

glosa de quem quer que seja, esta
remos fazendo uso conciente de
nossas tradições democráticas, no

pleno gozo da Santa Liberdade.

Avante Canoinhas.

Viva o Brasil.

acha se em festas o lar do sr. Er
vino TremI e de sua exma esposa.

Floriu o lar do sr. CaUl Cador
Neto e de SUa exma. esposa, resi
dentes em Paciência, a 15 do cor

rente: com o nascimento de um ro

busto garoto. que na Pia Batismal
receberá o nome de Acir Edson.

Nascimentos Parabéns aos pimpolhos e a08

I
seus dignos pais.

Com o nascimento do robusto Ed-

gar, ocorrido dia' 09 do corrente, «Correio do Norte, novembro/195?»

Presi dência da Repúbli(a
Ministério da' Previdência e Assistência Sodal

DASP/IHPS

Concurso: Agente Administrátivo
TÃO DE IDENTIFICAÇÃO,
DOCUMENTO DE IDENTIDA
DE e caneta esferográfica
(tinta azulou preta), não sen

do permitido o uso de tinta
de outras cores.

As provas serão realizadas
no dia 21 de maio de 1978,
às 9:00 horas, no COLÉGIO
ESTADUAL SANTA CRUZ, à
rua Bernardo Olsen s 'n, em

Canoinhas.

Os candidatos deverão com

parecer no local acima, no

mínimo meia hora antes
da fixada, munidos de CAR

Não haverá sob hipótese
alguma, segunda chamada

para a prova.

Dr. Dalmo Batista Soares

M É o I C O _. cirurgia •. traumatologia • ortopedia

Consultórío já aberto.

Rua Caetano Costa - novo edifício da Casa .Para Todos

Atendimento: das 14 às 17 hs de segunda a sexta-feira

Jacob Fuck'Dr. Marcelo
M_É o I C o

Especialização em aparelh a digestivo
(línica e Cirurgia

HORÁRIO: 10 às 12 horas e _13,30 as 18,30 horas

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

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

GP Automóveis- -

Canoinhas .corrta agora com mais uma A gência de
Carros Usados; em funcionamento desde o último

d sa 12, na H ua 12 de Setembro, 648.

GP AU'TuMOVEIS

.. . . . . ..

::.:<>:.::
. . . . .

. ..
.

.
-

. .. . . . ..

::.:<>:�::
.. . . . . ..

CGC 83.166.033/0001-33

_-{f'dação, Composição e Impressão:
l�lla Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoínhas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro ·de Carvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES:

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

Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seccon
Canoínhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

� 30 anos a serviço da Comunidade

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Federação
cultura de

dos Trabalhadores na Agri'
Santa Catarina (FETAESC)

com neve Diretoria
Temo3 .8 8atisf6çã� de �omunic8r ao público em geral, emsolenidade realizada no dIa 08 do corrente ê f" 'dO'· _ _

m 8, 01 emposssa aa nova lretor!a da Federaçao aos Trabalhadores Da Agriculturade Sa.oh Cat�rJna (FETAESC), eleita em 16 de março p. passadoque ficou assrm constituída:

DIRI!TORIA
Efetivos
Presidente -' Norberto Kortmann
Secretário - Eriberto Antonio K@gler
Tesoureiro - Zacarias Pedro Schmitz
Vice-Presidente - Rosito Miglioranza
Vice-Secretário - Vilardi Fernsndea
Vice-Tesoureiro - Genir José Steiner

CONSELHO ftlSCAL
,

Efetivos
Edmar Goncalves Psdilha
Eloyve Joaquim Ramos '

Albino Maregoo Segundo

Delegados Repra,sentantas
Efetivos

Suplantai
Carlos Luiz Peron

Siegfried Hssse
Hilberto Fritzke

Norberto Kortmann
Eriberto Antonio Kegler

Suplentes
José Souza e Sil va Filho

Curt Hasse

Camilo. BUSBolo

junto à Confederação
Suplentes

Zacarias Pedro Schmidt
Rosíto Miglioranzl)

Amanhã,
AHEP X

no Oitão:
IN OUSTRIA'l.J

rr
Cartaz do Cine Jubileu

""\J

Hoje às 20,30 horas, sensacional progfama duplo:
1.° filme: «NEVADA SltlITH·
2.° tilme: «GIGANTES DO KARATÊ.

Amanhã às 14 horas, em matinê
«OIOANTES DO KARATÊ.

1. ° campeonato mundial do karatê

Amanhã, em duas sessões, às 19,30 e 21,30 horas

Regina Duarte e mais um grande elenco em:
,

«CHÃO BRUTO .. - colorido .. censure 14 anos

Este filme reprisa 2.8 e 3.8 teu a, às 20,30 horas

4.8, 5.8 e 6.8 [eira, às 20,30 horas

Carlos Eduardo Do/abel/a, Márcia Maria e outros em:
I '

.GENTE 'QUE TR.ANSA» - Colorido � censo 18 anos

� A,':çêo; colabore Com o seu cinema, apresente a sua r)

<.;
Carteira de Estudant� ou Identidade Milita"_jJ

Economize e valorize seu crédito.

Abra uma conta popular na'
,

Vaix Econômica Federal

I e pague com cheque. I
........... B • ama. @••nr -= �

�-------------------------------------------------.

Dra. Zoé Walkyria Natividade Sele,me
- CIRURGIÃ DENTISTA -,
- ele 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
_ Especialização em OdontopediatIia -

HORA MARCADA _ Praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

ACONTECENDO Responsabilidàde ,. J.1I. e C." '.

•••••

para.

* Ivo, sendo muito cotado

p�18 moreninha. Isso', daí, é
só ch-gar.

* E o Turru no cinema um

barato. Bs r s tine ndo as lrne
nininhs s. Vá em frente e pega
D8 mão.

* Fim da semana passada to

dos aqui:
Nílton - com 8 Regina, um

amor.

- Altamiro - badalando 'muito.

-:-" Calíca - 8 timidez sempre
DO seu pé.

,

- Eraldo - sempre dando' re-
cados. ' .

-- Michael - sozluho e curtindo
muito a -boste.

;

* Tudo pare o nosso final de * Is e be l Budant foi outro bro-
semana ser mais movímen- tinha que marcou nono

tado, com bingo f' som disco- sábado último com muita graça.
theque hoje no Club- numa * Dr. José Geraldo Batista
promoção do Rotary. Chegue lá recebendo os cumprimentose agíte prá valer.

de seus inúmeros amigos 08

* E prá não deixar passar quar ta- feira passada por ocasião
assim um feriado,' o Clube de mais um eníversárío. Para

na quarta, feirá (dia 24) organi- béns.
Z9 uma gostosa boatinha. Taí * Também de Parabéns ests
uma coisa para se aproveitar. va 4.a passada Thelma K.

* José Roberto, um curitibo- Felicidades.
.

ca que chegou e abafou em * Irací .Costa passando o fi-
nossa, ctds de na semana passada. nal da semana passada comSe gostou volte sempre. a gente, agradando muito boy
* Pois é, e o Beta (carneirinho) por ài.

.

só naquela de indecisão. * E a Nani só Daquela de
Chega mats, pois ela está ·tri curtir saudades. Mas 4.8 fei-
afim. rB ele, o Ademir está ai.

* Lances mil Sã0 os que o * E a Rosanínha 'chegando
Aroldinho solta para aquela novamente prá junto de nós.

moreninha. :re uma pena que os Sempre assim menina.
lances dela são pera uma outra
pessoa. * Vaaêssa P. naquele astral

de sumísso. Todos pedem* Muito fúfo, livre .. '., sendo mais sua presença.alvo de muitos olhares, Be-
ta Shimoguiri, um amor de me- * Vocês notaram como a bOB-

nino, encantsu realmente a.. . .
te de sábado passado esta-

É isso ai! va cheia? Pois é, meemo no fi-
nal, meninas dando cotoveladas.

* E o Jaímtnho aparece n io '

'Será de propósito?
por 8Í após algum tempo.

I
É isso dai, muita menininha s6 * Pro-metendo estar 'conosco
de olho. neste final de semana, Ro-

* Lucíe ns Pie, um brotinho- gério. Muitas meninas só l1a es

sensação que deve aparecer
mais.

* O Junino chega hoj e e a

Silvinha super feliz. Isto é
bom.

* Que menina engraçadinha,
q ue entende mal as coisas.

Coloque o dedinho na consciên
cia nega. e veja o significado
das palavras direito tá?
Mordeu? ... É prá você mesmo.

* Entrando ne vocabulário da

Bata, o surfista, Dunga. Ê
ísso dai. Sempre Floripa no

meto da conversa.

* Maria He lena Dambrcskt
uma menina que anima

muito 8' gente. ,Vá sm frente
garota.
* Marcelo, �UpH fofinho ba

Iançando o coreto ds me

ninada. (campero).

Marqutohos - com a menina
na cabeça.
- Beto Shimo - 'sozinho e ba
dalando muito"

* O falador diz tudo. o que"
sabe, O dezajuizado díz a

penas �o que não sabe. Os, jo
vens, o que eles fazem. Pi ve- t

lhos, o que ftzeum. E os tolos,
o que pretendem fazer.

Tchau

até a próxxxima

Registro . Civil
EDITAIS

NEREIDA C. CÔRTE, Ofletal
do Registro Civil do 1. o Distrí
to de Canoinhas, Santa Catarí
na faz saber que pretendem
casar-se:

NIVALDO KOTELAK e HILDA
WOITEXEN, ambos solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cidade.
Ele, motorista, nascído em Coletoria
Velha, Município de Santa Cecilia,
deste Estado, em 3 de junho de 1956,
íüho de Estauístau Kotelak e Ange
lina Gralike Kotelak. Ela, do lar,
nascida em Piedade, deste distrito,'
em 10 de julho de 1956, filha de
Miguel Woitexen e Iadocia Oíssa
Woitexen.

JOSÉ EDUARDO VIEIRA DO NAS
CIMENTO e MARLI GONÇALVES,
ambos solteiros, domiciliados e re

sidentes nesta cidade. Ele,�Jndus
triário, nascido em distrito de Felipe
Schmtdt, deste Município, em 13 de
março de 1952, filho de Rosa Vieira.
do Nascimento. Ela, do lar, nascída
em 'Caragu8tá. deste Município, em.
31 de agosto de 1957, Illha de João
Leandro Gonçalves e Maria Jorgina
Gonçalves.
MATIAS BÓRGES e IRONDINA

DO �ARMO VENA:-1CIO, brasileiros,
solteíros, domiciliados e residentes
neste distrito. Ele operário. nascido
em Serra dos Borges n/Município
aos 24 de fevereiro de 1951, títho
de Severo Borges e de Florentina
Correia Borges. Ela. do lar, nascida
em Serra dos Borges nMunicípio
aos 10 de novembro de 19:i6, filha
de João Veuancío Filho e de Oltvía
Venancio.

Oanoínhas, 18 de maio de 1978.

NEREIDA C. CôRTE
Ofícíal do Registro Civil

, '

Planalto Hotel
Coral Empreendimentos e Participações S.. A.

CGCMF: - 82.899.352/0001-95

Capital Autorizado: Cr$ 10.000.000,00
Oapltal Subsoríto: Cri 6.634.290,00
Capital Integralizado: Cr$ 5.229686,00·

Anúncio de Convocação
A Diretoria da Coral Emoreendtmentos e Participações S.A., por

seu Diretor-Presidente abaixo assíuado, convida os Senhores Acionistas
para comparecerem à ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁR.IA, a realizar-se no

dia 14 de junho de 1978 às 15:00 horas, em sua sede social sita à Rua
Vidal Ramos, 69 - Canoinhas SC, com a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Exame, discussão e votação do Balanço Geral. Relatório da
Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 1977.

.r

. , .

2) Outros assuntos de interesse da. Sociedade..

Oanoínhas, 19 de maio de 1978

HILTON RITZMANN - Diretor Presidente

Bazar dos Cacar.ecos •
- -

' .

•
- -

•

A OASE convida a todos para comparecerem
durante os dias 29 de maio a l O de junho; na, anti

ga Mini-Loj a (predio da Caixa Econômica) para co

nhecer o j á tradicional Bazar dos Cacarecos.

As doações de roupas usadas, sapatos, uten

sílios e móveie estão sendo recebidos na" Casa Edita,
e Casa Schreiber.

, A OASE agradece todas as colaborações,

EDITAL
Encontram-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, Edifície

do Fórum, para serem protestados os seguintes títulos:

Dp. n.? 035-1 - vencimento: � 16/12/77 -, valor
Cr$ 1.300,00 (um mil e trezentos cruzeiros) , e Dp. n.? 035-2
- valor Cr$ 1.300,00 (um mil e trezentos cruzeiros), vencimen
ItO: 16!/,12/77, emitidas par Bruno Ostroski, c/ JOAZIR LINO
OLIVEIRA.

NP - n.? FCP - 7658/76 - vencimento: à vista - va

lor Cr$ 2.879,48 (dois mil,' oitocentos e setenta e nove cruzeiros
e quarenta e oito centavos), 'emitida por ALTINO ANTONIO
LOPES DA SILVA, a/ favor de Sul Brasileiro Crédito, Finan-
'ciamento e Investimento S/A.

.

Por. não ter sido possível encontrar os referidos responsá
veis, pelo presente os intimo, para no prazo de três (03) dias, a

contar da publicação deste Jornal "Correio do Norte", virem pagar
os mencionados, títulos ou darem as razões porque não o fazem e

ao mesmo tempo, no caso de não ser atendida esta intimação os no

tifico dos competentes protestos.
Canoinhas, 18 de maio de 1978.

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, '8�ASILI') HUMENHUK

1 Revendedor

1948

& (IA. LTDA.
FORD I

197830 4NOS
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

'e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

CorGel cupê'luxo 1972�� marron
.

Corcel GT 1976 - amarelo e preto
Corcel GT 1976 - azul e preto
Maverick 1975 - branco - oupê
Ford F-IOO 1960 - azul

Rural 1969 - 4x4 - verde

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência;
aos melhores preços da região.
Vi4\;te·nos sem compromisso, em nossa loja à

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

Dr. Lincoln' Simas
'M�dico especialista em crianças, comunica a população
(de Caneíahas e das cidades vizinhas, que já 'está:aten
dendo no Hospital Santa Cruz e em seu consultõrío,

\

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

Agora atendendo :também pelo I P E,.S C

..- Luminosos e Placas de Acrílico

.- Molpuras de qualidade para quadros

-:Arte8snato em Acrílico e Vime

- Espelhos

REFLE:XO====' LOJA
praca Lauro Müller, 52� (ao lado da Ótica Confiança)

,

Canoínhas-Sü

'.:--..........=-....,.._,.,."""'"""====================---

Fabricamos todos os tipos de lentes para óculos,
desde visão simples; bifocais, até lentes Varilux ,2.

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

'

Responsável Técnico: Eng. o MARCOS WlJ NDERLICR

Praça Lauro Müller, 514 _ Canoinhas se

N8 ;Departamento de Veículos U1sados
. d.8 liguei Pr�copiak Comércio· de
V'eicnlos Ltdu., você encontrará
para pronta entrega:

fvlatca
Cheuette
Vuriant

Op.Jl� 4 portas
T L'.

Ano
1974
1975
1974
1974

MI<iUEL , P'ROCOPIAK
'

(OM� DE VEí lUlOS lTDA.
Con.,essionário General Motou do Brasil S. 4.

Rua Major Vieira, 2 8�

Canoinhas
. J� .. _., _ _ ..

_._
. Santa Catarina

'"
\

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

HELMUTH . KWITSCHAL e

NEIDE AU-GUSTINHO, ambos
, solteiros. Ele,' lavrador, nascido
em Parado, deste município em

23 de maio de 1955, domiciliado
e residente em Parado, deste

município, filho de Leopoldo
Kwitschal e Paulina Kutas
Kwitschal. Ela, do, lar, nascida
em Serrito, deste município em

9 de dezembro de 1956, domici
liada e residente em Serr ito,
deste município, filha de Arnal
do Augustinho e Alaides Dreher

Augustinho.

RENI SCARANTO e ELZA
MARIA SOARES, ambos soltei
ros, domiciliados e residentes
nesta cidade. Ele, professor, nas
cido em São Valentim, Estado do
Rio Grande do Sul, em 7 de de
zembro de 1948, filho de Antonio
José Scaranto e Filomena Witó
ria Coser Scaranto. Ela, auxi
liar de escritorio, nascida nesta

-

cidade de Canoinhas, em 4 de ,

fevereiro de 1959, filha de Pau
lo Soares e Elzira Soares.

'

ALBINO MAZUR e MARIA
DAS GRAÇAS RIBEIRO, am

bos domiciliados � residentes'
nesta cidade. Ele viúvo, operá
rio, nascido em São Mateus do
Sul, Estado do Paraná emi 17 de
maio de 1925, filho de Pedro
Manzur e Angélica Manzur. Ela,
solteira, do lar nascida em Pau ..

la Pereira em 7 de maio de 1954,
filha de dona Jasefa Ribeiro.·

JULIO GRACIANO BARBO
SA e OLINDA DE LIMA, ambos
solteiros domiciliados e residen

. tes nesta cidade. Ele, operário,
nascido em Tijuco Preto, muni-

o cípio de São Mateus do Sul, Es
t do do Paraná em 2 de julho de
1947, filho de Julio Salles Bar
bosa e .Iulia Graciano Barbosa.
Ela, do lar, nascida em Capinzal,
deste Estado, em 16 de junho de
1954, filha de João Batista de Li
ma e Theresa de Lima.

-t'

ADOLFO 'WITT e MARISE NO
ERNBERG, ambos solteiros. Ele,
lavrador, nascido em Canoinhas,
em 7 de julho de 1947, residente
erra Cerrito, neste município, fi
lho de João Witt e Maria Goes
ter-reier Witt. Ela) do lar nascida
em Parado, deste município em

7 de agosto de 1957) dornici liada
e residente em Caraquatá, deste
município, filha de Donato N ()

ernberg e Irene Voigt N0,

ernberg.

EMILIO RUDNIK e NEZINl\
SIMÔES MENDES, ambos sol-

.

teixos, domiciliados e residentes
em Fartura, deste município. E
le, carpinteiro, nascido em Join
ville, deste Estado eln 8 de no

vembro de 1922, filho de Alber
to Rudnik e Luiza Rudnik. Ela,
do lar, nascida em Candói, mu
nicípio de Guarapuava, Estado'
do Paraná, em 3 de, mar ço de

193,8, filha de Seb istiâo Simões
Mendes e Maria Soares Padilha.

Você já pensou em
,. .

ser socro

contribuinte da

AP,AE

I de C�.noinhas?
=-------

-

;

JOSÉ FRANCISCO SILVEI
RA e ROSELI DE FATIMA RI�
BEIRO DA SILVA, ambos sol
teiros domiciliados e residentes

,

em Campo dos Bueno, neste Mu
mcipio , Ele, lavrador, nascido.
em Ponte Alta do Norte, Muni
cípio de Curitibanos, deste Es-

.

tado em 14 de fevereiro de 1962,
filh; de Joào Silveira e Maria

Madalena Novais dos Santos.
Ela, do lar, nascida em Taqua
risal, deste Município erru 28 de
fevereiro de 1964, filha de Fer
mino Ribeiro da Silva e Natalia
Ribeiro da Silva.

Cancinhas, 16 de maio de 1978.

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Ci"lU

seca
SF gu ndo as pessoas mais í

dosss, há muitos anos não acon-
'

tecia como a seca que atu rlmente atinj e várias regiões do Pais.

Praticamente nos Estados sulinos, este ano quast não cho
veu. Foram algumas pancadas espar sss, não eh�gan 10 a ensopar,
a terra. 'Para as pl antas à época, a chuva, foi, boa, no entanto,
para juntar água �os rios e POÇO! não deu,

.

.Corno a' chuva foi insuficiente, a' agricultura está sendo a..
. mais preju iicsda.

-

As
\

plantas não aguentam o calor Intenso do

sol, as sementes não chegam a nascer. A terra está dura, racha
da pela grande estiagem.

� .crração também e,stá sofrendo muito, pois 08 pastos
estão secos, estando os mesmos, notada-mente o ga)dp, privado de

pai te de sua alímentação que é o capim, tendo também que p -r
correr vários metros, porque não dizer até quilometros a procura,

. .-I

d� águe, para padar a sede. _

Os grandes plantadores e criadores dos estados que estão
sofrendo as sngústies da seca que está se prolongando por. vários
meses, estão desesperados, pOIS investiram grande' soma em di

nheiro, pensando talvez que poderiam melhorar sua situação fi
nanceira, epó.!I à venda ds seus produtos, véndo agora, seus pla
nos falharem, devido a estiagem.

Muitas indústrias que dependem de água para movlmen
terem suas máquinas, também estão atravessando uma fase dificil.
Algumas já paradas, com seus operários à mercê da sorte, aguar
dando que chova par� então, começarem tudo de novo.

Nos grandes centros, a situacão. é triste; a água é contro-
19 de, estando os moradores dos edifícios. privados até de usarem

os sanitários, porque a água está escassa.

A situação presente nos Estados sulinos é p snosa; tanto
nas cidades, como no interior.

'

Na� estradas' 'onde não existe . asf s lto, o tráf�go continua
de veículos, está- 8 merecer todo o cuidado devido a avalanche
de poeir a / existente, estando a/ mesma a pairar no espaço, Dão
chegando 8 dessp srecer por completo,

As margens das estradas, as matas e 88 árvores existen
tes estão cobertas pela poeira que não t ern fim.

�

Corno se não bastasse à pno rrne quantidade de pó. para
dificultar 8 visão dos motcrlstas, ainda existe a fumaça provín ta
das ,que'iena. dos campos, muitas VEzes posto fogo proposttalmente ;
não pensando estes pobres infelizes que numa época de estia,gem"
como esta que passamos, o fugo é o maior inimigo, tanto do ho- r

mem, como dos bens materiais.

Procuremos D8 atual sit)uacão porque vivemos, ou/ sej s , a
. seca, caminharmos juntos, com verdadeiros irmãos, poupando á
gue, cuidando de tudo que se relacione com incêndio, pois é em

comunidade que venceremos esta difícil provação que DOS foi
destinada.

.
,

,

Muitas vezes quando víamos na televisão, ou mesmo ou

vindo rádio ou fendo em jornais, noticias sobre a· seca no nor

deste, nunca levamcs muito a crédito as notícias. No entanto,
agora due também estamos vivendo um clima em prcporçõ-s, a

liás, bem menor que a dos nordestinos, podemos b sm avs llar o I

quanto 1 q nele povo sofre na época da es tlagern.
Juntos, em coro, rezemos à Deus, pedindo humildemente,

que, ELE, nos conceda 8, graça de enviar- n09 a chuva, tão aben
çoada que tanto bem far,á a· humanidade dos este dos atingidos
p�18 seca, nesta hore dura que está passando.',

( .'
Vamos com Fé e E�peranç8, sgu ardar 8 chuva pedida,

pois Deus jamais de sampsrc u seu P;)VO e na hora certa nos aten-
derá. \,

E lembremos que não é só quando precisamos de alguma
coisa .que devemos conversar,' com Deus e sim nossa vida deve
ser sempre uma doação a Deus. q

Csnotnh ss, maio de 19'78
.

IVANITA, SÇHIVINSKI

I .

Serviço instantâneo e perfeito
Instalação moderníssima.

Procure no escritório de Derby Carlos Ulhmann, na

Praça Lauro Müller, 251 - Canoinhas _ Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DÓ NOR'J'E

Sindicato dos
Rurais de

Trabalhadores
Canoinhas

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente Edit I f"

"-

dos do SINDICATO DOa, icam convocados os senhores associa-

NOINHAS . I
S TRABA��ADORES,RURAIS DE CA-

A b'1�I? PGeno gozo de seus direitos Sindicais à se reunirem
em ssern ela e I O' di r • ,

,

8'h . �a· r marra no próximo dia 19/junho/1978as oras em pnmelra convoc
-

- ,
,

•

r
açao, caso nao houver numero legalde associados presentes, sera convocada ur a e

. dA· blé
.

Pa;ra uma hora ' .

t
'

m s gun a ssem ela

I·
. �pos, IS o e, para às 9 horas no mesmo dia e local

com qua quer nume d .d' ,

.

. ro e aSSOCIa os presentes a-qual será realiza ..

da na rua VIda I Ramos n.? 566 d I'
.' ,

.

.

I para e íberarem O' seguinte:
ORDEM DO DIA

a� L�itura do Re}�tório do Presidente do Sindicato sobre as ocor-
rencras do exercrcro de 1977.

'

b) Le:tura, disc?�são e votação para á aprovação da Prestação de
.conta .... do e:cerclclO de 1977, bem como o parecer pelos membros do
Conselho rISCaI.
c) Assuntos diversos.

d) D,e �cordo com os Estatutos Sociais a aprovação será feita por es-crutínio secreto. '

{"
.

Canoínhas, 15 de maio de 1978.,
EDMAR GONÇALVES PADILHA - Presidente.

Consertos

estofados

:o

de lonas, refarmas de móveis.
e estofamentos de carros em

gera', é corn

Keiser
Rua Bernardo Olsen, 509 - Canoinhas

i '

ARMAR-INHOS
fios Rendas - Botões-

I

•

'asa
CRED IPESV Rua

Rua
Paula Perel!"ft
Vida) Ramos

Baile do

CalouroJ78
O Diretório Acadêrnico-San

ta Cruz de Canoinhas, tem a

honra de convidar V, Sa., e

Exrna família para participa
rem de seu tradicional baile.

Data: 27/05/78
Local: Club Canoinhense
Início: 23,00 horas
Traje: Passeio

Animação: Orupo Tropical Band
--.------------------------

PM multa
infratores
Mês de abril \ de 191R
GRUPO 4 - Cr$ 82,00

TR-0333 - CA-1649,- TR-0333
DA-1345 - DA-1712 - WV-5556
CA-2729 - CA-1381 _ CA-1713

CA-1381
'

GRUPO 3 - Cr$ 122,00
CA-4017 _ DA-0124

GRUPO 2 - Cr$ 164,00
CA-1829 - DD-0632 _ DA-1345

, CA-1345 - CA-2961 - CA,-1381
CA-0780 - DA-1450 _ CA-4007

DA-1360

GRUPO 2 - Cr$ 285,00
CA-1829 _ DA1034 _ TR-0404
DA-1345 _ CA-2961 - CA-2322
TR-0358 - CA-2963 - CA-1947
GR-0090 - CA-2961 _ CA-2539
CA-2961 - CA-1825 _ CA-1456
CA-1825 - DA-1360 _ CA-1017

CA-1555

GRUPO 1 - Cr$ 408,00
DA-1450

Documentos�extraviados'
MARIM DETRY, declara para
os devidos fins 'que extraviou
os seguintes documentos: Bi
lhete de Seguro, T.R,U. e Cer
tificado de Propriedade do
Veículo Mercedes-Benz, placa'
DA-1449, cor vermelho, chassi
345005/12363217.

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

Dia 13 de junho
F E S T A ,J U H I N A no

(olégio C'omerdal

=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::!::�:::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
••

••

::. \ II
"

-

••
••

••
••

:: ::
..

�-

:: ,

I ::
••

m.

II I

l ara an elrn colocado i
R �

••
••

••
••

••
••

..
.�

.. ::
i.; ,

'1

••
I.

i: e com, 55
•• ••
•• ••

H ••

••
••

••
••

WQ
••

••
••

••
••

••
••

••
••

••
••

i� Material ,de I, ii
••

••

••
••

••
••

.. ::

�� Construcão Ltda. ii
.. '::
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••
•• ••

ii Rua Major Vieira, 589 Fone. 22-0502 ii
•• ••
•• ••

•• ••
••

I
,.

••

5! C A �J O I N H A S -:- Santa Catarina 51
•• ••

••
••

o "

••
••

•• ••

••
••

•• ••

••
••

••
••

II -:- Colocação por gente que entende -:- li
••

••

••
••

••
••

!i••
.

,

' II
,

..
••

.� ••••••••••••••••� :I••••••• r •••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••
••••••••

====:I:::=::J;::::�=::=:=::=:::::::=::::::::::::::.. ···�··••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
� �.� .

, 20 de, maio de 1978

Notícias,· de Papunduva
Escreveu: Esmeraldino M. Almeida

C. T. G. VAQUEANOS LIDERANDO

Dia 07 em curso o C. T . G. Vaqueanos esteve em Moema

juntamente com diversos outros grupos onde foram participar de
um grandioso torneio na sua parte esportiva. Verdadeiros azes de

gineteadas, laçadores renomados se fizeram presentes. O nosso gru

po de Papanduva lá' foi para também prestigiar a maratona que es,

tá sendo o coqueluche do momento. A equipe de nossa cidade bri
lhou .novamente nas competições em que participou, arrebatando
para a já notável galeria dos troféus mais uma linda taça de rara

beleza. O Patrão Modesto Hirth responsável pelos sucessos e vi

tórias, já alcançadas as felicitações da comunidade que tão bem tem

sido representada lá fora.

DIA 10 DE JUNHO GRANDE BAILE

Dia 10 de junho vindouro será realizado no Salão Paro

quial um grandioso baile social, cujo lucro será revertido em, bene
ficio da reformada Igreja Matriz ,de Papanduva, De Blumenau vi
rá o famoso conjunto musical (Banda) Blumenauense que será 1.

responsável pela anima.ção dos festej os. Reina grande animação por
parte da população para a grande noitada festiva que terá como

ponto alto a promoção da Comissão da Igreja conseguindo trazer

para nossa cidade o j á mencionado conjunto musical da cidade de

Blumenau, especialmente contratado para o dia 10 do mês de junho,
vindouro.

'

LUZ PARA RODEIOZINHO

Os trabalhos de extensão da linha para a localidade de Ro-
, deiozinho foram reiniciados, esperando que num tempo relativa
mente curto seja ligada a rede geral àquela parte, Realmente é
uma julsta reevindicação dos moradores daquela zona rural, que de
há muito tempo vem pleiteando tal melhoramento. Os trabalhos es

tão a cargo da "EJRUSC" quenão tem medido esforços no sentido de
no mais breve tempo possivel seja ligado a rede geral.

PRORROGADOS CREDITOS A AGRICULTURA-

A prorrogação de créditos agrícolas concedidos a produto
res de algodão, arroz, milho e soja dos Es,tados" do. Paraná, São Pau
lo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, que tenham

registrado frustração nas safras desses produtos, foi autorizada pelo
Banco Central, que expediu circular as instituições; que .integram

,I o' sistema nacional de crédito. A circular estabelece ainda como. me-

dida de emergência, a concessão de crédito especial,' pela própria
instituição financeira que, tenha financiado o custeio. da lavoura

prejudicada, a produtores que, e!m vista dos niveis de perdas, não
disponham comprovadamente de recursos para manter-se até a pró
xima safra. (G. P.).

PORTELA ANUNCIA PR'óXIMO FIM DAS LEIS DE EXCEÇÃO
Em entrevista à .ímpresa, o, Presidente' do Senado Petrônio

Portela, e o Presidente da OAB, Raymundo Faoro, após reunião

particular de uma hora e meia, deixaram transparecer que há dis

posição do Governo para extinguir o AI-5, co!ml o restabelecimento
dos direíetos e garantias da magistratura, do habeascorpus pleno e

a concequente constítucíonalização do País. Portela chegou a afir

mar.que se a Conferência Nacional dos Advogados (ele veio parti
cipar de 'sua abertura) .fosse realizada dentro de mais dez.dias teria
notícias muito mais agradáveis para transmitir ao Pais. (G.P.).

PASSARELA DA SOCIEDADE'

Dia 19 foi niver do jovem Jaime, .filho do casal José (Be
linda) Corrêa, a jovem guarda promoveu a festinha que esteve
ótima. '

Hoje é dia de cumprimentos para o Sr. Nataniél Resende

Ribas, prefeito municipal, cumprimentos pontificarão em alto esti
lo na sua festiva data natalicia.

-

Na mesma data aniversariando o garotão Mário, filho do

casal José (Belinda) Corrêa, muita alegria' da ' petizada e cole-

guinhas.
.

Dia 21 estará festej ando idade nova a Sra. Teresa

Schadeck, esposa do Sr. Olimpio Schadeck res, em, Canoinhas.

Cumprimentos pontificarão em alta rotação.
'

Também nesta data estreando troca de idade nova a Sra.

Cacilda, virtuosa esposa do Sr. Arno Reckziegel Jr., Gerente do Mi
ni- Center em Barra-Velha BR. 101, nl assinante.

Dia 24 abraços para o jovem! eshidant'e João. Vladimir, fi
lho do casal Miguel (Elza) Mathioski, ele nl prezado assinante.
Muita alegria marcará a festiva data.

ANDRÉ GUILHERME. Também na mesma data estará

completando mais um ano o garotão André, filho do distinto casal
Dr. Mário Goeldener e exma. Sra. residentes em Mafra.

Dia 25 estará aniversariando o Sr. Alois Karasinski Escri-
. ,

vão do Cartório local, na sua data receberá as mais merecidas ho-

menagens e alto apreço de amigos.
'

Dia 26 estreando troca de idade nova o Sr.' Modesto Hirth
.' ,

Patrão do "CTG" "Vaqueanos" e nl assinante. Cumprimentos na

ordem do dia para o distinto e prestativo cidadão. -

'

/' Dia 28 completando miais um ano o garotão Iomar, filho do
casal Miguel (Elza) Mathioski, .

a Mirim-Guarda .lá estará para os

comes e bebes em homenagem ao Iomar,

PARA MINHA MÃE ...

- .
'

EU HOJE VI MINHA MÃE, REZANDO, AO PÉ DA
VIRGEM MARIA.

ÉRA UMA SANTA QUE OUVIA O QUE A' OUTRA
SANTA DIZIA.

UM POR SEMANA.

.

É preciso amar os homens não' pela simpatia, que nos ins-

piram, nem,- pelas ,9Y,alidél.d� que, apreciamos, mas porque DEUS os

ama. ,. ,(;'/:J
.� 'j'. "

/',' .

. J.
' ... ;

J
"
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h (SUMAB)'P I' e F e i t u r a M uni c i p a1 d e C a n o i nas Portaria Super n. 47
KM de 01 de agosto de 1977

�,� o SUPErNTENDENTE DA SUPE·
, RINTENDÊNCIA NACIONAL DO A-3,0 BASTEClMENTO (SUNAB), no uso

3,0 de suas atribuições legais, .

14,5 CONSJDERANDO a decisão do
19jU Conselho Intermtnísteríaí de Preços
24,0 CIP de 1.0 de agosto de 1977, sobre
45 a c�mercialização do pão francês

7',3 ou de sal, de consumo habitual, e

o que dispõe o Decreto n." 79.706,
4) J . de 18 de maio de 1977.
4)7 R E S O L V E

47j'0�" Art. 1.0 - Fixar, para todo o ter-
, ritório nacional; com exceção do

6,0 Estado do Acre e do Território Fe-
5 q deral de Rondônia, os seguíntes pre-
3'Ó cos máximos de venda do pão íran-
,

cês ou de sal de' consumo habitual2,0 da população, nas panificadoras, pa-2,5 darias, depósitos, mercearias e qual-
4�(, quer outro estabelecimento que co-

4)0 mercialize o produto .

r - De 1.0 de agosto de 1977 a
, ao de setembro de 1977.

UNIDADES
50 gramas
100 gramas
200 gramas
500 gramas
1000 gramas

I[ - A partir de 1.0 de outubro
de 1977 esses preços serão reaj us
tados para:
UNIDADES

,

50 gramas
100 gramas
:!OO gramas
5S0 gramas
1000 gramas

LEI N.o 10430 DE 10/05/78
APROVA O PLANO RODOVIARIO MUNICIPAL

PARA Q EXERCíCIO DE 1.978.

Benedito Therézio de Car-valho Netto, Prefeito Municipalde Canoinhas, Estado de Santa Catarina, faz saber que a'
Câmara Municipal decretou e eu sanciono' a seguinte

L E I :

Art. 1. o - Fica aprovado o Plano Rodoviário Municipal,cujas estradas e respectivas siglas fazem parte integrante da rela
.ção que segue:

CNI 058-Aparecida-Encruzilhada-Rio do Tigre-Bónetes
Figura-Valinhos-Felipe Schmidt

CNI 072-Canoinhas-Sereia-Barreiros-Paula Pereira
Volta Grande

CNI 183-CNI 491-Pinheiros
CNI 185-Div. Paraná-Lageado-Rio Preto-Div. Ir'ineópolis.

CNI 186-SC 303-CNI 495
CNI 187-Barra Mansa-Tamanduá-Div. Irineópolis
CNI 188-CNI 185-CNI 198-Div. Ir'ineópoljs-

'

CNI 189-CNf 424-Valinhos-Manduri-CNI 198
CNI 197-Rio Preto-CNI 188
CNI 198-CNI 197-CNI 185

.

CNI' 299-Div. Sta. Cecília-Div. Sta. Cecília-Dív. Sta. Cecília
CNI 373-Div. Major Vieira-Rio Raso-Ouro Verde-CoI.'

dos Buenos-Tamanduá
CNI 389-Div. Major Vieira-Serra do Lucindo-S. Luiz

Gonzaga-Entre Rios-São -Iose-Div, Sta. Cecília
CNI 393-Div. Major Vieira-Div. Sta. Cecília
CNI 397-Div. Major Vieira-Dív, Sta. Cecília
CNI 401-Paul\a Pereira-Taunay

,

CNI 402 ..CNI 401-CNI 403
CNI 403-CNI 401-Div. Paraná
CNI 404-Taunay-Fazenda
CNI 405-Caraguatá-Fartura de 'Baixo-Sta. Hayde-Pinho

Paula Pereira
CNI 406-Pinho-Div. Paraná
CNI 407-Taunay-Pinho-CNI421
CNI 408-Sta. Leocádia-CNI 407
CNI 409-Sto Antonio-Div. Paraná
CNI 410-Cachoeira-Barreiros
CNI 411-Anta Gorda-Cachoeira-Fartura de Baixo-Fartura
CNI 412-Cachoeira-Papuã
CNI 413-CNI 418-CNI 416
CNI 414-Marcílio Dias-Campo do Trigo-Turma-CNI 416CNI 415-CNI 414-CNI 414

Total
CNI 416-BR 280-Parado�Capão-Taunay
CNI-417-CNI 413-Matão-CNI 072
CNI 4�8-'Boa Vista-Matão-CNI 416
CNI 419-Sereia-CNI 411
CNI 420-Sta. Hayde-Colonia Sto. Antonio-_Baras-F.artura

de Baixo-CNI 430
CNI 421-Sta. Leocádia-Sto. Anttonio-Col, Sto. Antonio-

Fartura c'

CNI 422-Paciência-Acampamento-Paciência dos Neves
CNI 423-CNI 422-Herval 'Bonito-Co]. Campo das, MoçasCNI426
CNI 424-Acampamento-Col. Campo das Moças-FelipeSchmidt
'CNI 426-Bonetes-Paciência dos' Neves-Lageado-FelipeSchmidt
CNI 427-BR 280-Figura-Paciência dos Neves-Baras-Far

tura-Sitio CoI. Sto. Antonio
CNI 428-Fartura Sitio-CNI 429
CNI 429-Fartura de Baixo-Fartura-CNI 405i

.

CNI 430-Cerrito-Rio do Tigre-BR 280
CNI 431-CNI 429-CNI 416
CNI 432-CNI 405-CNI 431
CNI 433-Caraguatá-Marcílio Dias
CNI 434-Parado-CNI 435
CNI 435-Canoinhas-Marcílio Dias
CNI 436-CanÇ>inhas-Agua Verde
CNI 437-Forquilha-CNI 453
CNI 438-CNI 491-Col. Sto. Antonio
CNI 439-Entre Rias-Serraria ZaniolQ-S. JQ'sé-Div . Sta.:

Cecília
CNr 4.40-CNI 439-Div. -Sta , Cecília
CNI 441-CNI 497-S. Luiz Gonzaga
CNI 442-CNI 389-CNI 393

,

CNI 443-CNI 389-Div. Major Vieira
CNI 444:·CNI 373-Rio Barra Mansa
CNI 445-CNI 405-CNI 494
CNI-446-CNI 460-CNI 471
CNI 447-Gralha-Imbuúl
CNr 450-Barreiros-CNI 427
CNI 451-CNI 426-CNI 189
CNI 452-CNI 465-Forquilha-Inferninho-Salto d'Agua Ver-

de
"

CNI 453-BR 477�S. Lourenço
Total

CNr 454.,;CNI 452-S. Lourenço-Laranjeiras
CNr 455-BR 477-Laranjeiras
CNr 456-Arroio FUndo-Bela Vista do Toldo-Arroios-BR 477
CNI 457-Bela Vista do Toldo-Arroios
CNI 458-CNI 459-CNI 465
CNI 459-Bela Vista do Toldo-Salto d'Agua Verde
CNI 460-CS 303-Arroio-Imbuia-Rio Bonito-CNI 493
CNI 461-SC 303-CNI 462
CNI 462-CNI 05H-Rio dos Pnços-Gralha-SC 303
CNI 46'�-CNI 058-CNI 450

KM

51,0

33,0
4,0
29,0
11.0
7,0
7,0

19, � [
5.:'
6;'

)

4,0

42,0

30,0
22,0
10 (),
10,7,
2,n
2,0
7,0

26,0
2,5
20,0
3,0
7,0
3,0
19,0
7,2
3,0
10,5
6,0

409,7
24,0
12,0
12,5
4,0

30,0

14,0
22,0

28,0
8,0
6,0
18,0
7,5
4,5
6�G
3,5
6,0
4,2
3,3
2,0

13,0
40,
3,5
2,5
1,5
3,5
65,
25,
4,0
21,7
19,0

12;0
7,5

\ '

374,0
11,5
5.0

23�')
16,0
4,3
7,0

26,0
2,0

29,0
3,5

9,3

CNr 464-CNI 058-BR 280
CNI 465-SC 303-SC 303
CNI 466-CNI 465-CNI 460
CNI 468-BR 280-CNI 470
CNI 469-CNI 467-Rio da Areia-SC 303-CNI 462
CNI 470-BR 280-SC 303-Rio Bonito
CNI 471-SC 303-CNI 462-CNI 460-CNI 486
CNI 472-CNI 456-CNI 485
CNI 473-CNI 485-Lagoa do Sul-Div, Major Vieira
CNI 474-CNI 185-CNI 466
CNI 475-CNI 456-CNI 473
CNI 476-CNI 456-CNI 477
CNI 47,,7-CNI 456-CNI 473
CNI 478-CNI 456-Veada-Div. Major Vieira
CNI 479-CNI 478-Div. Major Vieira
CNI 480-CNI 456-CNI 479
CNI 481-Veada-Div. Major Vieira
CNI 482-CNl' 473-CNI 484
CNI 483-Lagoa do Sul-CNI 485
CNI 484-CNI 483-Div ..Major Vieira
CNI 485-Encruzilhada-Bela Vista do Toldo-S. Sebastião

CoI. Serra do Lucindo
CNI 486-CNI 485-CNI 493
CNI 497-Imbuia-CNI485
CNI 488-Imbuia-CNI 486-CNI 373
CNI 489-CNI 488-CNI 486
CNI 490-CNI 373-0uro Verde-CNI 485-Rio Paciência

Total

CNL 491-SC 303-SC 303
CNI 492-SC 303-Col. Sto. Antonio-CNI 462
CNI 493-CNI 186-CNI 373
CNI 494-CNI 389-S. Sebastiâo-Div . Major Vieira
CNI 495-CNI 493-CNI 473-CNI 497-Serraria Zaniolo
CNI 496-Serra das' Mortes-CNl 186
CNI 497-Taquarizal-Col. Pinhalzinho CNI 495
CNI 498-Monjolo-Campo dos Pontes-Div , Sta. Cecília
CNI 499-CNI 497-Col. Ribeiro-CNI 439

Total

Total Geral

47,')
19,0
6,0
18 O,
5f,.i
18,0
3773,

4,2
5,0
8)u

.

15, I

23;0
6 ')-,

....

12,0
24,0
8.0

105,4
1. 266,4

Cril
O,H5
0,70
! ,35
3,20
6,05

Cr$
9,40
0,75
1,40
3,35
6,35

Art. 2.° - Fica proíbída a venda
de pão francês ou de sal, de qual- ,

quer formato, com ou sem c?rtes
ou pestanas, a preços superrores
aos fixados nesta Portaria, bem co

mo a sua fabricação com pesos di
ferentes dos constantes doseuart. 1.0.

Art. 3.° -- Aplicam-se à produção
e a comerclalízação do pão de que
trata 8 presente Portaria, a.s nor
mas estabelecldaa na Portaría SU
PER n." 71, de 22 de dezembro de
1975.

Parágrafo Único_-Ficam ca�ce·
ladas as autorizações dadas, ate a

presente data, para a prcdução e

venda de pães 'especiais. com for- ,

mato alongado ou de bínasga, com
ou sem cortes ou pestanas.
Art. 4.° - A presente Portaria

entrará em vigor nesta data, e ee

rá publicada no Diário Oficial da
União,· revogadas a Portaria Super
58, de 6 de' dezembro de 1976, bem
como as que' até esta data foram
baixadas pelos Delegados da SU
NAB com fundamento no Art. 8.° da
Portaria SUP,ER 71, de 22 de dezem
bro de 110175, e demais disposições
em contrário.

,

RUBEM NOÉ WILKE
Superintendente

r

Aniversariantes da Semana
Dia 20 - a sra. Paula Ma.

ria esp. do sr. dr. Saulo Cer
valho,' O jovem Rubens Anto
nio Steierlein.
Dia 21 - a sra. Ieotâe esp.

do 'sr. Armando Müllbauer;'
a srta. Margeret Senczuck;
o jovem Luiz Cesar Zaniolo

, res. em Curitiba; o garotinho
,

Antonio Sérgio e ii garotinha
Lidia Regina (gêmeos) tilhos
do sr. Alfredo Dreher.
Dia 22 - a Sra. Haydeé eso.

do Dr. Oswaldo Segundo de
Oliveira; o sr. Dr; Oswaldo
Segundo de Oliveira; o [ouem
José da Silva.
Dia 23 - a srta. Maria Herts

Hartner, 'o jovem Luiz Ro»
berto Benkendorf, res. em

Castro-Pr.
Dia 24 - as srtas. Miriam

Seleme, res. em Curitiba e

Alaide Maria Dreher; os ja.
vens Orlando Max Olsen e

Waldir Elson Nouak,
Dia 25 - a' ste. Dolore s esp.

do sr. Milles Luiz Zaniolo res.

em Curitiba; o sr, Michel N.
Seleme, res. em Curitibrl,
Dia 26 - a sra. Silvia esp.

do sr. José Pangratz Filho; O

sr. DOTival R.. do Nascimento;
a srta. Maria ilfagali Ka1vai'.
Os nossos parabéns.

Art. 2.° -Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blicação revogadas as disposições em contrário.C>

Canoinhas, 10 de Maio de 1.978

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e publicada no Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

FABIO NABOR FUC:K
Vice-Prefeito Municipal

Prefeitura
'de

Municipal
Canoi nhas

Aviso. de L icitacão
.

, .

A C missão de Licits çã-i da Pr. f itura Munícíp 31 de Ce

ncinhas, Ie va 80 conhecimento dos í nte ress ad o s, que �e. �C�8
aberta 8 Tom s d s de Preço • Eiital Dr. Og/78 para eAqutslção
de Made irarne par a Construçã..», com prezo. de entr.ega das pr�
postas até Ai !5 (qutnz-) h ir as do dia 25 (VInte e'clnc�) de mal,o
do corrente ano. (25.05.'78) no Gsbmete do, Vice �Ctf�lto Muni-

. cip al. Cópia do ref ... rijo Edita� e_ mal or e s e scl arecíme ntos s e r ão

obtidos juoto e rt faids Comissão. ,

C a notnhas, I'? de meio de 1978

Hugo Antonio Peixoto - Pr e si Iente d s Corntssão

---------------�/----------·---------------
----------

Prefeitura. Municipal
de Canoinhas

Aviso de Licitação I
I
,

A Comi .. são de L'dtsçá') de Prefeitura Mu ictpat de 08-
notnh s s, leva 80 conh-círn ento dos' i o ter es sa f o s, qu- se. �c.?8La
ber ra a TlJIDad" rle Preço - Ejital nr. 08/78 parti «AqUl,slçao de

COMPENSADO (FOI me para Co ncr e to}», co� prbZ). de, entr�g, .

das pr. poStH3 a,tê às 15 (quioz-) hures do d�8 25 (vlOte, e ..�IOCl)
de Wl:lio do corre Dt� 8no\ (25.05 78), no Ge b'n� te ao Vice,,: Pre

feito �unicip8L .( ópia do ref:od o Edital e maiores e, clarrClrDfD
tos st'rão obtidos juoto a nferida Comissão.

(' 8 no i nh g'S, 1 7 de
_-

ma i I) de 1 9 7 8
.

P' t P'j t �8 Sowis.:.ãoHugo AntonIO eiXO o - res: � n � _j
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BA�AR
o título desta nova coluna

bem poderia, ser Miscelânea, Va
riedades' Coluna Cultural Ses ..

são Livre, Mercado, ou qualquer
outro nome. Preferi BAZAR.
Parece sugestivo e nobre. E co

mo o próprio nome recomenda, é
misturado mesmo O que agra
dar 'a rndm e aos meus possíveis
leitores entra no prelo. Aqui vai
e tudo um pouco e mais um tan
t , corno diria' meu amigo Salo
mão. Não o Ribas Júnior, natu
ralmente.

Mande sua colaboração. Es
creva seu endereço completo no

envelope. Dou preferência pelos
datilografados. Vamos lá.

Aqui, o que coloco no papel não
passa pela censura federal. To
dos os encaixes são colunáveis.

Sessão do riso:

Numa loj a de tecidos:
- Meu luto é bastante profun
do.' Terei que chorar muito.
- Então, minha senhora, o mais
recomendável é este tecido-es
ponja!

Entre Aspas
001 - Mário Quitana: Por cau

sa dos exibicionistas é que gente
acredita que poesia é truque ...
002 - John Steinbeck: Se dois ca

minhos generosos partem da es

trada da vida e somente um de
les pode ser seguido, quem pode
julgar qual deles: o melhor?

003 - Pensamento chinês: Os
homens e as mulheres que se co

nhecem mutuamente, com faci
Iídade são pouco firmes no a

mor; os indivíduos que fácil
mente fazem amigos não são a

migos por toda vida.

Em dia' com o mundo:

Se você está por dentro do

mundo, deve saber quais são as'

29 personalidades mais fotogra
fadas nestas últimas décadas,

Estadistas, intelectuais, sobera-
,

nos, comediantes, artistas, todos
,

estão aqui. São eles: Stan Lurel
e Oliver Hardy (O Gordo e o

Magro) , Anthony Eden, Adolf

fernando luiz tokarski.

Hitler, Roesevelt, Chamberlain,
Albert Einstein, Mahatma
Gandhi, Winston Churchill,
Charlie Chaplin, Clarck Gable,
Makarios, John Kennedy, Moshe
Dayan, Henry Kissinger, Leonid
Brejnev, Jacqueline Onassis, A,·
ristóteles Onassis, -Nik ita Krus-

.

chev, Golda Meir, Salvador AI
lende, Anwar Sadut, GamaI Ab
del Nasser, Maurice Chevalier,
Mao Tse Tung, JeaIl Paul Sar
tre, Hailé Salassié, Rainha Eliza
beth e Giscard d'Estaing.

o Melhor de 'I'udo, Dinheiro!
Na linguagem popular exis

tem muitas palavras que expri
mem uma coisa só. Dinheiro.
Aurélio Buarque de Holanda (f)
pai do Chico) coletou estes e

xemplos: arame, bagarote, chel
pa, cobre, gaita, grana, massa,
milho, nota, pacote. tutu, etc.
Existem ainda outr os, como:

verba, bago, tostão, etc.

ter o nariz e dar uns conselhos
tolos. Prefiro mandar cada um

fazer sua reflexão. Mas as vezes

refletir parece mais tolice ain
dá. O que fazer, daí? Não sei se
ria resposta errada. O melhor
de, tudo é juntar uma amizade e

partir prá briga: diálogo. Quem
não conversa morre. Quem con

versa também morre. Mas não
morre velho e tolo.

'

O diálogo é
o melhor tônico contra a estag
nação. Mas vê lá o que se fala,

Não tenho fome

.para fazer po-e-si-a
Não quero tecer sucesso

em velhos trapos
nem em velhos ditados
sequer em barrocos pesares.
conforme as leis normais.
Não quero ser velho nem novo

Quero apenas pc-e-cri-ti-car
conforme a vergonha o porre
a cabeça sinusitada os pés do-
.ridos
conforme a vergonha o porre
o deus o amigo ajudas
a carta magna do baralho vital:
o éoração estacionado na contra
mao.

OZINHAS COMPONíVEIS

T ESCHINI

Curiosa Comparação:
Há uma curiosa comparação

entre a mulher e 0'S continentes:
- dos 15 aos 20 anos: como a A
frica, inculta e selvagem.
-, dOIS, 15 aos 20 anos: como a O
ceânia, distante e cobiçada.
- dos 20 aos 30 anos: como a A
sia, ardente e misteriosa.
- dos30 aos 40 anos: como a Amé
rica, técnica e experiente.
- dos' 40 aos 50 anos: como a Eu

ropa, desiludida e arruinada.
- depois dos 50 anos: como a Si
béria, todos sabem onde fica,
mas ninguém quer ir lá. I

Dos Livros que já Li:

Marjorie Moningstar, de Her
man Wank.

Cotação Muito Boa. A histó
ria de uma mulher entre os mui
tos caminhos da cidade grande,
A vida entre o anonimato, o es

trelato, os homens e o trabalho.
Fecho.
Ao fim" uma palavra aos ami

gos. Afinal é tão chato ser coin
cidente. Talves eu pudesse me-

Correspondência para a colu
na:

,

Fernando Luiz Tokarski,
Caixa postal 277
89460 - Canoinhas - SC

Confissão

- sofisticadas - auancadae
•

úteis

Fernando Luiz T'oikarsiki

Canoinhas, em 20/11/1977.

Venh.3 .cor.hecer as vantagens e as condiçô e s de p sg smento Em

®onitas

KOHLBECK & elA. LTDA.
F ua Vidai Ramos, 1146 Fone: 22-0536 - Canoinhas-SC

fé

G. E. «Irmã Maria Felicitas"
Alto das Palmeiras .,. Canoinhas

. CENTRO CíVICO ESTUDANTIL "PROF.IO PEDRO REITZ"

Dia 06 (seis) de maio de 1978, às 9,30 hs., foi implantado no

Grupo Escolar "Irmã Maria Felicitas" 08.08.026', de Canoinhas, o
Centro Cívico Estudantil "Prof." Pedro Reitz".

Constituiram a mesa a Sra. Alídia Klein Reitz, viúva do
Prof." Pedro Reitz, sua filha e seu genro; a Supervisora Local de E

ducação: Sra. Juci T. R. Seleme e a Diretoria do Centro Cívico Es

tudantil a ser empossada .

1) - Leitura da Ata

2) - Canto do Hino Nacional
3) - Posse dos Eleitos
4) - Juramento dos Membros da Diretoria

5) - Explicação do que é C. C. E. .

e) � Alocução do Orador do C. C. E.

7) - Comemorações cívicas do mês.
.

8) - Leitura da Biografia do Patrono do CCE

9) - Palavra Livre

10) - Encerramento

ATA DA ELEI'ÇÃO DA DIRETORIA DA

C. C. E. PROF.IO "PEDRO RErrZ"
'Aos quinze dias de mês de abril de um mil novecentos e

setenta e oito, às dez horas, nas dependências do Grupo Escolar "Ir

mã Maria Felícitas", de acordo com "as Diretrizes para os CCE, Art.
32 do Decreto 68065/71, foi realãzada a eleição dos alunos para com

porem a Diretoria do Centro Cívico Estudantil "PROF.o P�DRO
Reitz", para este ano letivo. Não houve n�enhuma .anormahdéi:d�,
transcorrendo tudo num clima de harmonia e entusiasmo, Partici

param quatrocentos eleitores, sendo alunos de primeira à quart� sé
rie e professores. Feita apuração dos votos chegou-se ao seguinte:
Presid.: Alcides Iarrocheski Filho, Vice-Presido :Odézio Massaneiro,
1.0 Secretário: Celina Gogola, 2.'0 Secretário: José R. Caetano, 1.0

Tesoureiro: Paulo César Correa, 2.oT�soureiro: Jackson Schisk, O":.
radares: Silvana Regina Fritche e Marilena Fraitz, Diretor Socia�:
Antonio Acir Fedalto, Diretor Cultural: Paulo Eduardo Lessak, DI
retor de Artes: Jader Woltf, Diretor de Relações Públicas: Gerson

Soupírrski. A chapa vencedora recebeu os aplausos dos presentes .e
foi marcado para o dia 06 de maio do corrente, a posse da atual dI
retoria. Nada mais havendo a tratar lavrou-se a presente ata

Canoinhas, 15 de abril de 1978.

Alzira R. Stank.iewicz - Diretora.

BIOGRAFIA DO PATRONO DO C. C. E.

Pedro Reitz nasceu em 02 de outubro de 1923, no Bairro do

Cerro, município de Jaraguá do Sul - SC.

Em 1930 iniciou seus estudos no Colégio "São Luíz de Ja

raguá do Sul, transferindo-se depois, para a Escola de Formação de
Padres Franciscanos em Rio Negro-Pr, seguindo pará o Seminário
Franciscano de São Paulo, onde 1945 teve que interromper a carrei
ra por problemas de saúde. Em 1951 c.as0'u-se com Alídia Klein e fi
xou residência em Canoinhas. Teve seis filhos.

,
Foi um exemplar

chefe de farruíl ia, vivendo dedicado a seus filhos e a seu lar.

Foi um idealista e entusiasta professor, lecionou em quase
todas as Escolas da Cidade: no antigo "Artigo 99", na. Escola Téc
nica do Comércio, na E-scola Básica "Almirante Barroso", na Esco
la Agrícola "Vidal Ramos", no Colégio "Sagrado Coração de Jesus".

.

Lecionou latim e alemão na Igreja Luterana. Além de mestre dedi
cado foi um profundo conhecedor de música. Fez parte do Coral Ca,
noinhense, teve atuação destacada na criação do Hino de Canoi
nhas, integrava a Banda de Música "Wiegando Olsen" de Marcílio
Dias.

Em 27 de abril de 1968 faleceu colido acidentalmente por
um caminhão.

DR. ZENO AMARAL FILHO,
- CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com travessa
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -

�Bar, Hestaurantele Vburrascaria
I'G ALO O U�R O"

EspUO corrl�o to�os os dias além das :esDeciali�ades: da casa
Segunda: Canja e virado de feijão à [paultsta
terça: Costela especial e rabada

quarta: Buchada
, quinta: Linguada com ervilha
sexta: peixa da
sábado: Feijoada à carioca

domingo: Espeto corrido especial (10 qualidades de
carne).

Todos os sábados, boite com início às 22 _horas.
Em breve estará servindo à La Carte com 35 pratos a sua disposição
A tende-se também pedidos de galinha. leitões, cabri
tos e carneiros assados e pratos especiais para festas
de aniversário, casamento, etc.

Bar, Restaurante e (hurrascarla «GALO_DE OURO»,
BAIRRO 810 CRISTÓVlo :- Agora sob nova Direção

.....:
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Solução para
funcionamento'

bom
Taxi

cidade.ern nossa
.

Atualmente temos praticamente três (3) pontos de táxi em
Canoinhas: dois (2) na Praça LAURO MULLER; um defronte a

Prefeitura Municipal, denominado PONTO 1, outro em. frente ao ex
Bar Carlito (PONT02) e o PONTO 3, na praça DR. OSVALDO DE
OLIVEIRA (Praça daIgreja Católica), cada um com 9 carros e ain
da, um quarto ponto na pracinha do ALTO DAS PALMEIRAS, com,
1 (um): carro. Total 28 carros. O primeiro aspecto do plano, seria
criar mais estacionamentos, com o mesmo número de carros. Exem
plo; um estacionamento no Hospital Santa Cruz, outro na COHAB.
etc. Outro seria criar também o sistema de RODIZIO OU RETOR�
N�) a exemplo dos grandes centros. Exemplo de funcionamento: tá
XI do ponto UM, apanha passageiro na Rodoviária com destino ao

HOSPIT�� STA. C�UZ; J?ara :r;ão �oltar vazio, sem freguês, seja
lhe permitido a opçao de ficar la, ate aparecer outro passageiro, Q

qual poderá quererir até a praça da Igreja Católica (ponto 3), aí
permanecendo até novo serviço e assim por diante. Tendo o chofer
sempre a opção de estacionar no ponto onde tiver menos carro e

mais serviço dentro do limite de 9 carros. Este sistema moderno de
pois de implantado, trará grandes benefícios a população: economia
de gasolina, barateamento no preço da corrida, mais lucro ao taxis
ta, melhor distribuição de carros pela cidade. A idéia aqui, elimina
rá problemas, grilo, concorrência, Iuchico, ocasionados pelo desgas ..

te da rotina entre colegas. Pode-se criar com facilidade, o atendi
mento por vez, isto é saindo o carro que está em' frente ao telefone,
pois é .) que terru direito; a não observância deste direito, acarreta ao

chofer prejuízo que fica grilado, e ao freguês desavisado ficando
marcado pelo mesmo que fica lesado em seus direitos. Há grande
falta de um estacionamento na rodoviária devidamente marcado,
destinado 'Somente' aos taxis. Lá o espaço é pequeno; limita-se o nú
mero de carros á estacionar, 3 de cada ponto mais ou menos, por es
cala, em fila indiana, saindo sempre 0' da cabeça, a princípio deve
rá haver um guarda, afim de manter a diciplina. o. .espaço ideal pa
ra o estacionamento, seda atrás ou em frente aos ônibus, afim de e

vitar a travesia da rua pelos passageiros com bagagens etc., evitan-
, do assim possíveis acidentes, que só por sorte ainda não houveram.
E assim, criado uma fisolofia ideal de trabalho, poderemos pensar
em: têrmos o tão ambicionado taxímetro.

Arlindo Cordeiro

'Organizações A les,�andra
VENDE

Apartamentos em camboriu nos Edifícios 7' Imperatriz e Mari
ln Financiáveis em Vários planos.

'I'erreno localizado na Agua Verde, 1601) m2, preço Cr$ 35.000,00
1.õ40 m2 de terreno. à Rua Deodato de Lima, fundos João Sa

baUte, murado e cercado, aplainado - preço Cr$ 130.000,00. Acerta-se
terreno de menor valor dentro do perímetro urbano.'

,

Terreno para chácara com 2 alqueires, a 6 km do centro, com
um tanque. reflorestado, casa de madeira e campo de futebol de pelada.
Negócio de ocasião. .

\

10i alqueires de terra a 7 km da cidade, preço Cr$ 20.000,00
o alqueire. Ótimo parâ sitio .

6 alqueires de terra, localizados na margem da estrada Mafra
: Canoinb,s próximo a' São João, Terreno todo destocado - Preço Cr$ 20

. 'mil o alqueire. .

15 alqueires de terra próximo' a estrada Mafra-Cano.inhas a
1

. 13 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 Básíea Cabral, preço 45.000,00 '

I Aluga - Barracão para armazenagem no Centro d.à cidade II; Aluguel CrS 1.500,00.'
'

.

-

Casas Pré-construídas em diversos modelos montamos nas

praias
Lotes na Praia de' Itapoâ em vários preços.

CARROS'USADOS

-:

Maverick, ano 1974, cor azul, único dono, 28000 km, aceita troca.
- FOsca 1500 - ano 71 cor Branca em ótimo estado preço Cr$ 44.000,00
- Oamíonete Ford F. íOO � ano 75 - carroceria de madeira - preço

Cr$ 45.000,00.
- Fusca 1500 ano 71 cor azul preço 22 mil cruzeiros
- Fusca 1500 - ano 71 reformado - Preço Cr$ 23.000,00

I
- Corcel Luxo - ano 1973 em excelente estado - Preço Cr$ 34.000,00

.

- Fiat - 1977 com 22.000 km - Preço Cr$ 65.000,00
- Opala 2 portas, '4 cilindros, ano 76 - preço .Cr$ 60.000,00.
- Pelara, ano 76, com 12.000 km - preço CrS 60.000,00.
- Corcel, com 23.000 km • preço çrS. 48.000,00.
- Brasília, ano 70, ótimo estado - preço Cr$ 43.000,00.

Pagamos o melhor preço pelo seu carro usado
.

.

,Temos ótimos negócios. Visite-nos.

ORGANIZAÇÕES-- ALESS�NDR,A
Bua Major Vieira, 433 - CÁNO�NIIAS - se

-

NOTAS
ESPARSAS
Os Srs. Nivaldo Roeder e 'Os":

mário Davet estiveram no Esta
do do Rio Grande do Sul, a ser

viço.
xxx

Vem aí, dia 4 de junho próxi
mo, a apresentação do famoso
folclore polonês, de Curitiba, da
Sociedade União Juventus.

xxx

Extenso programa está sendo
elaborado pela chefia da EM
BRAPA local, Empresa Brasilei
ra 'de Pesquisa Agropecuária,
para a inauguração, em setem
bro próximo, de suas instalações
no bairro do Campo, da Agua
Verde. Neste sentido, vários
contatos. estão sendo mantidos
co.n o Prefeito Therézio Netto,
desde que, além do Ministro da
Agricultura, talvez Presidente
Geisel compareça ao ato ínaugu
ral.

x x x

Mais um médico em nossa

cidade, Dr. ARAMIS, especia
lista em Analgesia, que provém
de Santa Maria, Rio Grande
do Sul.

xxx

O agrônomo dr. Waldímiro
Bubniak encontra-se em Brasí
lia, convocado, afim de ministrar
curso de aperfeiçoamento no se

tor de batata-semente.

xxx

A nossa cidade deverá contar,
dentro em breve, corn uma nova

e importante indústria. Os en

tendimentos a respeito, estarão
sendo mantidos pelo Prefeito
Therézio Netto e diretoria d�

ACIC com os titulares da em ..

presa.

xxx

O médico canoinhense, dr. Os
valdo Vitorino de Oliveira, filho
de, Fernmdo Osvaldo de Olivei
ra, residente em F'lor ianópoli.s,
foi nomeado e assumiu impor
tante p sto na Secretaria da Sa
úde.

xxx

Drs. José Geraldo Batista e

Antonio Weinfurter festejaram
seus natalícios 4.a feira, na sede
do Bolão Fantasma, com uma

boa churrascada, presentes a fa-
mília forense e amigos mais
chegados, servindo o encontrJ
também como a primeira despe ..

dida do dr.' Geraldo que vai pá
ra Tubarão.

xxx

O Deputado Arolde Carvalho,
agora candidato ao. Senado pele;
voto direto,. esteve na região
norte e também em sua terra
natal mantendo vár ios e impor
tantes contatos com as lideran
ças políticas.

xxx

Instalando-se com gabinete
dentário em nossa cidade a drt.
Heloisa Silvestri Bertoncini.

xxx

Dia de alegria e jubilo de to

dos, 2.a feira, com as chuvas que
vieram a tarde, prolongando-se
por toda a madrugada, ameni
zando a grande estiagem de nos-

.

sa região.

.

xxx

Domingo próximo, dia 28, tor
neio tiro ao prato, promoção do

C''ube de Caça e Pesca Major
Vieira, em sua sede nr Km 5, em
Três Barras, COm churrascada
ao meio dia.

xxx

Hoj e, com início -\::: 20 horas:
fogueira no pátio da Igrej a U
craniana Católica e amanhã, nu
mesmo local, grande festa, tudo
em benefício da construção do

II, Colégio e Jardim de Infância
Santa Terezinha.

TRES BARRAS
«em

\
nova dimensão»

_---) PAULO FRANK

_' Alcancou grande sucesso a "noite cultura]" de 13 pp. levada a e-

feito ;;-ds salões da Sociedade União Operária, onde um grupo de

pessoas apresentaram, seus dotes art:ústicos,_emp::estan�O' sua. ;olabo
ração aos menores da Casa da Criança S�o Joao B�tIsta,. ja qu�' a
renda reverteu em benefício daquela Entidade Assistencial. Alem

dos participantes de Três Barras, mereceu destaque especial a apre
sentação da peça teatral "A ceia dos Card�ais" por um. grupo de jo
vens de Curitiba. A peça teatral reconhecida como de "alto nivel",
agradou a todos. A Casa da Criança agradece a ;olabarçã0' não só

dos que ISIe apresentaram, rnas de todos os que alí compareceram e

ajudaram nos trabalhos de organização, em especial ao grupo de
Curitiba liderado pela j ovem Fernanda.

_ No úl'timo dia 17 esteve em visita de inspeção a Junta de Servi-

ço Militar de Três Barras, o Delegado da 16.a Circuns. do Se�i
ço Militar, Capitão Osvaldo Conr�do �a.rloch. Naquela opo.rtu�ld�
de o Secretário da Junta do Serviço Militar Senhor Leocádio RIbeI

ro, prestou as informações solicitadas, dando contas de 'seu trabalho
na Junta que preside.
_ As chuvas que provindencialmente caíram sobre nossa região na

semana que se finda, trouxeram �ovo ânimo ao nosso povo. Pro

cissões e orações foram dirigidas à Deus pedindo chuvas, e parece

que a oração foi ouvida. Aguarda-se novas chuvas pára a completa
normalização da situação, pois continua a falta de água nos poços
residênciais, o que torna-se um grande problema, especialmente no

Bairro São Cristovão. A respeito do assunto várias tratativas foram
levadas a efeito pelo Prefeito Odilon Pazda, junto à CASAN, para a

canalíizapâo mesmo que a titulo provisório, de água, para o Bairro
São Cristovão. Aguarda-se o andamento do pedido formulado.

_ Outro reclamo que tem .chegado com frequência de parte da po-
pulação de' nossa cidade, é o fato de que, quando ocorrem tem

porais, ô Município fica isolado "via TELESC", pois �estas ocasiões

surgem defeitos na linha telefônica, que impedem as: chamadas ex

ternas. Há tempos que a Prefeitura Municipal vem. reclamando e

pedindo a instalação da rede "DDD", mas até agora: "nada". A ale

gação de que o número de telefones na cidade é ainda pequeno, não

justifica, pois como poderá haver pretendentes, se os atuais usuários
vivem reclamando sobre a ocorrência de problemas constantes nas
ligações externas. E !se "reclamar não ofendem" dizem mais: - "Te

lefone só para falar dentro da cidade não justifica e não compensa".
E a promessa continua...

\ '

- A Reunidas S.A. vem prestando bons serviços aos usuários dos
'transp. colet . de suas linhas, cumprindo seus horários, embora

muitas vezes com difilculdades dado ao mau estado das rodovias

que' percorre. Agora o pessoal reclama mais uma linha para um ho
rário logo após as 17:00 horas, em contato com o Senhor Domingos

, , )

Pase, da Reunidas, o Prefeito Odilon Pazda, obteve a promessa de

que o assunto merecerá toda a atenção. Aguarda-se com invulgar
interesse de que o resultado sej a positivo e torne-se realidade' com

urgência.
- E mais um boato surgiu: Dias 16 e 17 pp. correu o boato de que

o Prefeito Odilon Pazda havia sido baleado, tendo sido atingi
do no peito. Felizmente tratava-se apenas de "boato", mas foi

grande o alvoroço que causou a notícia. Maior ainda foi a dernons

tração de estima e apn�!;o à pessoa do Prefeito de parte das popu
lações não só de Três Barras mas dos vizinhos rnun icípios, especial
mente de Canoinhas, tanto assim. que foi grande o número de pes
soas que acorriam em busca de informações, quanto ao fato, diri
gindo-se inclusive à casa residencial do mesmo e à Prefeitura, para.
saber de seu estado de saúde e das providências que pudessem ser

tomadas a respeito. Quanto ao "pretenso" atirador .. , bem, foi só
boato...

-

-_ Os proprietários do loteamento "Jardim Zilda Pacheco" mos-

tram-se eufóricos pela constante procura e. compra de lotes.
Ao que tudo indica, o -novo loteamento poderá vir a se tornar um

grande centro comercial, pelo interesse que vem despertando .

- Próximo DOmingo, haverá reunião do Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais de Três Barras, convocada pelo seu Presidente

Senhor Sezefredo Kurszeski. Na ocasião será comunicado pelo
Presidente o recebimento de "doação" de área de terra, no Jardim
Zilda Pacheco, para a construção da sede própria do Sindicato. A
doação do terreno f�oi feita pelos Proprietários do loteamento.

A PIA UNIÃO DE SANTO ANTONIO, mantens
dora da Casa Dr. Rolando Malucelli, comemorará no dia
13 de junho próximo seu 25.°, ano jde fundação

\

Em regozijo a data, fará realizar várias" promo
ções, incluindo a apresentação do Grupo Folclórico Po
lonês <Juventus» de Curitiba, no dia 4 de junho' às 20
horas, no Ginásio de Esportes.

"

AVISO
(.

DOIVIINGOS 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 tambérn com grande estoque de
Bate�ias e material para reforma.
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