
A Convenção da Arena de Santa Catarina, realizada do
mingo último, constituiu, inegavelmente, uma expressiva manifes
tação de vigor da vida polãtica democrática em nosso Estado. Mais
de trezentos convencionais estiveram reunidos para escolher can
didatos, ao próximo pleito de 15 de novembro e trocar idéias sobre
a situação do seu partido na presente conjuntura e suas perspec
tivas dentro do atual quadro político-institucional do País.

,

,

O traço marcante da Convenção, entretanto, o que a ca-
racterizou e a individualizou como acontecimento político, foi a

disposição manifesta de todos os convencionais no sentido de re

forçar e manter a 'coesão do seu grêmio, por cima de todas as di
vergências entre grupos ou de interesses restríctos de pequenos
círculos. Foi, sem dúvida, a convenção da unidade partidária.

Pode-se dizer que o partido majoritário em Santa Catari
na deu um exemplo para todo o País de senso de responsabilidade
e de compreensão das exigências e dificuldades da hora presente.
Aliás, os diversos oradores - a convenção ouviu domingo alguns
discursos de primeira ordem, tanto por seu 'conteúdo como pela
propriedade e senso de oportunidade com que os assuntos mais
importantes foram abordados - salientaram, todos, de uma for
ma ou de outra, a predominância do espírito de unidade. Henri
que Córdova, em sua .díssertação, sobre os nossos costumes políti
cos, disse mesmo que a unidade de propósitos e de ação conseguida
pela agremiação arenista no epssódio da sucessão da escolha de
candidaturas constituiu um sinal' de maturidade do homem públi
co no Sul do País. E Aroldo Carvalho, com a eloquência que lhe
é própria, chegou a falar no "milagre da unificação", milagre es

te para o qual contribuíram não somente a "humildade francisca
na" como que o Sr. Jorge Bornhausen estendeu a mão aos seus

oponentes como a disposição destes de, em sã consciência e com

exemplar dignidade, superar as divergências eventuais em torno
de preferências pessoais para colocar no primeiro plano os, inte
resses maiores do futuro de Santa Catarina e da própria Nação.

.Foi uma convenção de homens livres, conscientes dos seus

deveres cívicos e atentos à necessidade de dar a sua contribuição
à superação das presentes dificuldades político-institucionais, .in
dispensável ao êxito do projeto do Presidente Geisel de, por meio
de reformas políticas oportunas e realistas, conduzir o País a uma

situação de plenitude democrática.
'

O senso de responsabilidade e a fidelidade ao ideal demo
crático, impregnaram, basicamente, os trabalhos e deliberações
da convenção arenista, um espetáculo que serviu, antes de tudo,
para reforçar a confiança do público nas perspectivas de desenvol
vimento político do Brasil.
-----------------------------------------------------------

Realizada Cónvencão
�

da ARENA'
Luiz Freitas, nossa candidato a Deputado e Arolda lerá

I

Marcos Wendressen como Suplente.
Como foi amplamente anunciado, foi realizada sábado e

.domíngo último, em Florianópolis, tendo corno local a Assembléia
Legislativa do Estado, a convenção da Aliança Renovadora Nacio
na], ARENA, destinada a homologação dos candidatos já indicados,
Governador dr. Jorge K. Bornhausen,' Vice Dep. Henrique Cordo
va, Senador pela via indireta, Lenoir Vasgas Ferreira, Senadores
pela via direta, drs. Arolde Carvalho e Wilmar Dalanhol, candida
tos à Câmara Federal e Assembléia Legislativa.

Aqui em Santa Catarina, tudo correu normalmnte, como
() previsto sendo todos os nomes homologados pela quase maioria
dos presentes.

Para candidato a Deputado Estadual, conforme indicação
do Dirtórío Municipal, foi homologada a candidatura do empresa
río sr. Luiz Fernando Freitas, com O' número 1.242 e Marcos Wan
dresen, como suplente na chapa do candidato ao Senado, Aroldo
'earvalho.

Luiz Fernando Freitas, por certo terá a afirmação do elei
torado canoinhnse e região, pelo muito que já fez pela nossa comu

nidade, principalmente no setor educacional,'dirigindo a FUNPLOC
€ setor agrícola, onde recuperou a Cooperativa Agropecuaria, ho
j,� das mais sólidas e atuantes do nosso Estado.

Acresce ainda que temos absoluta necessidade de UlTI re

presentante nosso na Assembléia Legislativa, onde já tivemos, no
passado, até' três representantes. Um deputado de Canoinhas, .af�
nado com o futuro Governador Jorge K. Bornhausen na defesa dos
nossos unaiores interesses, não somente nossos, como também na re

gião,
O nosso candidato, Luiz Fernando Freitas, também ligado

aos industriais terá o trabalho e o apoio contagiante dos jovens
eístudantes e professores e no interior, o total apoio dos agricul
tores, ervateiros e pecuaristas'.

A -clelegação canoínhense, Delegado membros do Direto
rio Municipal, 10i composta do Prefeito' Therézio Netto? advogado
dr. Saulo Carvalho e empresário Miguel Fontes Procopiak.

ESTANISLAU SC�IVINSKt
.Corn avançada idade, 'após rápida moléstia, veio a falecer

na manhã de quarta-feira última, o cidadão Estanlslau Scbi
Tlnski, ferroviário aposentado e aqui bastante relacionado.

Deixa o saudoso extinto, viúva, dona Sinhara W. Schi

vinski, filhos e netos. 'Seu sepultamento, com grande acompa
nhamento foi realizado na

� tarde de quinta-feira.
.
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Duas efemérides alcançam va

lores qualificadamente significa
tivos no contexto nacional, co

memorando-se, ambas, no déci
mo primeiro dia do mês dedica
do a Juno,junho. A primeira, de
alçada estritamente nacional, é
o 113.0 aniversário da Batalha
de Riachuelo. Para a época, em
pleno apogeu da Guerra do Pa

raguai, o combate naval de Ria
chuelo fortaleceu o sentimen-

, to nativista e principiou a conso

lidar a superioridade brasileira
contra as füI't;alsl do imperador
Solano Lopes. Tida, C01110 a

maior batalha naval travada na

América Latina, Riachuelo reve

lou nomes para a História, con
sagrando Barroso, Tamandaré e

Marcílio Dias.

Em nossos dias, os trunfos da
esquadra brasileira alcançados
no lJongínquo 1865 fazem vene·,

.rar o brio dos homens do nosso

passado histórico e demonstra o

fortalecimento nacional ante as

adversidades exteriores.

A segunda comemoração, de
relevância universal, é a do "dia
dos namorados". Início de uma

nova vida. Preparo. e rumo ao

matrimônio. A construção da fa
mília. Acima de tudo, o namoro

é acima do comum, 'quando ex

presso da forma mais honesta e

concreta, conforme o pensamen
to de cada um dos futuros conju
ges. O namoro é antes que nada,
um direito irrevogável. Quizera
que todas' as correntes fossem
despedaçadas e a liberdade afe
tiva não sofresse ingerências
desnexas, como a do arcaísmo,

J das frivolidades e rumos, supér
fluos. Sob nossos olhos críticos,
o namoro na sociedade brasilei
ra engatinha 1SI0b olhares ríspí
dos e temerosos. Engatinhare
mos de tal modo por diversos e

diversos anos, uma vez que as

crendices populares perante a

preparação ao casamento ainda
são as mais contraditórias possí
veis: a família brasileira 'não
nos parece disposta a acompa
nhar a evolução econômica do
país. O meio social acompanha
o evolucionismo . econômico
brasileiro com temeridade. Des
ta Ionma, se encolha em torno de
si mesmo e quase não se deixa
levar.Com isso, sofre a família,
sempre instável; sofrem mais os

namorados. (Todos passam por
esta tragi-amável experiência
a qual pensamos não tivesse
fim).
Desmembrada as duas gran

des datas acima expostas, acres
centamos que' em 11/06, o con

terrâneo deputado federal Arol
do Carvalho comemora mais um

aniversário. Num fato até hoje
inédito para a região do Planal
to Norte, Aroldo Carvalho, dela
natural, concorre à mais alta ca
deira do Legislativo Nacional, a
de senader por via direta.

Estiveram em Florianópolis, na semana que findou os SI'S.
Ivanir Córdova Búrigo e Edunei Nunes de Abreu, representando
a Diretoria do Hospital Santa Cruz que, acompanhados ,por nosso

Prefeito Municipal, Sr. Benedito Therézio de Carvalho Netto e do
candidato ao Senado Federal Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, fo ..

ram recebidos em audiência pelo Exmo. Sr. Secretário da Saúde,
e Promoção Social ,

Nesta ocasião o Sr. Secretário, fez a entrega de um ,cheque
no valor de Cr$ 200.000,00 (duzentos mil cruzeiros), como parte
do pagamento, do auxílio prometido, para que o nosso Hospital
possa fazer frente às dificuldades financeiras que vem enfrentan
do.

Notou-se o grande interesse do gover. estadual e sua pres
teza no atendimento de nosso pedido de auxílio à entidade hospi
talar de Canoinhas.

Portanto, Canoinhas, foi miais uma vez beneficiada com au

xílio de nosso governo estadual, no que tange aO' nosso Hospital,
fiem demonstrando assim que nossos apelos estão sendo ouvidos.
Sabemos também que muitas pessoas colaboraram para que mais
esta esperança se tornasse realidade,

,

Também aproveitando a estada na Capital, os Diretores do
Hospital mantiveram audiência com altos dirigentes do setor de
acistência médica do INAMPS, sendo que reiteraram apelos ante ...

riores afim de que venha a, Canoinhas a Comissão de Classificação;
Hospitalar, para realizar a classificação do Hospital Santa Cruz,
perante aque]a autarquia. A medida poderá melhorar o pagamento
dos serviços prestados pelo nosocômio aos previdenciários, pois �.
tualmente o mesmo recebe por uma diária Cr$ 90,00 em média.

O Dr. Clóvis Dias de Lima - Presidente de Classificação
Hospitalar, mostrou-se inteiramente solícito às exposições: apre
sentadas e prometeu que nos próximos dias, o mesmo virá a Ca
noinhas com a referida Comissão.

Prossegue o serviço da abertura da Rua 3 de Maio,
urna medida bastante "aplaudida por todos, desde que en

volve a retirada dos trilhos da RFF, há muito em desuso e

abandonados, como que dividindo a cidade. N. iniciativa tam
bém teve repercussão em nosso Legislativo, com pronun
ciamento favorável também �or Vereadores da oposição.

O clichê registra a retirada do conhecido viaduto,
vendo-se ainda o Prefeito Therézio Netto e sr, Bolssís
Kwiencien.
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Escreveu: FRAN ....B..;O KiHSAN

VEREADOR NEREU JOSÉ HENNING
PEDE ELETRI�ICAÇAO
Esteve em Florianópolis o vereador ARE

NISTA Nereu José Henning, o qual manteve
contatos com o 'Dr. Arnaldo Schmidt, Diretor da
ERUSC, no sentido de, ser eletrificada a locali
dade de Lageado Liso.

Como é do conhecimento de todos, 70%
do Município de Major Vieira já está eletrifica
do, e a localidade de Lageado Liso, fica apenas
4 quilômetros da Rede que segue a Rio Novo e

esta eletrificação beneficiará /36 propriedades
Rurais. ,

'

Com os contatos que manteve corm o DF.
Arnaldo Schmidt, ficou acertado de ser eletri
ficado aquela próspera localidade ainda este
ano. Também será eletrificada a localidade de
São Roque ,localidade esta que dista apenas �
quilômetros da Rede de Rio Novo, e beneficiará
mais de 40 propriedades rurais.

Nossos parabéns ao ilustre vereador Ne

reu José Henning, que muito tem trabalhado
para corresponder a confiança que teve dos elei-,
tores que o elegeram:

CONCURSO DE PRODUTIVIDADE

DE FEIJÃO PRETO

Realizou-se domingo último na COOPER
NORTE de Mafra uma assembléia com entrega,
de prêmios aos participantes do concurso de

produtividade de feijão preto . De Major Vieira,
foram contemplados os senhores Vitoldo Ribos
ki com um refrigerador e David Sudoski, com

uma plantadeira no valor de 2. 700,00 .. Portan
to os colonos de Major Vieira estão de parabéns.
Esperamos que no próximo concurso outros co

lonos sejam contemplados.

NOVA IGREJA MATRIZ �ia 5 aniversariou a Senhorita Vera Tys-
A

. _

p
, _ ka, resídente nesta cidade. .

cormssao ro construção da nova Igre-' .

ja Matriz de Major Vieira, está se rnovimentan- , 'DIa 9 aniversariou o. Sr. Carlos Felix
do no sentido de dar início a construção' em bre- ,�Muk, residente em Major Vieira.
v�. Está marcada uma grande fe.sta p�ra o���t;.' �. Dia 9 também aniversariou o garotão
dIa.8 de o::tu�ro de 1.978. Neste dia sera pro- t;�t��,� nWIlson Marcos Fernandes, filho do casal Juvita
cedida a bênpão da pedra fundamental, e temos e Pedro Paulo Fernandes, residente' t

"

t it lt torid d
_ ,s nes a ci-

cer eza que mUI as a as au OrI a es estarao. dade. .

Presentes, entre elas candidatos: à próxima ele i- f�"J,.1 • Aos' .

t daaruversarran es vai os parabénsção e também o Bispo Diocesano Dom Oneres'
\

coluna.
Marquiori. Mais urna vez pedimos a colaboração
de todos para que nosso sonho se torne realida- ,:�'���.'
de em breve. t,·

1�\��i�.l"r Houve muitas fofocas a respeito da
NOTAS DIVERSAS '���imatéria da sem�na passada, sobre o curso de 2.°

E . ,.. . " (.�f)I;:�� grau de nossa cídade . Nada tenho a falar contra
ste�e em Fl?nanop?hs, domingo ultn�o os Professores e Diretor, foi apenas assunto co-

o Sr. Claudio Gadoti, participando da convençao lhido diretamente de alunos da 1 a 2 a ,.

d Ih d d'd t
r .'

I'
. e . serre.

: esco a, r:os can ]. a os para a próxima e eI- Portanto' de minha parte nada tenho contra as
çao. pe�soas acima. Doravante nada mais comenta-

Também esteve na Capital do Estado o rei sem ter conhecimento profundo do assunto.

., Ve:-eador l':ereu José Hennlng
�.)�=="==============:=��==�=dJ
'(.,._J

,:') sr. Apolinário Tyska, P�esidente do Sindicato
,

I
dos Trabalhadores Rurais, tratando de vários as

suntos referentes à classe.
�:

ANIVERSARIANTES

Dia 4 de junho aniversariou o Sr. Apolí
nano Tyska, Presidente do Sindicato dos Tra
balhadores Rurais de Major Vieira.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

-

NEREIDA C. CÔRTE, OfioC��l
do Registro Civil do 1. o Dístri- 1to de Canoinhas, Santa Catari- I
na, faz s.aber que rretend=m
casar-se:

Antonio � Inkowsk.i e ',Da ludo Co- 1gola, ambos solteiros. domiciliados e .

residentes nesta cidade EII", mtlitar,
nascido em Papanduva, deste Estado,
em 2 de julho de 195:J, Iilh» d e Cle
monte Linkowskt e Ana ... tácía Aren
darczuk. Fia, do lar. na ..cida em "Ca
noinhas, em 5 de [ulho de 1959, filhft I
de Miguel Gognla e Margarida MÜl-,ler Gogola.

Á naonio Sé"giO
-

'adilha e? a ia de ILourdes vnetano de e-ouzu, ambos
solteiros. domícllívdos e residentes,
em CB P.J po da A gU>l Verde. desta!

EDITAIS
cidade. Ele, operário, nascido érn I

Rio dos Poços, deste Municipio em
1.° de dezembro dp. 1954, filho de
Augusto Carlos Padllh s e Maria O·
tília Padtlha. Ela, do lar, nascida em

BArreiros. deste \-ll1ni�ípio em 24·
de fevereiro dA 195fi, filba de José
Caets no de Souza e Maria Francis
ca de Souza.

P Adelia Vicente Gabardo '\

.

Ediral recebido do Oíteíal do Re
gl�tro livil, da cidade de São José
dos Pinhais, E, ta do do Paraná.

Joaquim José da �ilva e Carmem
Baukat; ambos solteiros, domicilia-

. dos e residentes em Marcílio Dias
deste Muniotpío. Ele, labol'tttorista'
nascido' em Porto. União, oeste Ef:!�
tudo. e_mJ 16 d,� abrrl de 19 ",7, fi lho
de J oao Bueno da. Silva e M'I ria
Knetsch da Silva.. Ria, do lar, nas-

! I c�d� em Marcüto Dias, deste Muni.

'I crpio em 1.0 fie [unho de '1960. filba

I
de Rodolfo Raukate!:\Jargarida
Schrodi Baukat.

I

Sadír (u@todio dos Santos e Ivene
te do çrU'mo Cabard o, ambos snlteí
ros Ele, motortsra nascido na. cida
de de, Cllnoinhas, em 6 de maio de
19r,5. rpsideote na cidade de Canoí
nhas, filho de Victor Custodio dos
Santos e Francetíns Custodio dOE!
Santos. Ela, do lar, nasclda em São
Domingos, Estado do Paraná, em 16
de julho do 1959, residente na cida
de de São José dos Pinbais, Estado
do Paraná, Bnba de Darci Gabardo

Canoiobas, 08 de junho de 1978.

NEREIDA C. CORTE
Oficial do Registro Ci7U

A ni.ve.r
Dia 10 - Ó ,�r. Poulo fis"

cher re.'. em Baltl. CambfJriú;
fl SI ta. Luzia ,!i(j'ga,.eth lf tU"
b leskr; n g Ut·tiulzo L'lI.1Z Am U
/Oll TO du 51 O W(/lrll� SOf.g
Dio 11 - () sr. dr. Ar(lldo

Carneiro de Car-valho; as

Srta�. S lle li Pt C! ,·�IPT e Ro ,;,p

nUJ' y .lIet2; Ç) jOVNtl Gab iel
El-Kouba.
Dia 12 - a "t·a Marguid e!'p.

do sr. O,�vald{) 5(H g; os S"5.

ATonso SCll1 oeder e HtJ, oirio

Ant�,'�io Trem{ 1'e�. em, 'CUr!'jI Iilba, a srta. MlJ71a Ardvnlo
Souza Pillto.

te d
,

SeID8

Materidl escolar e de
escritório você encon-

tra na loj 3 da

Aniversárioa
A 'fziVfr sa1 i'ou no últimn riia

6 o /!,a,-otinh() f RLON CA R
LOS, /ilho do cL1�al Dal'lid e

,w'a, ia Francisca Karvat.

...Vossos pa,abéns.

Dia 13 - os srs. R(jbe.,fo Ro
f'fl e Antonio Melo rês. pm

Panla Pereira; o s in ver,sAn·
tonio Carlos CU!StlJ1Ú p Anto
nio Sérgio de Souza BOlgBS
Dia 14 ,.. o sr. Luriz. Valério

Silva; as srtas. J."Y1a1'tha Cris
tina rVi ... "ie·wski e Gláucin
Hf/Plla Sehme (AcadêmicrJ de
Medicino)
Dia 15 - os SlS. 10hl111nes

RlJthe, t e Afonso O. Lütke;
o jovem Hi/so,t Rosa.
Dia 16 • O sr. Ladisla� Ba-

bireski.
.

Nossos cump, imentos.
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Como bom "mercenário importado", título que me foi

concedido pelo Excelentissimo Senhor Ernani Wogeinaki - Verea

dor de Três Barras, em pronunciamento publicado no Jornal "Bar

r iga Verde" - edição de 04/061/78, não deveria me �ar ao traba�ho
que julgo improdutivo, de refutar aquele pronuncIament�. DIgO
improdutivo, porque a troca de amabilid,ades de natureza Igu�l. as
usadas pelo Nobre Vereador, não podera trazer nada de pOISItIVO
em favor do meu muito estimado povo de Três Barras, povo para o

aual eu como "mercenário importado" deve trabalhar em troca do

s�lário que recebo. e para o qual o Sr. Ernani Wogeinaki deve

trabalhar para corresponder aos votos recebidos nas ur_nas el�it?
rais e justificar o pagamento que recebe por cada Sessão Ordiná

ria à que comparece na Câmara Municipal, mesmo que este com

parecimento seja apenas para usar a 'I'ribuna da Câmara para dizer

impropérios e distorcer publicações, tentando se fazer passar por
vitima deste "inocente útil" e "mercenário importado".

Devo entretanto, procurar não desapontar o Nobre Cau

sídico, pois é minha norma também procurar corresponder à ex

pectativa de todos que esperam minha resposta, seja através da Im

prensa ou de outros meios de comunicação. Assim sendo, não será
desta feita que eu deva 'menosprezar o trabalho, que acredito deve

rá ter sido penoso para o N:obre Edil compilar com tanto carinho.

Com esta intenção devo iniciar dizendo de minha surpre
sa ao saber que com apenas cinco ou seis linhas publicadas na mi

nha coluna "Três Barras - Em nova Dimensão", eu havia lançado
tanta ofensa e atacado 'tanto, ao ponto de merecer destaque em uma

Sessão do Nobre Legislativo Tresbarrense. Surpreso também fiquei
com o grande número de amigos e autoridades que me procuraram
para. apresentar solidariedade. Descobri até que gozo de ótimo
conceito não só em Três. Barras como em Canoinhas e São Mateus
do Sul, e muitos inclusive fazem alução à que devo ser candidato
nas próximas eleições.

A seguir devo esclarecer que não denegri nem avacalhei
com o trabalho do Nobre Legislativo Tresbarrense, que reconheço
conta com Representantes dignos de uma Casa Legislativa. O que
publiquei foi apenas a expressão da verdade, tanto assim que nem

sequer foi preciso citar o Autor da ocorrência para que o povo vies
se saber quem usou a carapul�a através de seu próprio pronuncia
mento, Tudo poderia ter passado despercebido, mas s� a mim faltou,
como disse o Nobre Edil: "censo de oportunismo" (censo com "c"),
ao Ilustre Representante do povo faltou "senso de ocultismo" (sen
so com "s"). Afinal, é assim a "lei da compensação".

Continuando devo esclarecer ainda: que não procurei lan
çar a opinião pública contra a Colenda Câmara de Vereadores de
Três Barras, à qual como cidadão brasileiro, desta ou daquela ci

dade, respeito e na qual conto com amigos, Entretanto o Senhor Er
nani Wogeinaki parece ter sido infeliz quando se declarou contra
a "importação" de elementos de Canoinhas, .poils, tanto canoinhenses
como tresbarrenses trabalham nesta ou naquela cidade, não haven
do nenhuma prevenção pelo fato de que a pessoa seja de um ou de
outro município e venha trabalhar aqui ou lá. Se queremos usar os

'meios de comunicação pata expor ou esclarecer fatos e dúvidas,
não há problemas. Evitemos porém lançar estopim que possa ge
rar inquietações. Três Barras e Canoinhas sempre 13e irmanaram
não só na vida social, mas também no campo religioso, político, no
trabalho,

.

e especialmente na . ocorrência de tragédia ou eventos.
Continuemos assim unidos. Também o Nobre Vereador 6:e nasceu

no atual território tresbarrense, deve ter Registro de 'Nascimento
corno canoinhense, pois Três Barras desmembrou-se do Município
de Canoinhas em 1961, portanto, há 17 anos atrás. Além do mais, o

Nobre Legislador esqueceu-se que também na Câmara Municipal
de Três Barras trabalham elementos importados de Canoinhas e

isto prova tal declaração deve ter ísido inspirada em momento 'de
nervosismo, e provavelmente só contra minha pessoa, gerada tam
bém não só pela publicação em "Três Barras � Em Nova Dimen
são", mas também' por outros fatores que em se apresentando ou-

tras oportunidades poderei publicar.
.

Concluindo nesta minha alongada .publicaçâo, para com

pensar o espaço usado pelo Emérito Tribuno, devo dizer ainda
que conheço Três Barras não só no seu aspecto físico, mas também
nos seus aspectós sociais1 politicos C;; religidSios e me disponho a for
necer informôGões da História politico-administrativa de Três Bar
ra�, pois sem aladear, já gue não tinha pretensões politicas, fora do
meu. expediente de trabalho juntQ ao Executivo Tresbarrense, COlffi

pilei dadois junto à moradores de J'rês Barras nas minhas andanças
pelo Município nos fins de semana, que permitiram elaborar um
trabalho' particular sobre o Município de Três Barras. Quanto as

�ri�itas a? recinto da Câmara Municipal do município, eu as tenho

feIt� �aIs do que o Sen�or .Ernani Wogeinaki 'possa imaginar, in
dusIve fornecendo ao propno Nobre Vereador informações naque
le recinto, à respeito do Plano Rodoviário do Município de Três
��rras para. 1978, já aprovado, e sobre o valor de .terrenos por oca
SIao .de Pr?Je�o de Lei para compra de imóvel para instalação de
serVIços publIcos da Prefeitura Municipal. Não pretendo cansar
o estimado leitor, que inocentemente toma conhecitmento destas 0-

·cor.�ê�cias, encerro Imlinhas declarações colocando-me sempre r.. dis
pos;tçao ,do povo o dais, Autoridades para os esclarecimentos e infol
mações que possam ser úteis ao desenvolvimento e progresso de
nossas Comunas.Impressora Ouro Verde Canoinhas, 06 de junho d� 1978.

Paulo A. Frank
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D'R. ZEi'JO I�MARAL FILJ-IO
- CIRURGIAO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina cem travess'8.
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz1
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -:-

-c
•

CONFIANÇA ,'_ÓTfCASuperintendêBcia NaoioDal lbastecima1lto - (S UNI B )
�Delegacla em SAnta Catarina _

Para conhecimento transcrevemos a Portaria Super H. 64, de 17-12-1976
! I

o SUPERITEND�NTE DA
SUPERINTENDÊNCIA NA
CIONAL DO ABASTECIMEN
TO (SUNAB), no U/3'O de suas

atribuições legais,
COSIDERANDO que no exer

cício da forma intervencionista
do controle do abastecimento

poderão ser estabelecidas condi

ções de venda d� produtos e ser

viços,'
COSID�RANDO que na defe

sa do consumidor em geral, há
necessidade de 'ser diciplinada
a prestação de serviços, de ali

mentação, resguardadas algu
mas relaGões empregatícias exis

tentes,

mentos abrangidos pelas Con

venções Coletivas de Trabalho,
Acordos Coletivos de Trabalho e

Dissídios Coletivos, regendo ex

pressamente o referido acrésci
mo compulsório para distribui
ção aos empregadçs.

- § 2.° - Os estabelecimentos ex
cluidos da proibição deste art., �

na forma prevista no § 1.0 fa
rão constar no cardápio e na te

lação dos preços dos seus servi
!;OS que estão obrigados a terem
em seu poder, que suas notas
das despesas dos clientes será
incluido o referido acréscimo
"compulsór ío, por força da Con
venção Coletiva de Trabalho, A
cordo Coletivo de Trabalho ou'

Dissídio Coletivo que será men

cionado.

altura devendo constar nos mes

mos que o "couvert" é opcional.
§ 1.0 - Não fazem parte do ser

viço ou "couvert", o guardana
po, o pão e manteiga ou marga
rina, os quais integrarão obriga
toriamente os serviços das duas

principais refeições (almoço e

jantar) excluídos os lanches e

salgadinhos.
Art. 3.° - A presente Porta
ria entrará em vigor cinco dias

após a data de sua publicação
no Diário Oficia] da União, re
vogadas a Portaria Super n.? 70,
de 05 de dezembro çle 1975 e de
mais disposições em contrário.

Ruben Noé Wilke
Superintendente

Publicada no DOU de 20/12/76
RESOLVE,

Art. 1.0" - Proibir que os re

taurantes, churrascarias bares,
,
lanchonetes, hotéis e estabeleci-

,

mentes similares acre�l�am com-
,

pulsoriamente qualquer impor
tância às notas das despesas dos

clientes, como, gratificação, gor
geta ou taxa de serviço, para

dist,ribuição aos empregados ou

Ia qualquer outro título.

§ 1.0 - Não se aplica a proibi-Ição deste artigo aos estabeleci-

Art. 2.00 - Os estabelecimen
tos comerciais de que trata o ar

tigo anterior só poderão cobrar
serviço ou "couvert", quando so

licitado pelo consumidor e desde
que o seu preço conste no cardá
pio e na relação de preços dos
seus serviços, ou estej a afixado
em lugar visível e de fácil leitu
ra, com letras e algarismos de
pelo menos três centímetros de

,',

-1 .;':;"4'�,��/FtI1� t.\�
/-', r'

.�, .. "

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
ea garantia Mercedes-Benz a peça genuína
tem de passar por exames acurados e testes
exaustivos, envolvendo a participação dos
1 ,200especialistas do controle dequalidade

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 genuínas Mercedes-Benz
você ganha na qualidade e não perde na
manutenção.

, Quando você usa peças genuínas
Mercedes-Benz. antes de mais nada está
mantendo a qualidade do veículo que
eernprou.

Em termos práticos, essa qualidade
("

r��

O"

--.-------------------------

Atenção I
Aviso ao público e corné r
cio ern geral que não me

resp msabilizo por qualquer
venda fiado em m eu nome"

NERY SARDA

Num concessionário Mercedes-Benz, O

que não falta são peças genuínas.

Só num concessioná
rio Mercedes-Bens
você tem certeze de
estar comprando
peças qenutnes
Mercedes-Bens.

'\.
,.',

_. F�bricamos todos os tipos de lentes para óculos, desde
. I bif is até, lentes Varilux 2.visão sunp es, loca,

_ Aparelha�elm' moderna, perfei,ta montagem" ga�antia de

qualidade e assistência permanente.
\

Responsável Técnico: ENG.o MARCOS WUNDERLleU'

Praça Lauro Müller, 514 - Canoinhas se

Fotocópias?
O Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, im,hala.o,

I no FOrUlTI, acaba de receber a mais, moderna "FOTOCOPIA-
I

'

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

Em apenas 5 segundos

então vai ser mais prático $ eeenôrnico
cuidar da sua manutenção,

Como você vê, não lhe faltam bons
motivos para manter seus veículos
Mercedes-Benz tão genuínos quanto rio
dia em que saíram ela fábrica,

.

Portanto. não perca tempo da próxima
vez que for comprar peças: venha drrete
à nossa' loja.

Você só tem a ganhar.

1: m frotaMercedes-Benz sempre
saiganhando quando compra. peças.genuínas

.s na AristidesMallon..

� -

resulta em segurança. economia- conforto.
elesempenho 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,

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 que muitas das
peças principais dos- motores Mercedes
Benz são intercambiáveis. Se você
padronizou sua frota com a maior e mais
cornpleta linha de veículos diesel do Brasíl,

Respeite a qU(iJ/i(!/Bf!ie
original do seu
Mercedes- Bem:
use somente peças,
genuínas,

Concessionário Mercedes ..Benz

Aristides Mallon
-

Flua Vida I Ramos. 1036
t.. Cansinhas - se

/

I

.""_ "
'

"

.. ; -
. ::���\ -,

"
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BASILIO HUMENHUK & (IA. LIDA.

I Revendedor FORD l
1948 30 ANOS 1978
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD I

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA·

Corcel standaqt 1974 - branco
.

Corcel cupê luxo 1977 - vermelho
Corcel GT 1976 - amarelo e preto
Corcel GT 1976 - azul e p�eto
Corcel cupê luxo 1975 - v�rmelho
Variant 1975 . bege

.

Chevette luxo 1977 - vermelho
Maverick 1974 - prata
Maverick 1976 - verdi - cupê luxo
Ford F-IOO 1960 - azul
Rural 1969 - 4x4 - verde

Adqaíra seu veículo usado €om'a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa preeedêneía,
aos melhores preços da região. .

.

Vj�jte-nos sem compromisso em nossa loja à
Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024I

No Depártamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio' de
Veículos Ltda., você enconlrará
para pronta entrega:

Marca
Chetiette
Corcel \

Opala 4 portas
T. L.

Ano
Ig74
',1975
1974
1974

MI(iUE� PROCOPI AK (OM. DE VEí LULOS lTDA.
.

.

Concessionário. General Motors do Brasil S. A.
Rua Major Vieira, 289

Canoinhas _.
. Santa Catarina

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
\

- CIRURGIÃ DENTISTA -
.

- ClC (f05589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialisaçâo em Odontopediatria _

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

Oferfa ÕO Lojão Cruzeiro
,..,:,,'

FOGÕES A LENHA a partir de Cr$ � 2_130,00

-

deNotícias
10 de junho de 1978

Papanduva
Escreveu: Esmeraldino M. Almeida

Operação Aciso/78 é

lançada no Paraná
Em reunião presidida' pelo Governador Jaime

Canet Junior e pelo Comandante da 5.a Região Militar,
General Rui de Paula Couto, foi oficialmente lançada
no Estado a Operação Acibo/7S, que desenvolverá de

10 a- 16 de julho próximo em nove municípios do Pa

raná e três de Santa Catarina, na união de todos os

esforços comunitários. Contando com órgãos federais
e estaduais, clubes de serviço, entidades de classe,
universidades, Secretarias de Estado e de diversos

grupamentos militares. Em Santa Catarina três muni

cípios serão favorecidos: Indaíal, Araquarí e Bíguaçu.
(G,�) .

futuro Governador agradece
o futuro Governador de Santa Oatartna, Dr.

Jorge Konder Bornhausen envia a este colunista duas

mensagens agradecendo o apoio prestedo a sua can

didatura a. Governador do nosso Estado. Eis o texto:

«Queira 'receber meus agradecimentos pela mensagem
de congratulações enviada quando de minha indica

cão para ser o Candidato da ARENA ao Governo do
Estado de Santa Catarina». Também recebo o aten
cioso telegrama recebido: Esmeraldino Maia de Al
meida, Presidente do Diretório da AREN A Papanduva
SC. «Agradeço sensibilizada manifestação solenidade
pt. Abraços Jorge Borahausen».

.

.
Atendendendo com sua polidez abítual a con

sulta feita pelo Diretório da ARENA de Papanduva
para nosso município ser incluido na visita Governa
mental a ser realizada futuramente, este colunista na

qualidade de Presidente da AR.ENA, recebeu o se

guinte ofício: lImo. Sr. Esmeraldino Maia de Almeida
VO. Presidente do Diretório Munícípal da ARENA
PAPANDUVA/SC. Senhor Presidente: Renorto-mo a�
Off�io n." 142/78, de 27

.

de !lbril, em que
l:'

V. S.a e de
mais componentes do Díretôrio da ARENA e Câmara

�u�i�ipal, ·f.eiteram-me convite para visitar esse mu
DIcipio. Motívos de ordem funcional, inadiáveis, impe
diram que se c�mprisse a programação feita anterior
mente para a CIdade de Papanduva. Outrossim, maní-

� , _,_
f�s�o a V. S.I!. e, demais autoridades, o meu desejo de

()
vísítar esse prospero município, em data a ser fixada
oportunamente. Valho-me do ensejo para renovar-lhe
o� protesto� de elevada estima e distinta considera
çao, Antonio Carlos Konder Reis - Governador do
Estado. Prova concreta que nosso honrado Governa
dor gosta muito de nossa Papanduva.

Niucilduiõo na ponta da mira
,

o jovem atirador Nivaldo T. de Almeida [Nival
dinho), já. conta com uma rica galeria de troféus cón

quístados �m competições por ele partlcipudo. Agora
atnda na eídade de Canoínhaa, realizou-se dia 28 p.p,
promoção do Clube de Caça e Pesca Major T. Vieira
em sua sed� no km. 5, município de Três Barras, um
torneio de tiro ao prato. Na prova de tiro com re

vólver, foi classificado em 6.Q lugar com 85 pontos.
Já. na prova tiro ao prato, classítteou-se em 1.° lugar'
�om a contagem de 23. pontos nos 25 disputados. É
ISSO aí minha gente, o Jovem não é de matar com o

dedo, estando ele com o dedo no gatilho.
.

Governador responde

1rabalfjadores reivindicam

200/0 de abono

Abono de 20 por cento a todos os trabalhado
res brasileiros, que não deverá ser descontado em

futuros acordos ou dissídios, nem repassado para 08

preços e custos finais de bens e produtos, é a rei

vindicação contida em documento elaborado por 38

sindicatos de metalúrgicos paulistas, representando
mais de um milhão de trabalhadores. O documento
será entregue por uma comissão de 11 dirigentes
sindicais, Ministros Má rio Henrique Simonsen, da Fa

zenda, Arnaldo Prieto, do Trabalho e Reis Veloso,
do Planejamento. O Ministro. do Trabalho considera

que o movimento grevista do ABC paulista está prati
camente determinado. (G.r.).

Sinal dos tempos
SEtcHO-NO-IE VAI REUNIR OS JOVENS. «Se

eu me purificar, o mundo se purificará. A minha pu
rificação iluminará o mundo; o mundo não se ilumi
nará porque eu não me purifico». Com estas frases
o fundador da Selcho-No-Ie, filosofia religiosa não
secretária, a Associação dos moços, em Curitiba, or ..
ganízará para o dia 25 de j unho próximo, o Grande
�ncontro Jovem, possivelmente no Colégio Estadual
do Paraná (auditório), quando se espera reunir de
690 a 900 pessoas entre 15 a 35 anos, Mais um SINAL
DOS TEMPOS no mundo de nossos dias •..

hoje o grandioso baile
Com início marcado para as 26 horas (oito da

noite) no recinto do Salão Paroquial, será realizado
o esperado baile social, promoção da Comissão da
Igreja e «GURSlLHISTAS». O resultado do mesmo se

rá revertido em benítíeío das obras da Matriz, cujos
trabalhos já vão bem adiantados. Contamos como

sempre, com a honrosa presença de nossa comuni

dadt: como também de todos os amigos de outros
munícípíos, que sempre nos tem prestigiado com suas

agra.dáveis presenças amigas.

.Passarela da sociedade
Dia 12, do corrente estará festejando estréia rte

idade nova a elegante senhorita Tânia Mari, filha do
casal Jorge (Marisa) Weckerle, residentes no Rio
de Janeiro. Cumprimentos pontificarão em alto estilo.

Dia 13, Dia de Santo Antonio, estará comemo
rando seu natalício, o prestativo cidadão sr. José An
tonio Correia, funcionário federal. Muitos serão 08

cumprimentos que receberá o ríísttnto senhor na. sua
festiva data.

.

Dia 16 quem comemora níver é 8 srta. Luiza
Greüln. No. s�u festivo dia receberá felicitações de
colegas, amíguínhas e pessoas de suas relações sociais .

Um por semana
A situação atual em que as pessoas são a-rras

tadas desenfreadamente pelos prazeres, orgias e dro
g,as, mostra o fim a que chega o mundo dominado
pela visão de que o homem é apenas matéria. (Filo
sofia de Seicho-No-Ie),

, ",' :"4'" .'
' " 'f>,.�:J."',\. ,,",\.'\!..1·!': ,'T�" ".;. � �' ',', \

UNGER & elA. LTDA.
INDÚSTRIA - COMÉRCIO EXPORTAÇAO

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

25 1952/1977 25
-

Ind. de Talha� e P?ntes R�antes Elétricas, Exaustores, Ciclones, carrinhos
para movimentação de carga, serras circulares e taqueiras.

Esquadrias ((UNGER" - Janelas de corre 1 '1 t
.:J f:' �.

.1', )3tSCU an es, max , ar, portas gra-
ues pai a muro, portas de rolo gradeadas e p t dO'

rf0I d
' or as e correr, em ferro SImples

e per 1 a o. ESQUADRIAS EM ALUMINIO Portasst 1
.

o

I'1
- or as snnp es e de correr Ja-

ne �s "de correr, basculantes, max. ar e box para banheiro.
" .

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

Completa secção, de vidros a pn1ços diretos da fábrica.
I,OJA ('UNGER", a mais especializada da re ião em � .

caldeiras e maquínáríos industriais C b
g
d'

peças para Iocomóveis,

as bitolas. Canos e conexões para á u
.a os � aço, pregos, parafusos de todas

�_

g a e pressão, fechaduras e ferramentas
em Geral.

Rua Des. �osta Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO ·DA VITÓRIA _ PR,

Lojão Cruzeiro' �epre�e�tante em Canoinhas: WALDEMAR KNüPPEL
Rua Major Vieira, 360 _ Fone 22-0336 C· .

.

Rua Caetano Costa, 793 (pertinho da Rodoviária Municipal) �
,anoInhas

.

Santa Catarina
-------
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Parabéns
.

«Pia União de Santo ·Antônio»
Novamente parabenizamos' a Pia União de Santo Antônio,

pelo magnifico espetáculo de arte e cultura que trouxe a nossa cí
dade.

Sem dúvida, a contratação do Grupo Folclórico Polonês
União Juventus, de Curitiba, Paraná, para uma apresentação ao

público canoinhense, foi fora de série.

Quando da chegada dos onibus, nas proximidades de pon
te sobre o rio Canoinhas, onde uma enorme caravana aguardava a

queles que íríamse apresentar pela primera vez ao povo desta cida
de, já se notava pela fisonomia de cada componente do grupo .. que
seria um sucessso.

A surpresa maior foi ver que os participantes do Grupo
Folclórico, era composto de jovens. Uma juventude sádia, educada,
carinhosa, dando tudo de si, em pról de uma coletividade, na maio
ria também formada por jovens.

Os diversos números de danças que tivemos a honra de a-
'

preciar deixou-nos encantados, pela precisão, Is:ingela, perfeição e

ordem, com que foram executados.

O guarda roupa parecia um conto de fadas; roupas caris
simas; um colorido deslumbrante, sendo alguns trajes procedentes
da Polônia.

O público não se cansava de aplaudir, mesmo durante os

números, as palmas soavam no espaço; em cada rosto dos partici
pantes da platéia notava-se adrrriração pelo que estavam apreci
ando.

O Ginásio de Esportes Santa Cruz, tornou-se pequeno
para abrigar a enorme multidão que se fez presente, naquele local.

Merecem também nossos cumprimentos os músicos do
Grupo Folclórico Polonês-União Juventus, dando tudo de si, sem

medirem cansaço, devido terem que tocar sem parar, para abri
lhantar aquela festa de tamanho explendor.

Também cumprimentamos de maneira geral, a diretoria,
bem como a professora do Grupo Folclórico Polonês, que não me

dem sacrificios, dando tudo de si em pró I daquilo que se propuze
ram a elevar bem alto, no caso o mencionado Grupo Folclórico Po
lonês-União Juventus.

A organização do grupo é impecável, tudo planejado, de
terminado, não havendo os corre corre, tão comum. Tudo prima pe
la 'ordem.

Como já dsssemos, um espetáculo de rara beleza, propor
cionado pela Pia União de Santo Antônio, por ocasião de seus vín-
te e cinco anos de existência.

.

Segundo as palavras de um dos diretores do grupo, quan
do estava no jantar oferecido pela Pia União de Santo Antônio, gos
taríam de voltar em Canoinhas o mais breve possível, pois aqui sen
tiram o verdadeiro calor humano, desde a chegada até a hora da
partida, quando a turma toda que faz parte da Pia União de Santo
Antônio, entoou em coro o canto, Amizade.

Podem estar certos, todos os componentes do Grupo Fol
clórico Polonês-União Juventus, vocês deixaram saudades e os: ca

noinhenses jamais os esquecerão.
Canoinhas, junho. de 1978,

Ivanita Schivinski

Estado de, Santa Catarina
Secretaria da Educacão e Cultura.

�

s.a Unidade de Coordenação Regional
6;a Supervisão Local de Educação
027 Grupo Escolar "Rodolfo Zipperer"
Campo d' Agua Verde - Canoinhas

A;!�adecimento ao Lions Clube de Canoinhas
Viemos através deste Semanário, externar nosso profundo

agradecimento ao. LIONS CLUBE, que nas pessoas das DM. Dra.
ZOÉ N. SELEME e DM. Sra. HELENA MARIA SIMÕES, no dia
26 de maio de 1978, fizeram sorrir à 505 crianças do G. E. "RODOL-

.

FO ZIPPERER", código 08.06.027 do Campo d' Agua Verde, muni
cípio de Canoinhas, quando da entrega de AGASALHOS E REVIS
TAS.

Nossos sinceros DEUS LHES PAGUE.

Irene BiluJk Pereira

(cód. 606) Responsável p/ Direção

I
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CGC 83.166.033/0"001-33

��fldação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoinbas - Santa Catarina

Proprietário: Aroldo Carneiro de Carvalho
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31 anos a serviço da Comunidade

Prefeitura MuniCipal
de Canuinhas

PORTARIA N. 36/78
. Benedito Therézio de Carvalho
Netto, Prefeito Municipal de Oanoí

nhas, Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições legais resolve
'\ PRORROGAR PRAZO

A partir de 03' do corrente, em

mais 30 (trinta) dias, para que a

Comissão designada pela Portaria
n." 18/78 de 30 de março de 1978,
dê prosseguimento e conclusão ao

Processo Administrativo instaurado

pela mesma.

Gabinete do Prefeito Municipal de
Canoinhas, em 05/06/78.

Benedito Therézio de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

.

Es"ta Portaria foi registrada e pu�
blicada no Departamento Adminis

trativo, �a data sppra.
Fábio Nabor Fuck

Diretor de Admínístraçãe
Vice Prefeito Municipal .

Documentes Extraviados
MARTIM PETRY, declara

para os devidos fins que extra
viou os seguintes documentos:
Bilhete de Seguro, T.R.U. e Cer
tificado de Propriedade do Veí
culo Mercedes-Benz, placa -

DA-1449, cor vermelho, chassi
345005/12363217.

OS' mesmos ficam sem efeito

pO'r haver requerido 2.a via.
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\7ende-se
Vende-se um ótimo lote de

terra, esquina, com 600 m2,
a 100 metros. da Faculdade,
Rua Bernardo Olsen. Preço
de ocasião. Ótimo ponto para
comércio. Também lotes no

Jardim Esperança, a 100 mts.
do asfallo.

Tratar na Casa Santa Te
rezínha.

Passeios: Leva até 9 pessoas
-

1 tonslada deNo trabalho: carga
----- --_.�-------

Para a próxima aquisição pense!

MBI.«K 78»
MALlON & elA.

(anoinhas - se
...........--------- ...

IEconomize e valorize seu crédito.

Abra uma vlnta Dopular DI

Caixa Econômica Federal
8 pagu8 com cheque.2 I

- Luminosos e Placas de Acrílico

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

- Espelhos

R E F L EX0====-=-=�=LOJA
Praça Lauro Müller, ,522 (ao lado da ótica Confiança)

Canoinhas - se

�==�� ==-=======================================�

o POLIVEST

Matrículas a partir de lO/junho, no horário comercial, à R. Vidal Ramos, 663, 1.° anel.

.....

leva universidade.Ao

voce

Garanta sua vaga
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Três Barras « em

nova dimensão»
PAULO FRANK

Festas Juninas
- No :�dia 10, hoje, teremos a festa JUDio. do Colégio Esta-

dual]C01ombo Mac:hàdo Salles, Váriail:'atraçõe-s estio sendo
programadas, além do tradicional quentio, pinhão, pipoca que
semprejnarcam 8S 'festividades junioa! de nossa �egiio.
-!Também no dia 10, será levado a efeito festivo b.ile�junino

n08 salões da Sociedade Op erârte. A promoção é da: Escola
Básica General Osório, que na semana passada realizou tradicto
Dal festa _:..caipira, aliás muito concorrida.

Acidente '

� 01.106 p.p. ocorreu acidente com o camlnhão FNM 'da Pre-
feitura Municipal, em virtude da quebra do braço do setor

da direção. O veículo dotado de direçio hidráulica, impediu que
o motorista evitasse o acidente, no qual o Encarregado de Ser.
viços:Alfre,do Bachmann (popular Isto] que se encontrava no v@í
culo teve a rotula do joelho esquerdo quebrada e o motorista
Antenor�Ribeiro, se ressentindo da batida apresentou dores na
altura dOI rins e do estômago. O senhor Bachmsnn se acha hos
pitalízado

-

em virtude da necessidade de Intervenção cirúrgica. O
,S!!nhor Antenal" ficará em observação sob cuidados médico •.

AIO ao «O fOCO»
o Senhor Odílen Pazda - Prefeito Municipal de 'Três Barras,
devolve o seu «Alô» ao Vereador Ernani Wogeinaki, pergun-

I tando sobre suas atividades no Bairro São Cristóvão, onde rece
beu algumas dezenas de votos. O povo do Bairro está aguardan
do o atendimento de pedidos «extremamente necessâríos». A con

fiança do povo não se adquire somente em vésperas de eleições,
mas através de um

_
trabalho centínuo em favor deite povo. Pro

vavelmente com a aproximação dai eleições, novamente' 08 elei
tores voltem a ser procurados pelo Vereador, que deverá reforçar
promessas em troca do voto pira seus apresentados. O Prefetto
às sua parte, está tranquilo,' pois tem beneficiado não só São
João dos Cavalheiros mas todo o Município, e prova disto são
as constantes manifestações de apoio dos moradores daquela pro
gressista localidade, e das demais que compõem Três Berras,

Excesso de lndiuidamento
o pronunciamento publicado pelo Vereador\Ernani Wogeinaki
no .. Jornel eBarrig9 Verde» n.o 2366 de 04,08.78, diz que o

Projeto de Lei n.O 11/78 foi rejeitado porque o Leglllativo pra
t.odeu evitar o indivldamento excessívo do Município. Esclare
cemos que o valor dai aquiliçõel de máquinas e veículos atin·
,iria a loma aproximada de Cr$ 3.000.000,00 (três mílhões 'de
cruzeiros), apênls a metade' do valor do individamento que o Mu·
níeípío assumiria se comprasse a área do Campo de, Instrução
Marechal Hermes, nio se considerando o valor de juros e corre

çio)monetária incidente sobre o necessário finaDciameDto. Entre
tanto

�

o Proje-to de Lei para compra das máquinas e veiculas nlo
foi aprovado, mal a indic8çlo para compra da referida área foi
aprovada, inclusive com. citação de que o Munlclpio está, em
hoas condições financeiras. Esta também é uma contradição e �e

o Municipio está em melhores condíçõ ss financeiras, isto com

prova:o alto nivel qU! a Administração Municipal Odilon Pazda ..

WillyUSudoslii soube imprimir na atual gestão, realizando um

trabalho de recuperaçãe das finanças municipais, fiem deixar de
atender e realizar a8 obras necessárias ao continuo desenvolvi
mento:do Município. 'São declarações assim que tncentívam o E.
xecutlvo a continuar propugnando pelos altos interesses de nos

so 'Município. Obrigado aos que reconhecem o elforço da Admi
nistração Municipal, que trabalha .houestamente e procura elevar
o Dome "de:nossa Três Barras.

CURSO SOBRE C@RRE�ÃO
MONETÁRIA' ESPECIAL DO
ATIVO IMOBIL-IZADO

A ASI�ciação Comercial e Industrial de Canoinhas, co

munica:eoslseu8 associados e a quem ioteressar poss., que será
ministrado durante os dias 13, 14, 15 e 16 do correntp. m�s, o

Curso iobre Correção Monetária Especial do Ativo Imobilizado.

O referido curs� será ministrado pelo Centro de Assis
tência G!lrencial de Santa Catarina - CEAG/SC, de Florianópolis,
através seu minh:traote Dr. Carlos Henrique Guilherme Kather
e Jaeu!', asseuores.

Carga Horária: 32 horas-aula

Certificado: Será emltido um certificado de freqüência,
devidamente registrado no CEAQ/SC, ao participante que assistir
a

_ 80%'1das horas· aulas.

Taxa de Inscrição: A taxa de inscrição por candidato
j�clulndolapostila é de Cr$ -1.350,00.

Da/ta da realização: Dias 13, 14, 15 e 16 de jUDhof78.
Horário: dias 13, 14, 15 e 16 pela manhA dali 8 às 12 hs.

dias 13, 14, 15 e 16 à noite das 18,30 às 22,30 hs.

Clientela: O curso;.destina-se a diretores, gerentes' e

conttdores reaponsáveis pela área contábil das empresas indu.·
trlah, comerciais e de serviço, aos escritórios de contabilidade e

a demais interessados na matéri&.

Local de Inscrição: AS8oci.ação Comercial e Industrial
de C.ooinbas - Rua Felip! Schinidt, 83 ou pelo fone 22-0402.

H

Foi um sucesso'Tabsoluto,
sem dúvida, a apresentação
do folclore polonês, do grupo
União Juventus, de Curitiba,
domingo último, no Ginásio
de Esportes, numa feliz e

oportuna promoção do Asilo
Dr, Malucelli.

x x x

O bancário Wilson Seleme,
da�agência local do BB, este
ve em Londrina, onda parti
cipou de um curso de espe
cialização.

x x x

Maís um advogado militando
em1!�nossa comarca, Dr. Ruy
Benjamim Beltrame, que vem
do Rio Grande do Sul e in
tegra a banca do Dr. Neuzildo
Fernandes.

x x x

A construção dOI armazéns
da UNIAGRO, sita DO bairro
qo Campo da:! Agua Verde,
prossegue em ritmo dos mais
acelerados.

x x x

Amanhã, 1), de junho, mais
um aniversário do nosso con
terrâneo e ilustre homem pú _

blico, dep. Aroldo Carvalho,
agora candidato ao Senado
Federal pela via direta. Ca
.nolnhense 'dos mais ilustres,
com assinalados serviços pres
tados à nossa terra e ao seu

Estado, ex-Presidente da As
sociação Rural, ex-presidente
da Confederação do Mate. ex
Secretário d.e Viação e Obrai
Públicas, nos governos de Irí
neu, Jorge Lacerda e Hírl
berto Hulse, foi na sua gestão,
antes de 196U, que foram cons
truídas todas as pontes de con
creto armado BR. 280, de Por
to-União até rio Preto. Ex
Vice lider do Governo na
Câmara Federal, por duas le
gislaturas' Aroldo Carvalho
merece a admiração e o res

peito de todos, por tudo que
já fez e pelo muito que ainda.
pode fazer, pela sua gente e
seu Estado. Aos muitos cum

primentos, que por certo irá
receber, juntamos os nossos,
com votos _ de perenes felici
dades, juntos a08 que lhe são
caros.

x x x

Vendida para um grupo
paulista, a Fábrica de Papel
Canoínhas Ltda., um comple
xo em nosso muutcípío, em

pleno fuucíonamento e outro
no vizinho município de Três
Barras, recém-construido e

prestes a entrar em�atividade.
x x x

A firma Comércio de Au
tomóveis Fuck Ltda. nova
firma em constituição, do
grupo da Empresa Fuck, é a
concessionária da revenda
FIAT em nossa região. Nesse
sentido já está senGo provi
denciada a construção das
instalações necessárias à _

quele fim.

x x x

A serviço particular, esteve
em Porto ;Alegre, no último
fim de semana, o sr. Fábio N.
Fuck, Vice-Prefeito Municipal.

x x x

Hoje à noite, festa junina
no Grupo Escolar Castelo'
Branco, no bairro da COHAB,
com várias atrações.

10-06-78
N.o 1474
Ano,XXXU

BAZA Patresse Rlbera

Sessão do riso
Para a dona de Cisa, aposentadoria slgoifica ter de .guan

tar o marido durante o dobro de tempo pela, metade d. renda.

Em dia com Q cultura'
Sofrem de megalamBnismCJII. Tem cotovelos esféricos. 810

rei! e ninhu 'do ensino. Suborno, padrão social" pereusçãd, infan
tilismo. Consequência: tempes:tades em copos d água.

Heróis e heroínas não existem. Se dítatoríallemoe prey...
lecem nem tenhamos a astúcia de peussrmcs dual vezes (tentan
do oc�lt8r interesses slheíos). Combate aos poderes insanos é uma

palavra d! ordem.
,

«:€ muito melhor jnão ter a honra e merecê-la do qustê
la e não a mececer>.

(Trsnscrito cin verídís> das anotações d. P8tr�81e Ríbera,
mui 'digno pseudônimo de Fernando Luiz To�arski; cuja alcunlaa
foi proposta pela direção deste hebnemedáríe, sem no entanto

ocultar a audaz, intelectual fIt propalado penssmento do autor),

o que é abusar direitos?
Acontece muita no interior. AfiDal. este paia é tio tama

nho que 'permite poderes bossais e scberanoe, E como tud? índí
ca, muitas vezes, inati'ogíveis, encoberto pelas .up�rfluarldada.,
pelo destaque social e pelos horripilante. «�etrene88el» em_ tra�e.
masculinos. Senhora fulana de tal. Senhor tlustrísstmo João-nta
guém. Nós mandamos, pintamos, desptutamos e tá �c.b.do! �U8D.
do os alfinetes cutucam a ferida, ai que dor! Quebrem o alfInete!
Deixem-no agulha. Fora lua cabeça! Mia este plis é grandE! mls
mo assim.

Entre aspas
-007·B. HALDA: Nunca ter dêsilu.õel DO amor é pri"Uégi.

dos imbecis.
,

008-ARISTÚTALES: A smízade é ume alma em 2 corpo ••

,009-FRANCISCO DH::MELO: Nunca me arrependi do que
nio

"'

dine.
..

'OlO-OMAR KHAYYAM:, O beijo é bem a imagem do .
mor: mais ardente e delícíoso que sej., can.a e

�

.c8b.�

Cf)in�s tem 100 mil anos

Segundo o que publicaram no ano passado doi, jorn.iI
chinêses, foram encontrados O!l808 humanos fossilizados, cuja ida
de foi calculada em 100 mil anos. A descoberta deu-'e na Ildeia
da províncts de Shansí, na China Central.

,

Os díâríos «Ta Kung Pse» e' «WeD Wl Pae», publicado.
em chinês ... disseram' que os fóueis aio humanal, incluindo

os�os cranianos, incluindo pma queixada superíor e inferior com.
seis dentes. Juntamente com os resto! humanos foram deleutt!r"
rados artefatos de pedra e

-

vértebras cle msts de 20 tipos de
animais.

Sapato, Filosofia, Sapateiro
A humaoidade, dizia um sapateiro, é como e. minha me ..

sa de=trabalhQ:
há índívíduos martelos, cujo prazer é bater, maltratar e me ..

Iestar
_
o próximo.

há)ndividuos solas, arrastados, apegados, aduladores.
há individuos facas, cortantes e ferinos.
há Indivíduos sovelas, pérfidos, agudos, incultos.
há individuos taxinhas, que ferem a todo o mundo.
há indivíduo8 graxas, qu� gostam que os outro! lhes dêem
lustro.

há individuas sapatos, que serVem para proteger e dar apoio
aos !H�melh!inte�.

,

Quadra
Entrero homem e 8 natureza

Há contrastes Da medida
O por do sol que belf'za

Que tristElz� - c por- da vida!

Matou e Desmaiou
.,' De espingarda 8 tiracolo, o c.errett"lr de imóveis em fé

rias, Jerônimo Feijo, estando em Jaboti Mal.> Grono bem" nioh\via entrado no mato quando percebe� um bolir de folhas:"Cacador novo, meio sobre o assustado, não conversou: fez funcio
nar seus�instrumentós de morte. Dois tiros sacudiram o pantanal mato-grossense. Foi então que viu aquela monumental pintada ;aos :seus!pés. Viu e gritou: - Virgem N08sal Matei um,onçl. Socorro I '

E _desmaiou durinho da silvai '
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