
Marco$ Wandresen, Suplente de Aroldo.
comunica candidatura e pede apoio

Floríanópolís, 05 de junho de 1978.

CARTA CIRCULAR 01

Prezado Companheiro e l\migo
Unido em espírito e trabalho em prol de uma organi

z[..�ão rural e comunitária mais forte e mais dinâmica, de um tra-:
balho de mútua cooperação e amizade, dirijo-me ao amigo, e com

panheiro para lhe comunicar que acabo de ser distinguido com a

escolha e aprovação da Aliança Renovadora Nacional, para concor

rer a Suplente de Senador com o Deputado Aroldo Carneiro de
Carvalho; cuja eleição, deverá ocorrer a 15 de novembro de 1978.

..

Ao fazer desta comunicação; desejo ínicialmente,
transmitir o meu abrc;�;o e minha saudação cordial, bem como afi
ançar que, procurarei honrar a confiança e sobretudo a esperança
depositada em meu nome como representante e integrante' da agro
pecuária eatarinense.

-Honrado com a convocação e consciente da responsa
bilidade dessa, nova missão a mim atribuida erm busca da alta
representação legislativa do homem do carnpo, no Senado' da Re
pública, desejo, de coração, agradecer a amiga e sincera colabora
ção recebida no decorrer desses anos em que juntos procuramos
lservír a agricultura e pecuária e sobretudo' nos empenharmos para
um berrr estar e dias melhores para a família rural e nossa comuni-
dade catarinense. \,

. ',Na oportunidade devo ainda dizer que o meu licen-
ciamento até após. as eleições de 15 de novembro da Federação da
Agricultura do Estado, de Santa Catarina, não significa afastamen
to; mas sim uma continuação do trabalho em 'campo pouco diferen
te, novo talvez,' porém nunca esquecendo que a meta principal será
bem servir e bem representar o homem do campo, de todos quantos
direta ou indiretamente contribuem para o desenvolvimento da A
gropecuária e dos que, mesmo fora desse campo, desejam me hon
rar' com sua ajuda, para melhor poder contribuir do processo inte
grado de desevolvimento estadual e nacional.

Numa campanha de amigo para amigo procurarei ofe
recer a ajuda que puder, d8,perando que cada um também ajude
um pouco este amigo que surpreso com o convite; mas, que está
agradecido pela distinção e oportunidade da possível participação
no futuro próximo da Agricultura no processo decisério do país.

Prezado Companheiro e Amigo
Com a valorização do trabalho de cada um, com a so

ma de esforços' de' cada um, e sobretudo com amizade maior torna
se mais fácil construir a felicidade de todos e fazer com que, p�
lo apoio constante a Agropecuária, o Brasil, passa a ser' de fato, o

novo SUPRIDOR de alimentos do mundo.
\ '

/ Espero contar com a sua valiosa colaboração e agra-
deço o apoio que o nobre companheiro me prestar reiterando
na oportunidade os protestos da mais alta 'estima e consideração

Atenciosamente

Marcos Wandresen
Suplente a Senador

Alicerces FantasiaCul·tura
...

a ou
Fernando Luiz 'I'okarsk!

CANOINHAS, ontem Santa Cruz e Ouro Verde, capita
nia-mor dos donatários do mate e madeira; hoje, centro despolari
zado da ordem burocrática do norte catarinense, augura nova era

por ver sua primeira Comissão de Cultura instituída pelo Poder E
xecutivo do município.' Concluir-se-á pela escolha dos pomposos
membros, nomeação e santudsa posse. A atitude, justa e culta,' to
mara faça jus aos planos idealizados pelo prefeito deste solo, os

quais, acredita-se, foram sinceros sob todos os ângulos! imaginados,
do belo busto esculpido no barro das nossas olarias (naquele que
amassa a terra tentando torná-la telha e tijolos) ao nobre berço
do leito artefeito com pinho (daque que respira, bebe e come o pó
das nossas indústrias da madeira), donde é emanada a tímida cul
tura regional - talvez desenvolvida conjunta ao que resta dos er

vais, da imigração e do nativismo.
Quais serão os orgulhosos tm!embros da Comissão de Cultu

ra? Temo que sejam apenas marionetes, preocupadas em manter o

aparente status que as levou a ser moldura da sociedade, neste já
clássico jogo das aparências. (Ah, leitor! -,o em. cultura, as maqui
lagens muito enganam!?!). Meia dúzia de intelectuais perduram no

tradicionalismo canoinhense, Pobre guerra fria, travada contra os

sacrificadores de talentos! O intelecto sempre foi considerado

"Margem", mesmo na "grand society" canoinhense, que na verda
de não existe.

Lamentavelmente, a estaca zero prevalece na cultura re

gional do planalto. Em princípios básicos, quando se trata d� �ultu
ra, em nosso meio geográfico pouco se cria, tudo se perde, muito se

transforma. A desproporção é alarmante. 50000 insignificantes co ..

tra 00,006 cabeças pensantes é luta profunda. Vale recordar que a

terra j á deu e troxe grande plêiade de artistas, em. (sua maioria es

quecidos pela imensidão que os refuta e os eorronpe,

Minha temeridade, pelos atos dos ilustríssimos membros
di? Comissão Cultura diz muito à respeito do museu que não temos

e merecemos, pelo teatro jamais prestigiado, pelos corais sem ou-

, vídos para ouvi-los, pelos concursos que jamais existiram ,com se

riedade, pelas feiras literárias que nos são inéditas; enfim, pela
salvaguarda de todas as artes canoínhenses, não esquecendo a .pin
tura e a escultura, ricas para nós. Será que os escolhidos para com

porem' a comissão é aquele senhor pacato, sem brios, charuto na

boca, frequentador do Bar Pérola" que se consagrou na vida urb�
na do nosso povo. pelo seu poder ecO'nômic�' e até religioso? .Toma
ra que não, Precisa-se de olhos abertos. VIstas grossas, abaixo!

Aplaude-se a instituição da comissão de cultura, aguarda
S� e despecho de sua constitujção física. Suspense.

/

"
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Sexta-feira, dia'
I

30, a visita do
futuro gover
nador .e sua

comiti va
Sexta-feira próxima, dia 30,

a nossa cidade deverá receber a
honrosa visita do futuro Gover
nador, dr. Jorge K. Bornhausen
e sua comitiva.

Eles vem de Porto-União, ten
do antes visitado todos os rmmi
cípios do meio oeste.

A chegada está prevista para
às 16 horas, quando haverá en

contro e contato com as lideran
ças locais, no Cine Jubileu, gen
tilmente cedido, .além de diálogo
com a classe estudantil, profes
sores e agrônomos.
Da comitiva também fazem

parte OIS candidatos ao Senado,
Deputados Aroldo Carvalho e
Wimar Dalanhol, além de can

didatos a deputados apoiados em

nossa área.

. Prefeito
e Vice
cumprimentam
O Prefeito Therézio Netto e

Vice Fábio N. Fuck, enviaram
telegramas de congratulações às
Irmãs Carolina. e Amanda, nos

seguintes: termos:
ST J08EFS - GAISSAU

Austria.

Missoushaus-6.974.

Pela Graça de Deus felicita
mos passagem Jubíleu Diaman
te vg cumprimentando em nome

todos os canoinhenses,

Feliz pas:sagem Jubileu Ouro
vg nossos efusivos cumprimen
tos em nome todos canoinhenses
vg bênçãos: de Deus pt Abraços.
Therézio e Fábio.

o COLÉGIO ESTADUAL
SANTA CRUZ, fará realizar dia
24 do corrente (Sábado) com

início mareado para às 18 hs. a

grandiosa festa junina, com sua

tradicional fogueira este ano

com 35 metros de altura, show
de fogos de artifício, quentão,
pinhão, baile caipira no ginásio
de esportes, boite e mil e uma

atrações).
Venha com sua família,

participar dos festejos; sua pre
sença para nós será uma satis
fação.

A DIREÇÃO
'"

....iM foi; SH9 A

o Hospital Santa
recebeu moderno

I

de Raió X

Cruz
\

aparelho

O Hospital Santa Cruz,' recebeu na semana que passou,
um moderníssimo aparelho de RAIO X, com capacidade de 300 Ma.
Este aparelho foi doado pelo SINPAS (tendo em vista pedido feito
em 1975 ao FUNRURAL.

Para receber tal aparelho, estiveram em Florianópolís,
dia 12 p.p. os Srs. Antonio Oleskovicz e Edunei Nunes de Abreu,
respectivamente Presidente e Administrador de nosso Hospital.

Salientamos que somente 5 (cinco) entidades assistenci
ais do Estado, foram contempladas com idêntica doação, sendo

que nosso Hopital estará capacitado a fazer exames radiológicos,
que anteriormente somente eram ,feitos em grandes centros. O va

lor desta doação montou em Cr$ 561.000,00 (quinhentos. e sessenta
e um mil cruzeiros).

Esta semana reuniu-se a Diretoria do Hospital, onde fo
ram traçados planas), a fim de colocar em funcionamento O mais
breve possível o aparelho radiológico.

Sem dúvida, nosso Hospital está se preparando para ser

um dos melhores da região, uma vez que já contamos com um Cor
po Clínico de alto gabarito e estamos nos aparelhando para real ..
mente poder prestar uma assistência total a nossos pacientes;

.

CONFIE NO HOSPITAL ,SANTA CRUZ. CONFIE NAQUILO
QUE É NOSSO.

Hugo e Charlotte Schmidt, casal muito benquisto da socie
dade canoinhense, festejou .sábado último, dia 17, suas Bodas de
Ouro. A cerimônia religiosa na Igreja' Luterana de Canoinhas, foi
oficiada pelo p{isltor local Guenther Rueckert; pelo Pastor João
Wunderlich, genro do casal,' e pelo Pastor Georg Weger. Ressalta-
8e que o Pastor Georg Weger,' o qual serviu durante muitos anos -

a Comunidade Luterana de Canoinhas, foi o Pastor que .oficiou o

casamento do casal Hugo e Charlotte, em 1928 e também celebrou
suas Bodas de Prata em 1953.

Após a cerimônia religiosa, foram recepcionados no Clube
Canoinhense, entre amigos e familiares, mais de 200 pessoas; numa
festa muito alegre. Não faltou também a primeira valsa, dançada
pelo casal jubiloso e as alegres músicas alemãs.

O Sr. Hugo e Dona Lotte ISlão ainda hoje ativos partici
pantes da comunidade, sendo que o Sr. Hugo, que há 54 anos reside
em Canoinhas, foi durante rnuitos anos presidente dOI presbitério
da Igreja, e participa também do Coral Canoinhense e do Coral Ev.
Luterano. Dona Lotte, participante do Clube de Bolão Primavera,
foi uma das sócias fundadoras deste Clube" e além disso continua
na liderança do Grupo de Senhoras Evangélicas da Igreja.

,

O Sr. e Sra. HugO' Schmidt possue dois filhos: Haroldo
Schmídt, casado com Alexa e residentes em São Paulo, e a Sra.
Ingeberg, casada com Jão Wunderlich, residentes em, Rio Negro.
Possuem ainda quatro netos e dois bisnetos.

Ao casal, nossos parabéns. '
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CORREIO DO NORTE

Prefeitura
-

De conformidade com o Artigo n.o 276 do Código
Tributário Municipal o' Departamento de Viação e 0-

bras, publica mediante o presente Edital os elemen

tos referentes a Taxa de Melhoria, sobre a pavimen
tação da Rua Major Vieira, entre as RUaiS' Joaquim de

Paula Vieira e Kurt Mendes.
.

.

a) ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA POR ME

TU:0 QUADRADO·
a - Preparo da base............ Cr$ 19,00
b :. Acerto do leito. . . . . . . . . . . . . . Cr$ . 20,00
'C ... Ca�;amento à Lajota. . . . . . . . Cr$ 75,00
d .

- Mão de Obra , Cr$ 26,00
----

Totall
"

. . . . . . . . . . .. Cr$ 140,00

b) CUSTO DA OBRA
a - Preparo -da base. . ... . . . . . . . ..

.

Cr$ 45.966,70
.

P - Acerto do leito. . . . . . . . . . . . . . Cr$ 48.386,00
c - Calçamento à lajota. . . . . . . . .. Cr$ 181.447,50
d - Mão' de Obra. . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 62.901,80
e - Meio-fio e ,Drenagen .. '. . . . . .. Cr$ 48.361,00

. \

Total . � � '. . . . . . . . . . . .. Cr$ 387.063,00

c) Área total da Obra 2.419,30 m2, à ser financiada pe
la Prefeitura Municipal de Canoínhas 483,86 m2, cor
respondente a, 1/5 da Obra,' em moeda representa
Cr$ 67:740,40. '.' ,

: d) A ser .fínanciada pelos contribuintes '1.935,44 m2,
, correspondente -a .4/5' da Obra, em moeda representa
Cr$ 270.961,60.

01) p,IOMAR ANTONIO' SOARES
.frente 24,00 m - cota 4,80
calçamento à lajota
158,42 m2 à Cr$ 140,00 p/m2. . .. Cr$
drenageri '........ Cr$
meio-fio 1. • • • • •• Cr$
Total ; � . . Cr$ 25.538,80

22.178,80
1.200,00

,

2.160,00

'0.2) QTACILIQ C. DE MELO,
.

frente 34,50 m _ cota 4,-80
calçamento à Iajota
165,60 m2 à Cr$ 140,00 p/m2 .

drenagen
-

.

.

f'melO:-.10 .

T,.otal ...........................

Cr$ 23.18�,pO
(

Cr$ 1:725,00
Cr$ 2.7()0,OO
Cr$ 27.669,00

,.,

Cr$ 2�.864,O0
Cr$ 1.850,00
Cr$ 2.960,00
Cr$ 29.674,00

'@}@) A;LFREDO SCULTETUS
frente 37,00 m _ corta �,80
calçamento à lajota

. .

177,60 m2 à, Cr$ 140,00 p/m2 .

drenagen
'

.

meio-fio . . . . . . . . . . . . . '.' .

To,tal .

. "

24 de junho de .1978

Municipal
E 'I TD

.;-

04) PEDRO A. VIEIRA
frente 40,00m - cota 4,80
calçamento à lajota
192 m2 à Cr$ 140,00 p/m2 .

drenagen
'

'meio-fio .

Total '

.

05) DELCIO PEIXER ,

frente 10,00 m - 'cota 4,80
calçamento à, Jajota
48,00 m2 à Cr$ 140,00 p/m2 : .

drenagen "

.

meio-fio � : ..

Total , .

06 ALENIR PEREIRA
frente 38,'70 m - cota 4,80
calçamento à Iajota
228,98 m2 .. Cr$ 140,00 p/m2 .

drenagen ,
.

meio-fio , .

Total .

07) ALAOR F. CAMPOS,
frente 17,30 m - cota 4,80
calçamento à lajota
126,26, m2 à Cr$ 140,00 p/m2 .

drenagen .

meio-fio .

T'otal ; .

08) A. SCULTETUS
,

frente 30,20 m - cota 4,80
calçamento à Iajota
114,96 m2 à Cr$ 140,00 p/m2 .

drenagen .

.

f'
'

melO'" 10 .

Total .

09) RETIFICA DO ALTO LTDA.
frente 24,50 m - cota 4,80
calçamento à Ia]ota
117,60 m2 à Cr$ 140,00 p/m2 .

drenagen .

meio-fio .

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,; ...

10) FRANCISCO WZOREK
frente 18,30 m _ cota �,80
calçamento à lajota
87,84 m2 à Cr$ 140,00 p/m2 .

drenagen .

meio-fio .. : : .. : .

Total .

-----------,------------------------�.--�--------

-tra. Zoé Walkyrta Natividade Seleme
- CIRURGIA DEN'l'ISTA _

._. ele 005589159/DEP -

Clíniea dentária .de senhoras e críaneas .

_' EspeciaUução em Odontopediatria _
HgRA MAR�ADA - Praça Lauro Müller, 494 _ Fene 22-946>1

A

,Canoinhas
\,

.

�

L -

11) BOLESLAU KIWIECEM
frente 22,30 m - cota 4,80
calçamento à llajota
107,07 m2 à Cr$ 140,00 p/m2. . Cr$
drenagen ',' .. , ,

.

Cr$
meio-fio Cr$

Total Cr$

Cr$ 2t5.880,OO
Cr$ 2.000,00
Cr$ 3:200,00
Cr$ 32.080,00

14 ..985,0'
1.015,0')
1.784',00
17.784,60

Cr$ 6.720,00
Cr$ 500,00
Cr$ 800,00

c-s 8.020,00 I'

12) LUCILIA S. SILVEIRA
frente 20,00 m - cota 4,80
calçamento à 'Lajota

,

96,00 mt2 à Cr$ 140,00 p/m2. ; . : ...
' Cr$

drenagen :.......... Cr$
meio-fio' '. Cr$

.

"

Total Cr�

I

13.4�0,O'
1.000;00
1.600,00

16.040,00

13) OSMAR SABAG
'

.

frente 20,00 m -. cota 4,80
calçamento à lajota
96,00 m2 à Cr$ 140,00 p/m2: . ; .. , Cr$ 13'.440,0&
drenagen ;.. Cr$ 1.000,On
meio-fio : .. :... Cr$ 1.600,00'

Total '. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 16'.040,00

14) PAULO A. WAGNER
frente 30,40 m _' cota 4,80
calçamento' à llajota
189)4 m2 à Cr$ 140,00 p/rnâ, . . .. Cr$
'drenagen Cr$
meio-fio ' : ,- Cr$

Cr$'

c-s .32.057,20
c-s 1.935,00
Cr$ 3.096,00
Cr$ 37:088,20

Cr$ 17.676,40
Cr$ 865,00
Cr$ 1.624,00
c-s 20.165,40

Cr$ 20.294,�0
Cr$ 1.510,00
c-s 2.416,00
Cr$ 2�.220,40

Cr$ 16.4:64,00
Cr$ 1.225,00
�r$ 1.960,00
Cr$ 19.649,00

26,�79,69'
1.525,00
2.672,00
30.676,60Total ............................

SOMA DAS PARCELAS
, ,

À ser financiada pela Prefeitura Municipal de
Canoinhas '

'; . ; .. ; Cr$ 67.740;00

À ser financiada 'pelos contribuintes:
calçamento à lajota................ Cr$ 270.964,69
dre:na�en Cr$ 18.265,OQ
meio-fio :

:... .-Cr$' 30.096,00
'Total ;....... Cr$ 387';063,00
(trezentos e oitenta e' sete mil � 'sessenta e três
cruzeiros) .

'

.

Canoinhas, 08 'de junho de uns.,

Benedito Therézio de Carvalho NeUe
,Prefeito Municipal

Fábio Nabor Fuek
Vice-Prefeito

c-s 12�297,60
Cr$ 915,00
Cr$ 1.464,00
Cr$ 14.676,60

Aluga-se 'apartamento
na Rua Paula Pereira.

Tratar nesta redação.

o melhor relógio industrial do mundo.

Pioneiro no ,Brasil- -

Agora com assistência técnica e venda de relógios ponto,

vigia e de parede, fitas, cartões ponto
e disco de. relógio vigia.

- Atendendo na

DR. �ZENO p<M,A\R�\LI�,FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA _'

.

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro - esquina cem tràviS$Q

,15 de Novembro (próximo à Igre:ja Matriz,
ao lado da Associação Comereíal) .

_ Fone 22 ..0960 _

Passeios: Leva até 9 pessoas

No trabalho: 1, tonelada de. carga
. "

Para a prÓXima aquisição pense! '

«KOMBI
··MALLON· &. ·(IA'

. ..,

\ ,.,
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Festival Folclórico1.� Escolar
Dia 30 de junho, �� 19 horas no «<Ginásio de Es

porfes•. Com a participação dos seguintes Estab@l@cimentos de
Ensino:

.'
,

-;

- Colégio Estadual Ssnte Cruz
- Colégio Sagrado Coração de Jesus
- Curso Técaíco em Secretartano
- Escola Bâalcs Almirante Barroso
- Escola Básica General Osório - Três Barras
- Escola Básica Mano@l da' Silva Quadros - Marcilio Dias

Escola Básica Luis Dave t - M8jor Vieira
- Grupo Escohr João José de Souza Cabral

Grupo Escolar Irmã Maria Felicitas
Grupo Escolar Frei Meoandro Kamps
- Grupo E3colar Rodolfo .Ztpperer

O vencedor deste festival irá a Mafra participar do «Con
curso Regional do Fo)clóre». Os Ingressos estão a

venda: para estudantes Cr$ 5,00 e adultos Cr$ 10.00, você pode,
adqutrt-Ics nos refertdos estabelecimentos cíte dos.

. .

«VENHA TORCER PELA SUA ESCOLA)

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Aviso de . Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ca

Doinhas, leva, ao conhecimento dos Interessados que se acha aber
ta a Tomada de Preço - Edital n.? ° 13/78, para aquisição de Te
lhai - Construção da Edação Rodoviária, com prazo de entrega
até às 15 (quinz�)· )Iuras do dia 21 de julho do corrente (21.07.78)
DO Gabtnete do Vice Prefeito Municipal. Copia do referido Edital
e maiores esclarecimentos serão obtidos junto a r�ferid8 Comissão.

Csuoínhas, 2J de junho de 1978.

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Ind. de Madeiras Zaniolo, S.A.
Empregados- que
Nome
Euclides de Lima
João dos Santos
Juventinó Santana da
Antonio Alves Prado
Maria Geni Lima

.

O serviçoabandonaram
Admissão
02.05.77
02.05.77
29.08.77 -,

02.01.78
OLIO.76

N.o
33339
38817
46545
3Y038
08:342

Série
231
54i
58

541
541

Silva
Sobrinho

M'ISSA
No dia 27 de junho, às 19 horas, na Igreja

Matriz Cristo Rei, será rezada Santa Missa pela pas-'
sagem de 1 (um) ano que minha esposa THEA LUTZ

faleceu, mas não esquecerei � sempre 'faço minhas

orações para ela.
STANI 'LUTZ

, .

'Atenção: Colabore com� o seu Cinema, apresente a sua Carteira

de Estudante 1978, ou Identidade Militar.

CART AZ C I N E JUBIL'EU

Hoje às 20,�O horas - Sensacional programa duplo

1.0 filme: «CORAÇÁO DE LUTO»

2.0 filme: «A Esquadrilha não deve voar»

Amanhã às 14 hs. em matinê - TEIXErRINHA e MARY TEREZINHA

«CORAÇÁO DE LUTO»
Última exibição '

/ Amanhã em duas sessões às 19,30 e '2t,30 hor3s

Sensacional comédia nscional

«Já não se faz amor como antigamente»
Colorido censura 18 anos

Com: Vera Gimenez, Djenane Machado, Nadia, Lippl e LucéUa Santos

Ate-nção: Este filme reprisa 2.a e 3.a feira às 20,30 horas ,

4.a e 5.6 feira às 20,30 horas.

M�is um grande filme de suspense e horror

«4 Câmara de Horrores do Dialrólico Dr. Phibes»
Colorido censura 18 anos

A partir de 6.6 feira às 20,30 horas

.ORCA a Baleia AS4l6.ss1na»
Um filme que você não pode perder - Colorido

A C O N '1' E 'C E N D O
* Não é peculter aos Imbecis fazer

pregulsosemente e reclamaudo,
aquilo que não há outro remó.no
senão fazer, pondo em lima parte o

corpo e em outra a ulma. e dtvl
dindo se internamente'!

* E nesse sá b� d o () (' olégio «San-
ta Cruz» promovendo mais uma

de suas festas-animadas. Chegue Já
e divirta-se ao calor da fogueira,
pinhão, quentão; típico de «São
João».

� :'Muito feliz o casal Herbert e Sa
,,;q'�llete com a chegada de' mais uma

linda garotínha. Aos papais, para
bens.

* É, realmente as más línguas não
estão com nada. Ivan e Andréa

um casaízmho de fazer inveja.

••• ..
���� J. r\ll e C.==

Notícias de Major Vieira
CURSO DE APERFEIIÇOAMENTO
·Realizou-se esta semana na "E. B. Luiz Davet" de nossa cidade e

curso de aperfeiçoamento de Professores, denominado CURSO PSICOPE1-
DAGOGICO E DINÂMICA DE GRUPO, ministrado pelo Professor pr.
GILBERTO LUIZ GONZAGA, professor de pedagogia de Florianópolis.

Participar-am do referido curso Professores Estaduais c Municipais
de nosso município. Acreditamos que o referido curso seja de grande pro
veito a todos os professores, pois em nossos dias precisamos 'de professo
res cada vez mais aperfeiçoados. Nossos parabéns a todos os participante.
deste curso.

NOTAS DIVERSAS
Dia 26 de julho terá inicio em nossa cidade 'um curso para tu'

toristas, promoção do MOBRAL e Prefeitura Municipal, grande númro de
pessoas já estão inscritas.

Conforme informacões o Governo do Estado visitará nossa cidade
dia, 23 de julho pv., certamente teremos as esperadas inaugurações.
Esteve em nossa cidade 4.a feira última o Dr. Hélio Juk, candidato a de

putado estado manifestando contatos políticos com os membros do Diretórde
Municipal da ARENA.

Grande festa realiza-se dia 2 de julho na capela de Pulador" para
a qual convidamos todos que 'apreciam um bom' churrasco;

o Mais uma ponte de concreto armado será construido pela Prefeitura
desta feita sobre o Rio Bonito, na estrada Major Vieira a Rio Claro.

Grande número de colonos estão voltados ao plantío de tabacos,
'pois as olarias não estão vencendo os pedidos de telhas e tijolos.

A PrefeituraMunicipal de Major Vieira' e�tá ultimando o prolon
gamento da rua Luiz Davét que dá acesso ao Bairro Nova Brasilia.

Mais uma casa comercial instala-se em nossa cidade, desta feita é
a casa comercial do Sr. Odival ,Krauss.

.A equipe do Butiá E. C. está interessado em registratar seu time jun
to a LEC, bastando para tanto a elaboração de seus estatutos.

NOTAS SOCIAIS

Aniversaria amanhã a senhorita IVETE DE OLIVEIRA, funcianá
ria do BESC de nossa cidade.

Aniversaria dia 26 o Sr. Modesto Hirth, residente em Papandúva.
Dia 27 aniversaria o Sr. Paulo Malicheski (nosso assinante) reli

dente nesta cidade.
Também aniversaria dia 27 a senhorita Marilene Ruthes, filha d@

casal Veronica.e Marcelino Ruthes, residentes nesta cidade.
.

Dia 28 aniversaria o jovem Pedro Kicheleski, desta cidade.
Dia 29 aniversaría o jovem Pedro Naideck, residente nl cidade ..
Dia 30 aniversaria o Frei Sillus Sganzerla, do secretariado pª,s-

toraI da diocese de Caçador.
Aos aniversariantes a coluna envia sinceros parabéns.

BODAS DE OURO

Comemoraram bodas de ouro dia 27 de junho o casal Anastacia e

Adão Werka, a festa iniciou com missa de ação de graças na igreja matriz,
e posteriormente com uma grande churrascada em sua residência em sal

.

to Canoinhas, onde, grande número de convidados se fizeram, presentes.
.

Ao casal Adão Werka e seus familiares vai os parabéns. da coluna.

NASCIMENTO
Acha-se em festa o lar do distinto casal Marli e David Sudoski,

com o nascimento de um robusto garotinho, ocorrido na maternidade do

Hospital Santa Cruz.
Ao Recém nascido e seus wogenitores a coluna envia sinceros

parabéns.

'* Diz o velho ditado «Quem pode
pode, quem não pode se:sacode».

Se você não pude nem se sacurnr,
acho um ótimo conselho, fazer um

• •

I, tá?reglIDlo .. O, •

* Se você tem um carango muito
bem equi pado, bom pra você.

Mas se os outros não tem um tão
bem equipado, vê se manera a Iín

gua, que qualquer dia desses ele
te supera ok?

* TE CONTEI?
Que a Thelma e o Beto M. estão

namorando?
- Que a Modi está curtindo altas
transas?
- Que 'a8 cooetas da Agua Verde
estão agitando mil baratos?
- Que o Noni caiu num pedaço da
Agua Verde?
- Que nossa city já tem até a SE
BRACA (Seleção Brasileira de Ca
ncíuhas).
Técnico - Cláudio e Coutinho
Zico .. (Fídller)
.Reinaldo - (Crestani)
Jorge - (Gassenferg)
Dirceu - (Silveira)
Roberto . (Fuck)
BatIsta· (Dalmo)
Nelínho - (Wísnle)
- Ah! já contei que a Tânia G. pa
ralizou o Dega, numa muito boa?
� E que a Doca apareceu por aí
com o Gé fazendo inveja a muitos?
Tá dado fi) recado.

* Quem viu viu, e quem não viu
não aproveitou pata dar uma

boa gargalhada. E a vizinha fofo
queira não errou por muito, nem eu.

* Jaiminho balançando o coreto
de certa moreninha, que é uma

graça.
'* E o Dirceu esteve aqui, mas que

ficou naquela de ficar em casa.

Que é isso Dirceu, muita menininha
triste com você.'
* Mozara, todos sabem que você

é uma graça. Passe por cima, Ivá em frente, pois eles só são díg-

nos de pena, e chances não lhe fal
tam prá mostrar o que você real
mente é.

* Agora. um lembrete para vocês
que são amigos em todas as

horas e que são trt-Iegais. Edumar
e Altamíro, vocês são uma graça.
tenham certeza disso. e ninguém
discorda dtsso.vácerteí?
* Sábado passado a Cuca. deu uma

festinha super legal, num clima
maravilhoso, todos aproveitamos prâ
tomar um pouco de quentão, píuhão,
etc, etc. Marcando com as simpáti
cas presenças: Eraldo, Henrique,
Bolha, Marguinhos,. Ivan, Markive.
Jaiminho, Itajaí, etc.

Registro Civil

Edital,
JACIRA EMILIA PAUL COR·
R�A, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros. ce
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, fn� saber que
pretendem casar:

.
.

PEDRO MORElHA e IRRNE BIA
LESKI. Ele, natural de Ttmboztnho,
deste Distrito, nascido em 19 de

agosto de 19;')6, operário, solteiro,
domiciliado em Campo dos Pontes,
deste Distrito, filho de Jesuino Mo
reira e Eugenia Machado. Ela, na
tural de Barra Mansa, deste Distrito,
nascida em 3 de abril de 1961, do
lar, solteira, domiciliada em Taman
duá, deste Distrito, filha de Henri
que Bíaleskí e Sllvina Kuminek
Btaleskí.

Se alguém souber de algum
Impedímento, oponha-o 11� for
ma da lei.

Pinheiros, 20 de junho de t978.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

Aceitamos
qualquer

"

* Se você passar por ela e não a

reconhecer, pergunte a nós quem
.

é ela, pois nós reoonhecemes que
ela Iíeou mesmo irreconhecível com
seu novo penteedo; Ia pedido}.
'* Neto curtindo novos ares de sol-

teiro. E �as pímentehínhas ..ehu
pando dedo, Pois é Neto como fQi
isso? Ah, conta né?

* Lindos 'olhos azuis a preeura de
olhos verdes maravílhosos. Com

bina não acham?

* A Leila sem dúvIda,. fica urna

graça até careca e chama a a

tenção por ser bonita e legal. Mas
você que desfaz todo mundo, eha�a
a atenção muito pelo contrâría.
Realmente, quem ri por último ri
melhor: Mordeu? É prã morder e

engólir (a pedido).
* E na 4.. feira p. o Brasil Bum

jogo lindo contra a Polônia. E
prá comemorar uma passeata pela
rua, até que chegeu o .Pa8sat Verae.
Beto muito legal, um amigG�tri.�e.
memorando com a «gante». Maia
tarde a decepção de muitos brasi
leiros.

Valeu? Ah se valeu ...

* O que Imperta é eempetír.

ATÉ MAIJ; ...

Aniversariantes
da semana

Dia 24 - a sra. Elbo esp.
do sr. Or lando (latz e a srts.
Maria das Graças Silveira.
Dia 25 - a srts. Edeltraúdt

Kl'Iopp.
Dia 26 - o sr, Altavir Za

niolo 1"es, em Curitiba e a

srtu. Edenir de' Melo res. em

Pazlla Pereira.
Dia 27 • a srs. Luâooina

esp. do sr. Paustino Qaleski
e o jovem Luiz Eraldo Tome
ey«.
·Dia 28 - a sre. Paulica

esp. do S1. José Gtettin; O sr.

Alceu Mülbauer,' a srta. Yo.
larzda Trevisani; O jovem Luiz
Pedro O,osskopt.
Dia 29 - a srta. Elisabete.

Adelaide Rudolf e o jovem
Pedro Paulo Rosa�

"

Dia 30 - o sr. Walfrido
Worell e a srta. Sandra Ma
ra Allage.
Aos dl1.iversar'lantes nossos

parabéns.,

Francisco'
Irisal

entrar em

panela.

..m M _ =:wcz

Noivados
Ajusta,'am. núpcias no úl

timo dia 11 a s, til iI!, Iria He
lena Scholz de OLifJeira e o

jovem Emerson Dimaf' Artnet.

Também contrataram ca

samento no última dia 19, os

jovens Jai, Kohler. e R.osaná.
l.\1aTia Gonçalves.

Aos novos casais nossos

parabéns.

,Material escolar e de
escritório você encon-

tra na loja da

[mpressora ,Ouro Verde
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Registro
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial
do Registro Civil do 1.° Distri
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
casar-se:

VENICIUS GRITTEN e RO-
I SELI MARIA MEINERS, am

bos solteiros, nascidos, domicili
ados e residentes nesta cidade.

Ele, motorista, nascido em 4 de
fevereiro de 1952, filho de Alva
ro Gritten e Dulce Ferreira
Grrtten. Ela professora, nascida
em 5 de outubro de 1955, filha
de Otto Meiners e Anita Mei-

Civil EditàisDr.
MÉDICO

ESPECIALIZAÇÃO EM APARELHO DIGESTIVO

CLíNICA E CIRURGIA

HORARIO: 10 às 12 horas e 13:30 às 18:30 horas

Rua Major Vieira, 846 (ao lado da Retífica Canoinhas)

Fone, 22-0734 - CANOINHAS - SC

ners.

VALDIR CORDEIRO e ELI
ZABETH ROQUE, ambos soltei
ros domiciliados e residentes, em

Campo da Água Verde, désta ci
dade. Ele, operário, nascido em.

Tamanduá, deste Estado em 29
de agosto de 1955, filho de Anto
nio Bento Cordeiro e Iracema
Maria Cordeiro. Elia, do lar nas
cida em Rio Negro, Estado do
Paraná em 23 de janeiro de

1959" filha de Adolfo Roque e

Juliana Ruthes Roque.
NERI CRUZ DOS SANTOS e

EMA MARIA CHICOSKI, am

bos solteiros, domiciliados e re

sidentes nesta cidade. Ele mi-
,

'

litar, nascido em Pulador, muni-
cípio de Major Vieira, deste Es

tado, em 19 de novembro de

1953, filho de João Cruz dos
Santos e Maria Rosa Sampaio
dos Santos. Ela do lar, nascida
em nesta cidade, em 19 de junho
de 1959, filha de Fernando Chi
coski e Izabel Chicoski.

ANTONIO CORRÊA e MA
RIA DO CARMO BUENO, am
bQS solteiros, domiciliados e re

sidentes em Campo dos Bueno,
dest� município. Ele, operário,
nascido em Campo dos Bueno,
deste município em 15 de maio
de 1960, filho de Pedro Corrêa
e Dulci'lia Corrêa. Ela do lar, ,

nascida em Campo dos Bueno,
deste município em 16 de julho
de 1959, filha de Ernesto Bueno
e Tereza Bueno.

SAUL PAULO KAR-'
V A T e I D E L LI M A R I A
F E R R E I R A, ambos soltei

ros, nascidos, domiciliados e re

sidentes em Pinheiros, deste
município. Ele, lavrador, nasci
do eml 25 de maio de 1956, filho
de Paulo Karvat e Nair Cubas
Karvat. Ela, do lar, nascida em

17 de maio de 1961, filha de Rei
naldo Ferreira e Elene Fernan
des Vitróca.

-

JOÃO ALDORI DE LIMA e

MARIA PAULINA GRACI DE

ALMEIDA, ambos solteiros, do
miciliados e residentes em Agua
Verde, desta cidade, Ele, eletri
'cista, nascido em Rio da Prata,
muno de Monte Castelo, deste

Estado,· em 26/maió/1945, fi
lho de Vitorino de Lima e .Rosa
Popadiuk. Ela, do lar, nascida

em Timbosinho, deste município
em 1.0 de novembro de 1954, fi-

.

lha de Salvador Graci de Almei

da e Rosa Goncalves de Almei-
_,

da.
.

ARISTIDES DIAS MACHA
DO e ANA IURKIV, ambos sol

teiros. Ele, lavrador, nascido

erm Tira Fogo, deste município,
em 8 de janeiro de 1958, filho de

Francisco Dias Machado e Rosa-·

lina Dias Machado. Ela, do lar,
nascida em Rio Preto, deste mu

nicípio em 22 de junho de 1956,
filha de Àlexandre Iurkiv eRa,.·
sa Iurkiv.

FURQUIN e IVONE, DE AN.
DRADE, ambos solteiros. Ele; o.

.

perário, nascido em lugar Teseu.
ra, município de São Mateus do
Sul, Estado do Paraná, em 19 de
fevereiro de 1950, filho de AI.
miro Furquin e Celina de Brito,
Ela, do lar, nascida em Erveira
município de Mafra, deste Esta�
do, em 9 de outubro de 1945, fi
lha de Serapiâo de Andrade e

Helena Grein de Andrade .

JOÃO CARLOS FERREIRA
e MARIA INÉ.SIA FERREIRA

I

ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele o·,

perário, nascido em Canoinhas ,

em 10 de março de 1958, filho
de João Ferreira e Maria' Inésia
Ferreira. Ela, do lar, nascida
em Três Barras, deste Estado ,

éiml 6 de junho de 1956; filha de

Augusto de Lima e Maria da
Conceição Lemes.

Canoinhas, 21 de junho de 1978.

Nereida C� Côrte
Oficial do Registro Civil;

- Luminosos e Placas de Acrílico

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

- Espelhos

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

Canoinhas - SC
I

SEBASTIÃO ANTONIO

�OTICA CONFIANÇA'

Os funcionários da CASA MAYER, convidam

parentes e amigos para a Missa de um ano de fale
cimento de

__; Fabricamos todos os tipos de lentes para óculos, desde

visão shnples, bifocais, até lentes Vaeilux 2.

- Aparelhagem moderna, perfeita montagem, garantia de

qualidade e assistência permanente.

Responsável Técnico: ENG,.o MARCOS WUNDERLICH

Praça Lauro Müller, 514 - Can�inhas SC

,
. MÁRIO J. MAVER'

Bar,. Resta·orante 8 Churrascaria
"GALO DE OURO"

Espeto corrido todos os dias além das espeêlalidades da casa

Segunda; Canja e virado de feijão à paulista
Terça: Costela especial e rabada

I

Quarta: Buchada
Quinta: Linguada com ervilha
Sexta: Peixada
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 Carie com 35 pratos a sua

disposição· .

At�nde-se também pedidos de galinhas, leitões, cabritos e car- ,

neiros assados e pratos especiais para festas de aniversário,
casamento, etc.

BAR, RESTAURANTE E CHURRASCARIA
"GALO DE OURO"

BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - Agora sob nova Direcão
_,

que mandam celebrar amanhã, dia 25" às 9,00 horas,
na Igreja Matriz Cristo Hei.

.

'

Por mais este ato de -fé e amizade, agradecem.

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak ·Vomércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:

.

�

�+'larca
Chevette ..

Corcel ....
Opala 4 portas
Opala 4. portas " .,

C. 10 .

T L,
" .

........

Ano

197tl
1975
197-1
1973
1976

.. 197,±
,

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi'ULOS LTDA.
Concessionário General Motors do' Brasil S. 4.

Rua Major Vieira, 289
CRnoinhas _._ Santa Catarina

t Agradeciment�
Os familiares de

Francisco Bueno de' Oliveira

P?f ocasião de seu falecimento, ocorrido no último
dia 06, vem per este intermédio agradecer ao Dr.

W�lson L, Elzinger, Dr.' Ivan Costa, Frei Luiz, Sr.
Fritz SChawh,. Oficiais e Praças do 3.° BPM, bem.
como aos amigos e vizinhos. Agradecem outrossim

�or ocasião da Missa de 7.° Dia celebrada DO dia 22
as 19 horas; na Igrej a Matriz Cristo Rei.

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

tendo o rftimo normal dOR participantes da maratona
. dançante. A parte da culinária também mereceu des

taque na confencção de iguarias que não faltou e que
m-uito contribuiu também, para segurar a turma em

forma na gelada noite do dia dez. Parabéns aos pa
trocinadores da alegre noitada dançante.

COZINHAS COMPONíVEIS

DESCHINI

)

Venha conhecer as vantagens e as condições de pegamento em

NOTICIAS DE
fiaueireao respeita
a vitória de Malut

A Gazeta do Povo em sua edição do dia sete
do corrente traz estampado na sua sétima página o

seguinte comentário: «Figueiredo respeita a vitória de
Maluf». O Deputado Alcides Francisco (ARENA-SP),
avistou-se. com o gen��ral João Batista Figueiredo,
disse da tríbuua da Câmara, que a decísão da con

venção da AREN A t>/lulista será integralmente res

peitada pelo Chefe do SNI e que Paulo Salim Maluf
tomará posse do governo, se eleito. Ao analtzar ali

razões que conduziram Laudo Natel a derrota, o par
lamentar atírmcu que ele não cultivou o voto dos de
legados Arentstas de forma direta e objetiva. Frízan
do sempre que não pestutava a goveruança e que não

passava de um soldado da revolução, convocado pa-
ra a luta. .

Pe. Clemente Kamps
Causou a mais profunda consternação geral o

infausto passamento do bondoso Pe. Clemente Kam

ps, ocorrido no dia nove do corrente em Residência
Fuck, onde residia o extinto. Padre Clemente desapa
receu com a avançada ídarte de 75 anos, nasceu nos

Estados Unidos, onde recebeu a sua ordenação e ini
ciou a visa religiosa, posteriormente veio para San

tiago do Chile, vindo depois para o Brasil. sendo Vi

gário em diversas Paróquias no Rio Grande do Sul,
depois Paraná voltando para Santa Catarina onde

permaneceu até seu falecimento. No. total o virtuoso

Vigário foi Pároco em 33 Paróquías. Seu sepultamen
to deu-se dia. 10 no cemitério de Monte Castelo com

aeompanhamento considerado dos maiores já visto
nos últimos tempos. A Santa Missa de corpo presente
foi concelebrada por Dom Oneres auxiliado por mais
13 sacerdotes vindos de diversos Estados.

-

Paulo Gresczeuk
Também faleceu em nossa cidade o jovem Pau-

. lo Gresczuk mais conhecido por Paulinho. O extinto
era pessoa muito estimada, onde desfrutava de larga
e sólida amizade. Seu sepultamento contou com um

acompanhamento de 200 carros, número jamais visto
em um enterro, prova concreta dos laços de amizade

que mantinha o jovem com a comunidade de Papan
duva, como também de municípios visinhos. A coluna

divulga o lutuoso acontecimento com o coração cons

trangido pela perda inreparável de tão valiosas pessoas,
rogando a Deus que os tenha no seu Paraíso Divino.

7.S.E. baixa normas para forma

ção de Colégio Eleitoral
, Até o dia 10 de setembro. &.9 assembléias le-

gislativas do país serão convocadas para escolher 08

delegados e suplentes que irão integrar o Colégio.
Eleitoral para a eleição do Presidente e Vice-Presi
dente da Repúbltca, no' dia 15 de outubro. De acordo

I

com as instruções do Tribunal Superior Eleitoral, a
escolha dos representantes estaduais tar.se-a em ses- .

são extraordinária pública e mediante votação nomi
nal. (G.P.)

Baile da Saudade &: Sucesso
o Baile da Saudade realizado dia 10 do andan

te, foi bem animado tendo em vista o frio que estava

registrando temperatura em grau negativo, mesmo

assim, a comunidade colaborou com Q acontecimento

que pe-rdurou até altas horas da madrugada. O ponto
alto foi o quentão que mereceu grau 10 da turma

toda que não se descuidou um só momento do con

trolador da. temperatura que foi o «Quentão», man-

- sofisticadas130nitas

KOHLBECK &

PAPAND.(JVA

Passarela da sociedade
Dia 25 do corrente niver do Vereador pela A

RENA Sr. Vitor Kachoroski e também líder da Ban
cada na Câmara. Cumprimentos estarão na pauta do
dia para o .dísttnto e estimado senhor.

EMERSON ALMEIDA. Dia 26 registramos niver
do estudante Emerson filho do casal Dr. Rubens (Ní
va Jazar), muita. alegria na jovem guarda no dia fes
tivo do aniversariante.

Na mesma data colhe mais uma flor no alegre
jardim da vida a Srta. Jaqueline M. Almeida, UUla do
easal Hamilton (Jacy) Almeida. Cumprimentos em al
ta rotação e festinha pontificando.

Dia 27 na Capital Paranaense aniversariando o

sr. Décio B. Almeida, Diretor da Dino Alméida Pro
moções. Felicitações estarão circulando em alta rota
cão para o Dr. Décio Almeida filho deste colunista.

Sra. LEONOR GRUBRR. Registramos com prazer
a passagem de niver dia 28 do corrente da senhora
Leonor, virtuosa esposa do sr. Aristidio Gruber nOS!lO

prezado assinante. Cumprimentos mU para a dona
Leonor na sua grande data festiva.

Também a 28 deste festejando aniversário a

garotinha SANDRA, filha do jovem casal Gilberio (Sue
li) Sonagtto. No seu primeiro aninho muita festa e

alegrta pontificarão.
Dia 29 extreando idade nova o industrial sr.

Pedro G. de Lueca, pessoa que desfruta de sólidas,
amizades. Na sua alegre data recebera os merecidos

cumprimentos e manifestações de amizade e alto

apreço. .

Também dia de São Pedro, niver da senhorita
'I'erezlnha Zapp, estudante de Contabilidade. A jovem
guarda promoverá a contagiante alegria na festiva
data natalícia da Terezinha.

Um por semana
ATITUDE: As atitudes dos homens de bem so

mente podem ser [ulgadas precisamente, quando ama-

durecidas nos seus defeitos.
.

13a. De'legada de Serviço Militar

Você que nasceu no ano de 1960-, e

ainda não fez o seu Alistamento, apre
sente-se o mais breve possível na Junta

do Serviço Militar do seu Município, até
o dia 30 de junho próximo, ficando após
esta data, sujeitos a multa prevista em lei.

Osvaldo Conrado Narloch - Cap
Delegado da l3a DelSM

- avançadas - úteis

elA. LTDA.
Rua Vidal Ramos, 1146 - F'one: 22-0536 Canoinhas-SC

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

Lincol�Dr.
Médico especialista em crianças, connuni.ca a população de

Canoinhas e das cidades vizinhas, qcte já está atendendo no

Hospital Santa Cruz e em seu conssultórío, situado à praça

Lauro Müller n.? 85, ao lado do IBDJI'.
r

AGORA ATENDENDO TAMB:ÉM PELO IPESC

------------------------------------------------------�

�
.n I .

BASILIO HUMENHUK s (IA. LTDA.
�--------�---------------- -- ====

I Revendedor FORD I
1948 . 30 AIOS

. 1978 I
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

I

Corcel II LDO - 1978 - branco
Corcel LDO 1975 - marron

Corcel cupê luxo - 1974 - azul
Corcel cupê luxo 1977 - vermelho
Corcel GT 1976 - azul e preto
Variant 1975 - bege
Ford F-IDO 1960 - azul
Rural 1969 - 4x4,- verde
Camionete Chevrolet C-la - 1973 - amarela

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa procedêncíe,
aos melhores preços da região.
Vili;jte-nos sem compromisso, em nossa loja à

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

•

.... . .
. ...

:.:�:.:.
•••• e.e ••••

.
.

•••• ••
• •••

:.:�:.:•••• ••
• •••

•

CGC 83.166.033/000.1-33

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

Proprietário: Aroldo Carneiro de €arvalho

Diretor: Rubens Ribeiro da Silva

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

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

- 31 anos a serviço da ComunidadeI�

Oferta do Lo;ão C'ruze fro

FOGÕES A LENHA a partir de CrS 2.138,80

Lójáo Cruzeiro
Rua Caetano Costa, 793 (pertinho da Rodoviária Municipal)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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At8Uçiio Estudante! o POLIVEST testa seus conhecimentos.
( ,) c - peso é vetor de dire�iãlo vert�eal o

( ) d - peso é vetor de sentido vertícal e. direção
FíSICA (Forças, Sistemas, Mecânica) para baixo

1. a __ Assinale abaixo as grandezas fisicas () e - n. d. a.
vetoríaís:

4.a_ Qu.ando o polígono de vetores
, a�ire-

( ) a - massa e velocidade senta apenas uma flexa em cada vêrtice,
\ ) Ib - velocidade e volume pode-se afirmar qUe o vetor resultante:
( ) c - volume c força ( ) a _ pode ser qualquer um dos c?mponentes( ) d - torça e velocidade

( ) b _ semnre é O' primeiro que fOI marcado
( ) e - massa e área

( ,) b _ sempre é o primeiro que! foi marcado
2. a _ Assinale as grandezes físicas escala- () c - é nulo (vetor resultante) .

res: ( ) d - não existe tal polígono
) a- _. massa e velocidade ( ) e - n.d.a.
) b _. massa e tempo 5. a _ Duas forças de' 30 kgf e 40 kgf, terão
) c ,___., tempo e força uma resultante:
) d - força e peso

\ ).a _ menor que 401 kgf . .' -'

) e - massae força
( ) b _ compreendida entre 30. kg! e 40 kg!

3. a - Assinale a afirmativa correta: ( ) c _. maior que 4Qi kg'!
a - peso é grandeza, escalar ( ) d - maior que 30. kgf
b - peso é vetor de sentida vertical ( ) e -- compreendida entrs lO. kgf e 70 kg!

MATEMATICA (Básica - Frações e potências)
1 ª - 1 + (2 - 5 � = 2 igual 8: D a - 2 D b 2 D c 4 O d 5

3 (3 3) 3 3 3" 3

(Teste n. o 2)

(
(
(
,

(

( )
( )

Del
3

2ª -' (1 - n 1 é igual: O a - 4 D b - 2 D c 4 O d = 'l O e = 1-

-
- - -

4 2 8

3ª - 1 5 - (4 1 - 2 1) é igual a: D a 1 D b - 1 O c - 2�
.... D d - 2.!_ D - 3.

- - - - -

- 65 2 4 8 4 6 6 6

4ª - (a.b)3. 82. b5. c é igual a:

aDa6. bI5. c b D a. b. c. c D a 3. b 6. c
3d D a. b.c

lt;ESPOS'_'AS DO TESTE! N. o 1 (Edição ante- . 4.b
5.�rie,r)

QUíMICA: l.d
2.b
3.d

, "-'

BIOLOGIA: 1 . d
2.b
3.d

Próxima edição: Af5 respostas deste. teste e ques-
tões de HISTÓ�IA e PORTUGU�S.

.

MATRICULE.-Slg NO POLIVEST
E NAO TENHA MEDO DO VESTIBULAR!

Doc.u,mentos ,Extraviados
Waldem:ar Baranoski, decla

.ra para os devidos fins que �x
traviou o Certificado de Proprie
dade, TRU e Bilhete de Seguro,
do veículo Rural, cor -amarela,
ano 1973, placa CA-1487, chassis
n.? LA2BMS10360.

Os mesmos ficam sem efei
Ü� por haver requerido 2.a via.

3

........� ma..auJ����,����-._�-- .meaR.'F.e='M=9.**='�SR=-""""""__" " "" """"""""",,,, .

,

.-,

) Empresa Coletiv Q Sta. (ruz
convida vdcê a participar
da escursão para V ila Velha
dia 2 de julho com partida
às 6:30 da Praça Lauro
Müller.'

Adquira sua 'passa:gem
na Impressora Ouro Verde,
ao preço de lCr$ 90,00.

VE·N DE-SE
Vende-se. um ótimo lote de

terra; esquina, com 600 m2,
a 100 metros da. Faculdade,
Rua Bernardo Olsen. Preço
de ocasião. Otimo ponto para
comércio. Também lotes ne
Jardim Esperança, a 100 mts.
do asfalto.

.

,

Tratar na Casa Santa Te
rezinba..

-

.

4.c
.

6'.e

'Prefeitura Municipal
de Canoinhas
PORTARIA N.o 44/78

Benedito Therézío de Carva
lho Netto, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, no uso de suas atribui

ções legais, resolve:
Dispensar do ponto o Sr.

AMADEU JOSÉ DOS SANTOS,
durante os dias 19 - 20 - 21 - 22
e 23, para participar na cidade
de Lages 'I'reinamento do Mo
bral.

.

Gabinete do Prefeito Munici

pal de Canoirihas, em 16/06/78.
Benedito Theréz.io C. Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada: e'

publicada no DePa:tamento Aci
ministrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice - Prefeito

PORTARIA N�o 45/78
Benedito Thetézio de Carva

lho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribui
ções, legais, resolve:

EFETUAR PAGAMENTO
Ao Sr. ZENON PIECZAR

CKA, � quantia de Cr$ 12.000,0.0
(doze m.il cruzeiros) -por servi
ços prestados no Movimento E
eonômico, nos· meses de março,
abril e maio,
Gabinete do Prefeito Munici

pal de Canoinhas, em 16/06/78.
Benedito Therézio C. Netto

Prefeito Municipal
Esta Portaria foi, registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuek
Diretor de Admínístração

V ice - Prefeito
.

FUNDAÇAO ;E})UCACIONAL DE SANTA CATARINA - FESC
. ........._

,

UNIVERSIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTADO
DE SANTA CATARINA

Edital de Alienação N. 002/78
A Fundação Educacional de'Santa Catarina - FESC, tor

na, público, para conhecimento dos interessados, que receberá pro
postas para Alienação de Bens Mó�eis inservíveis pertencentes ao

Colégio Agrícola "Vidal Ramos" de Canoinhas composto: Tratores
de pneu modelo agrícola, Tratores de esteira, implementes agríco
hts e Sucata, divididos em Lotes conforme consta O' Edital de Alie
nação 002/78, até o dia 26/0.6/78 às 15:00 horas.

O Edital e maiores esclarecimentos poderão ser obtidos no

Colégio Agrícola "Vidal Ramos" de Canoinhas, .localizado no Dis
trito de Marcílio Dias, no Município de Canoinhas-SC, telefone
22··0324.

Canoinhas (SC), 11 de maio de 1978.

Ba tista Soares

,

UNGER & elA. LTDA.
INDÚSTRIA COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

O Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instala••
no Fórum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA
DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples

de qualquer documento em diversos tamanhas �
.

Em apenas 5 segundos
==========:=======================================�

F C t O C óp i as?

�ÉDICO - cirurgia - ü·auMatologia - 6rtc,:p�dia

Dr. Dalmo

C�nsult4tri. já abert•.

Rua Caetans CfJsia - Il0ve eelifíei0 da easa Par'"ta T�fl..s

Atendhnente: das' 14 às 17 hs., de segunda a sexta ..f�jra

,�======�================

-

T I f Eserítôrio .23-1770. u,J"a 23D2014ere .: �

195.2.

Indústria de r-ralhas e Pontes Holantes

Elétricas, Exaustores, Ciclones,
Carrinhos pjmovimentação de carga,

Serras circulares e taqueiras.
Rua f)es. @osta êarvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITÓRIA - PR.

Representante em Canoinhas:

WALDEMAR KNlJPPEL
Rua Major Vieira, .360 _ Fone, �'2-0336 -- Canoinhas - Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(omissão de funcionárilS • oper,ários da ex·Lumber conferenciam com o Presa Vargas
o Presidente de nossa Câmara Municipal'

sr. Carlo� Schramm e sr. Dr. João Colodel, fo
rsm couvídadoe pelos funcionários e operários
da ex·Lumber, para integrarem uma comissão,
afim de se entrevistarem Com o Exmo. Sr. Pre
sldemte Getúlio Vargas, que esteve em, vis'ih
"ao' Estado do Par�ná,' nta 24 rJe j metr o p findo,
eID Curitiba, para expor à S, Excie. a aflitiva
situação dos servídores daquela' empresa, 1ace
a falta de pagamentos de mais de 5 meses de

seUS 81'lários por parte das Empresas Incorpo-
'radas. ,

A tendendo aquela defsrência, seguiram os

mencioBados cavalheiros dia 24 a Curitiba, 8- (

cQ'mp8p.h�Ddo 8 �t'guit)t� comitiva da Lumbsr:
,H$.· Víctortno Ferreira, Generoso Probmann,
,José de Alm$ida Pereira, João Slabodztan, CaS
semtro Bugalsk], Joio M@deiros e João Sauki.

Lá chagando às 17 heras, envidaram todos
os �8forç08 para obterem tão almejada entre

vhts, não esmorecendo, embora isso a principio
parecesse impossível. Tujo fizeram os srs. CI1'r
los Schramm, João Colodel e VietcrtnoFerreira

para conseguirem seu propósito. Primeiramente
foram atendidos pelo sr. Dr. João Goulart, o

qual veio falar em nome do Exmo, Sr. Presí
dente; quase no mesmo instante porém, descia
8S escIUJ.a\rias internas do palácío São Francisco
,o próprio Dr. Getúlio Vargas, adlantando-se 80

seu' encontro o sr, Carlos Schremm para cum

prtmentá-Io, e, no mesmo tempo, expcndo-Ihe
8. anglHtiosa sttuação d6�ueleiil servrdores da
ex-Lumber, prometendo o Sr. Presrdente dar
imediata solução ao coso,�:tãQ logo chegue ao

'e A N o I N H A, S DE �E-CO-'Do-,m-iz-e-;;;-riz-e·-S-,8u-c--ré-,di-lO-.-I
,

.

•••<.

Abra· uma �alta papolar· na
Rio.

Noivado
Contrataram casamento dia 8 do corrente

a srta. Natalina Dubenitzki com o sr. Estenislau
,
Perçtak ambos resi,de,r;ttes em Salto d'Agua Verde.

Nossos parabéns.

Nascimen:tos
Com o nascimento' do robusto garoto Fá

bio Toubia, engalanou-se dia 6 do corrente, o

lar 'do sr. Adib e de sua exma� esposa sra. Ka-
. fa Ssleme Sakr. .

..

.

Ao novo canoinhense
e parabéns a seus pais.

nossas boas vindas

Caixa Econômica Federal

, ,.:..,

Está em festas o lardo casal Narciso Bart
nick, com o nascimento de uma linda menina
que recebeu o nome de Eulice Maria, fato este
ocorrido a ti do corrente.

Nossos cumprimentos.

(Correio do Norte, fevereíré de 1953)

Você já pensou ,em

ser sócio contribuinte

da APAE:���de Canoinhas?
•

j\!,�

-.

I 8 'pague· �om cheque.,

,'LÂM'PAD'AS
,

. -
./ ,

• J

6 - 12 120 -

,
'

220 - 240 volts

LU'Z. MISTA· E FLUORESCENTES
1

a-s3
"

mfrota ercedes-�nz:sempre
nhando qu

.

ndo compra pecas g�nuínas,
',. na AristidesMallon. ;, .. ,

'
"

, ' "

Q
®.

1

primeira vantagem de quem
compra pecas num conc�ssionário

, Mercedes-Benz é a certeza da I

origem, Daí em diante é que começam as

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

exaustivos. envolvendo à- participação dos
1200 especialistas do controle de qua I idade

Todo o processo de fabricação é
exatamente igual ao da peça que foi

.

colocada no veículo ao longo da .Iinha de

rnontaqerrr. Por isso quem usa peças
genuínas jamais deixa de ter um leg'ítimo
Mercedes-Benz. I

E a grande vantagem disso é ter um

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

I .

.

Com peças genuínas Mercedes-Bens
você ganha na qualidade e não) perde na
manutenção.

.

.

,

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

, efDmprou., ,

Em termos práticos. essa qualidade

,
,

• ,f� \
.....

, '. '

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

.

Por outro lado, a pretensa economia
das peças rrão-qenulnas 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 vái
encontrar as pecas 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 pecas em desacordo 'com os novos'

. veículos da sua frota.
Não esqueça também que muitas das

peças principais dos motores Mercedes
Benz sãolntercarnbiéveis'' Se você
padronizou sua frota com a maior e mais
completa linha deveículos diesel do Brasil,

Num concessionário Mercedes-Benz, o
que não falta são peças genuínas.

Só num concessioné
rio Mercedes-Bens
você tem certeza de
estar comprando
peças qerruines
Mercedes-Bens.

,

, I

�.
�

I,.

I'
.�, :. '. �... -; ....

'. f'

, t .'\

/

então vai ser mais prático e ecenórnico
cuidar da sua manutencão,'

'

i

Como você vê, não lhe faltam bons,"
motivos para manter seus velculos :

.

Mercedes-Benz tão genuínos quanto h,é, •

dia em que saíram da fábrica, '

Portanto, não perca tempo da próxima l'

vez que for comprar peças: venha direto •

à. nossa 'loja,' '. .

..
Você só tem a ganhar.

\

Respeite a qua//daç/e
original do seu
Mercedes-Benz:
use somente peças,'
genuínas: '

,,(1\'.

"C)
'tI"

•

Concessionário Mercedes-Bertz
'-

" \'
' ,

.

. ,....- '\ .

,Aristides Mallcn
-r •

�

RUél Vid(ill Ramos, 1036
!ê· Caneinhas - se

.

,

, .

,
. '\ "

,I

,
"

�.,
.

, '

.

/"
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24-06-78
N.o t476
Ano XXXII

DeDlonstrativo da Receita e Despesa das
festividades relativas aos 25 8nos da·

'"

Pia União de Santo Antonio .

I
Receita Despesas

Recebido dos Patrocinadores do Shcw
Uníão Juvantus de Curitiba
Venda de Ingressos p ara o Show
Despesas.
Trezena d@ Santo Antonio, contribui-

. ção dos padrính ')8

R@cebido doRotsry Club d e Canoínhas
Recebido da Diretoria da AP!\E de
Canetnhss
Receita da festa popular realizada dia
10 06· 78 .

Despesa da festa popular do dialO-6-78

Resultado Líqui Jo Total .

20.750,OD
21572.(i)0

22.175,00

21.598,50'
5.000,00

2.500,00

5.290,00
1.210,00

53.325.50

76.710,5076.710,50 .

Nereida C� Côrte· Presido Ana D. O. Wendt· 1.8 Ter our e lra

I
,

Agra,decimento
A Pia Uoião de S80to Antonio, ms ntenedo ra da Casa

Dr. Rolando L. Malucelli, serve-se deste meio, para' de públi�o,agradecer 8 todos que colaboraram para o êxito das promoçõ és
. efetuadas ao ensejo de seu 25.0 ano de fundação. Agradece de
modo particular 80S patrocinadores da vinde do Grupo Folclórico
União Juv entus: Casa 'Para Todos, Lojão Cruzeiro, Ind. de Ma
detrás Luriovico Dambroskt, Estefano Wrubleski, J. Côr t e, Rige sa,
ltiodas Sulrn, Miguel Procopiak Com. de Veiculas, Irmãos Wich

.

nievski, Ob as Sociais da Paróquia, Loteria Esportiva Antonio
Simões, Lá na Modinha, Super Msrcadcs Ouro Verde, Casa Msyer,
Alfaiataria Gaúcha, Sícól, Empresa Fuck, Foto Egon. Ao Sr..Eioi
Bona, "Administração local e Funcionários da CELESC, ao coman

do do :i.o BPM, a imprensa falada e sscr it.a, BO Sr. Guído Hen
ning, Sr. Romeo Vier, Sr. Mauricio Nascímento, Sr. Paulo Wag
ner, 80 Coral Oanotnhense, Casa da Amíz sde do Rotary Clube, I

a Diretoria da A PA E', 80S Padrinhos da Tre zene , enfim, a todos
que de uma forma ou de outra colaboraram para o brilhantismo
das festividades e obtenção do ótimo result8ao�

A todos O· nosso sincero «Deus lhes psgus s.

Nereida C. Côrte - Presido Arlete M. Voigt - 1.8 Secreto

EDITAL
. Encontram-se em Cartório, 2. o Ofício, à Rua Vidal Ramos, '

Edifício do Forum, para serem devidamente .protestados os .ie
guintes títulos:

DP n.? 3897/3, vencida em 06.06.78, emitida por Guto
C 3, valor Cr$ 2.691,79, c]Antonio Aluísio Afonso.

. DP n.? 3962, vencida em 21.05.78, emitida por Guto C 3,
valor Cr$ l. L 02,77, cfAntonio Aluísio Afonso.

DP n.? 999, vencida em 30.0:�.78, emitida por Confecções
Najua Ltda, valor Cr$ 4.950,40, cfAntonio Aluísio Afonso.

DP n.? i 000, vencida em 30 04.78, emitida por Confecções
Najua Ltda., valor Cr$ 4.680',00, c/Antonio Aluísio Afonso.

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 no Jornal CORHEIO DO NORTE) vi
rem pagar os mencionados títulos, ou dar as razões porque r.âo
o fazem e ao meslp-o tempo no caso de não ser atendida esta ill.·;�.� ..

mação; os notifico do competente protesto.
Canoinhas, 21 de junho de 1978.

ALCIDES SCHUMACHER _. Oficial Maior

EDITAL
Encontram-se em Cartório, à Rua VidaI Ramos, Edifício

do Forum, para serem protestados os seguintes títulos:

DP n.? 7682-8 - vencimento: 13.05.78 - valor Cr$ 1.900,00
(hum mil e novecentos cruzeiros), emitida por Denclar Comércio
de Elétro Domésticos Ltda., c]Antonio Aloísio Afonso.

DP n.? 7.838-A - vencimento: 30.12.77 - valor ("r$ 638,60
(seiscentos e trinta e oito cruzeiros e s '3ssenta centavos), emitida
por Malon & Cia., c/Vicente Léria.

Por não ter sido possível encontrar os refe,ridos responsá
veis, pelo presente os intimo, para no prazo de três (03) dias, �

. contar da publicação deste Jornal "Correio do Norte", virem pagar
os mencionados, títulos ou darem as rat:ões. porque não o fazem p

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

tifico dos competentes protestos.
Canoinhas, 21 de junho de 1978.

PAULA S. CARVALHO _ Oficial de Protestos

NOTAS ESp·ARSA'S
Procedentes do Rio de Ja

neiro estiveram em nossa ci·
dade' revendo familiares e

amig�s, os srs dr. Orty de

. Magalhães Machado � .Iv.o
Gungel, conhecido na ínttrnt-
dade por Nininho .

x X x

Também visitou a nossa ci

dade, após vários anos d�
ausência o sr. Berlim Jose

, ..

Alves Fagundes, agora resi-

dente em Curitiba, acompa
nhado do seu filho, engenhei
ro dr. Sérgio Joaquim Fagun-
des.

.

x X x

Também visitou a nossa ci
dade no último fim de sema

na o Pastor Georg Wegger, ci
dadão canoinhense, aqui mui
to 'estimado, responsável pe
la educação de mais 4 gera
ções Ele veio oficiar os atos

religiosos, de Bodas de Ouro
do sr. Hugo Schrnidt, grande
amigo da família e também
parente, já que oficiou o: ca

sarnento e as Bodas de Prata.

x X x

Também em visita a nossa

cidade, a negócios, o sr. Leo

poldo Fallgater, residente a

gora em Camboriú.
x X x

Anlversartou-se segunda-
feira, dia 19, o sr. Agenor
Kreiling, recebendo seus ami

gos para um bom churrasco.
x -X x

Os irmãos Trevisani, Sérgio
e Argos, com outra grande
construção, agora, na esquina
da' CeI. Albuquerque e Eugê
nio de Souza, sempre apro
veitando os grandes pontos

o empresário catarinense
Miguel Procopiak, de tantos
amigos do Paraná, é o mais
novo' comendador da Ordem
de Giusepe Garibaldi. A hon.
raria lhe foi entregue sábado
passado, durant.e solenida�e
realizada na Batuca, em São
Paulo. A esticada, com os ca;
sais curitibanos que foram
abraçá-lo, aconteceu no Ta
Matete.

comerciais.
x X x

O advogado dr. Aldo Díe
trich, com problemas de saú
de, foi internado em Curitiba,
para tratamento, com os nos

sos votos de pronto restabe
lecimento.

x X x

O acadêmico Eraldo J. Car
valho, seguiu para Cianorte,
no Paraná, afim de assumir
suas funções no Banco do

Brasil, recém nomeado que
foi.

x X x

O Prefeito Therézio Netto,
muito cumprimentado pelos
seus inúmeros amigos, quinta
feira última, pelo seu nata
lício.

x X x

Confirmado, o Governador
Antonio Carlos Konder Reis,
deverá visitar a nossa cidade,
afim de inaugurar inúmeras
obras, dia 23 de julho próxi
mo, prestigiando também a

grande Festa do Colono.
x X x

Afim de cumprir agenda so

cial, deverá visitar a nossa

cidade. em julho próximo, o

sr. Fernando Rocha, agora
gerente do

I Banco do Brasil
em Criciúma.

x X x

Seguiu para o Chile, a ne

gócios de sua empresa, o sr:
Eraldo Carvalho, maior comer
cialização do mate em sua

agenda.

O nosso abraço ao sr. Hugo
Schmidt � exma esposa Charl-

.

lote, pela festa .de Bod!lS de

Ouro extensivo tambem a

todo� os seus familiares" .

x x

----------------�----��.-

SESI - Serviço Social da Indústria
convida oS alunos e o poyo
em geral. para assistirem
a missa de um ano de fale
cimento do sempre lembrado
l\tIARIO MAYER. A mesma
será realizada no próximo
dia 27. às 19 hs .• na Igrej a
Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé
e caridade cristã. agra
dece a direção.

x

Destaque para o nnsso �mi
go Mikei, conforme regIstro
do colunista Carlos Jung, do

jornal o Estado do Paraná de

3.a feira. última:
----�---------------------

SESI inida (ampanha do operário padrão/7S
Desde o dia 12 de junho do C'orr�nte, 'desenvolv�-se em to

do [;) Estado a Campanha Operàrio Fa�rao de 1978, realizada anu-

I t lo Servno Social da Indústria - SESI, em todos os Es-
a men e pe

.

'15

tados onde atua.
'

.

Em nosso Estado a promoção está a cargo do Departamen-
to Regional do SESI, co� a colaboração Publicitária_:. da Impr�n
sa Escríta e Falada do nosso Estado, que em colaboração com as in

c1ústrias catarinenses, irão apontar o representante de: nosso Est�-
.

do que participará da fase final do certame a �'er realizada no RIO

de Janeiro. . .,

1 bFINALIDADE - A Campanha tem como prrncipa 0-

letivo premiar aqueles que, pela sua constant� .dedicação ao traba

lho assiduidade índice elevado de companhelnsmo, moral fora do

trabalho em relação à família, comunidade e à .Pátria, tornaram-
. se 'mlere�edores do reconhecimento público e de serem apontados
como símbolos dos trabalhadores bra\sd.leiros.

QUEM PARTICIPA - De acordo com as normas que re

gem o Concurso, será considerado ?perár�o �quel� que, exerce u:ma
arte ou ofício ligado diretamente a produçao, ate o nível de Mes

tre Geral ou Chefe de Seção, inclusive. Ficam excluídos os' empre
�ados que dE'ds.empenham funções na parte administrativa ou na di

�eção da empresa, bem como- operários-padrão eleitos em concursos

anteriores, de âmbito estadual.
O candidato deverá, como requisitos, possuir miais de três

anos de trabalho. na empresa e ser sindicalizado. O SESI, por sua

Ivez irá observar e basear a escolha· nos ítens referentes à vida fa-
,

miliar do operário, atividades anteriores ao seu ingresso na empre-
sa a sua vida funcional, assiduidade, atividades e capacidade téc-

,
.

nico-profissional, companheirismo, cursos prêmios e méritos,. vida
comunitária, vida esportiva, atos de bravura e atividade religiosa:
além de outros Iates importantes ocorridos na vida profissional e

( familar do operário.
As inscrições serão feitas obrigatóriamente por empre

sas, não serão aceitas inscrições avulsas, processando-se através OI

fício de sua diretoria, dirigido a Agência do SESI local.
Esse ofício de inscrição deverá conter a relação dos operá

rios com o mínimo de três (3) anos de casa, a solicitação de sua

inscrição para concorrer corri as demais empresas na campanha e

o compromisso. de colaboração nos trabalhos de eleição.

Três Barras
«em nova d,imensão»

,

-�) PAULO FRANK .

Hoj e - 24 de junho . é Fer iado MuniCipal em Três Bar
ras de acordo com a Lei n. o 107 de 25.04.1967. É °
dia de São João Batista - Padroeiro de T�ês Barras.

- Amanhã - domingo, dever-á e-s t a r entre nós, S. Exc í
a .

D. João Oneres Marquiori - M. D. Bispo Diocesano,
a quem o povo tresbarrense deseja '«Boas vindas e Fe
liz estada».

Também amanhã. a grande festa programada em honra
de São Jc:_ão Batis�tá no pátioda Igreja Matriz. pró'
construçao do Salao Paroquial.
PROGRAMA DA FESTA: Às 8 horas - Santa Missa

Às 10 horas - Santa Missa Festiva
celebr�da por S. Excia. D.,João Oneres Marchiori.
A. s egu i r grande churrascada, galinhas recheadas: be-b í

da s e um mundo de atrações.' .-
Iniciados. os t raba Lhos para elaboração do plano a
ser �ncamI�hado pelo frefei to Odilon Pazda, para ex

t:nçao. de,a�ua da CASAN de Canoinhas para o Bairro
Sao

......
Cr í s t ovão .:

Em vir�ude da nã? aprovqção pela 'Câmara M�nicipald� proJeto de LeI que autorizaria o Poder Executivof í r-ma r Convênio com a Secretaria de Educação e 'Cul
tura� para os fins de co�seguir a eu tor ízação parafuncIonamento da Es c o l a Basica «Co Lombo.Machado Sal-
1es»,.0 Prefeito Municipal Odilon Pazda , as Coordenador

í

as de Educação Municipal de nossa· cidade e
Estadual de Canoinhas, o Corpo Diretivo e Docenteda Escola Básica «Colombo M. Sallas» envidarão to
fOs�oS seus .esforços no sentido de en�ontrar uma so-
uçao �1ausIvel para o impasse surgido com a não a�provaçao do referido Proj�to�Lei.

O a�esso construído pela Prefei tura Municipal sobre.�i�l�.��rr;. Grande,.l!gando o Bairro do km2 ao Jar-
. dI � acheco VIra permi tir a expansão da área

��SI encIal de nossa cidade. abrindo novas perspeo-1 :rat� ao seu desenvolvimento urbano. A obra hOJ' ecr 1 Icada por aI'" ", .

. . guns. esta merecendo aplausos damaIorIa da população. '
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