
l1ilton. Ritzmann

o jornal Correio do Norte de 20 de maio último
estampoU em sua primeira página o artigo «Alguém por
um Museu", do jornalista conterrâneo Fernando Luiz To
karski. Com senso de oportunismo e muita propriedade
abordou o assunto relacionado com a recente e lamentá-

.

vel demolição da uma das construções mais antigas de
Canoinhas, que representava a época áurea da exploração
da erva-mate em nossa região, portanto já integrante da
nossa história e seu patrimônio; a velha casa da família

.

Kruger, ao lado do «campus» da FUNPLOC,
Desconhecia-mos até então a decisão da FUNPLOC

de colocar abaixo aquela edificação, e o artigo serviu
_ como um alerta.

Poucos dias após, a Associação Comercial e Indus
trial de Canoinhas, em reunião de sua Diretoria, aprovou
unanimemente apelar à Direção daquela Fundação e à
Prefeiturá Municipal de Canoínhas, como sua mantenedora,
no sentido da preservação daquela casa.

A despeito da manifestação contrária dos mais di
versos setores, a demolição foi levada a efeito.

Confessamos que não se pode vislumbrar nessa

decisão, qualquer justificativa plausível, procedente, a fim
de ampará-la. Vale observar que na oportunidade da lo
cação do novo prédio da Fundação,

.

no imóvel por ela ad
quirido, a, administração anterior teve o cuidado e o zelo
de locar a obra, de tal formá que não prejudicasse o ve

lho casarão. E assim foi feito porque se pretendia ali ins
talar um museu da cidade e ou 8 biblioteca da Faculdade,
enfim, dar-lhe uma destinação própria à sua condição.

Perdeu a história de Canoinhas. Perdeu sua cultu
ra. Perdeu a comunidade. Perdemos todos nós, com a

ílimínação 'de um elo da cadeia que nos liga às origens
da terra Ouro Verde.

Nã9 se pode contestar o valor histórico daquela!
mansão. Construida na década de 20, por um dos mais
ricos e influentes ervateiros da região, possuia caracterís
ticas próprias que a destacavam das demais construções

. contemporâneas. Daí a razão da importância da preser
vação. Evidentemente não se preserva o que é comum,
mas sim o que é incomum, representativo e característi
co de uma época.

A velha mansão já pertencia de fato ao patrimô
nio histórico. de Canoinhas. Deveria ter sido tombada pelo
poder público para que se perpetuasse como simbolo, pa
ra as novas gerações, de uma época, de sua economía
e de sua cultura.

.

Agora já é tarde demais.
O que se pretendia evitar já ocorreu.

Canoinhas já atingiu um estágio de desenvolvimen
to social e cultural, onde esses valores tem grande signi
ficação, e quando tocados geram o desagrado. Dentro das

,

nossas fronteiras, aqui mesmo em Santa Catarina, são
inúmeros os exemplos da preocupação das autoridades e

das próprias comunidades, no que se relaciona com a

preservação daquilo que se rotula de patrimônio histórico.
Isso ocorre em Joinville, Blumenau, e principalmente em

Florianópolis, Laguna e São Francisco do Su1.,

Devemos imitar essas cidades para preservar aqui
lo que o Planalto Norte possui de característico e de ori

ginal, sempre que vinculado às' suas origens.
Com \ efeito, o episódio pode ter sido o despertar

para essa 'nova necessidade cultural de uma comunidade
em franco desenvolvimento.

Temos a certeza de que foi.
.

Nesse sentido já
- manifestou-se o Poder Público

Municipal, ao criar recentemente o Conselho Municipal de
Cultura, órgão que, por certo terá entre suas atríbuíções,
a de zelar pelo que representa a nossa hístóría e a nos

sa cultura, com a promessa, inclusive, da criação do Mu-
, seu Municipal. .

Fica 'aqui, pois, a nossa solidariedade aqueles que
esperavam a restauráção da velha casa dos, Kruger, e a

esperança de que sua demolição tenha servido como um

alerta para a- preservação daquilo que nos fala da nossa

história.

A.ssodacão (omerdal e Industrial de Canoinhas
•

CONVITE
Estão convídades todos' os asseeíades da Associação Com,ereiaI

e Industrial de Canoinbas, para' a reunião que realizar-se-á no proxi�o
dia 04 de julho de 1978, às 20,00 horal, em sua sede, sita a rua FelIpe
Schmidt. 83.

.

A. presença do sr. Benedito, Therézio de .Carvalho. Netto, MD·Prefeito Municipal, já esta confirmada para a referida renníão, quando
lerllo abordados diversos assuntes de interesse para a eomuaídade.

Canelnhas, 28 de .junho de 1978 A DIRETORIA
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Schola Cantorum Conversa
agràdece ao

Prefeit.o
O Prefeito Therézio Netto,

atento sempre aos diversos
assuntos que lhe .são afetos, a

tendeu solicitação da. . Schola
Cantorum Santa. Cecília de
Canoínhas, para participação
do Coral Canoinhense no Ci
clo de Intérpretes Catarínen
ses, dentro da Temporada O
ficial de Concertos de 1978,
da Pró-Música de Florianópo
lis, realizado dia 27 de .maío
último, no Clube 12 de Agosto,
em nossa capital.
A respeito, recebeu agora.

o seguinte ofício de agrade
cimento:

Ilmo. Sr.

Dr. Benedito Th. de Carvalho

Netto
DD.· Prefeito Municipal de
Canoínhas

NESTA

Prezado Senhor

Ref.: - «Ciclo de Intérpretes
Cataeínenses>, dentro da tem

porada Oficial de Concertos
1978, da Pró-Música de Flo
rianópolis, pelo sesquicente
nário da morte de Schubert.

O Coral Canoínhense, um

dos três Departamentos Cul
turais desta Schola, esteve
em Florianópolis no último
dia 27, onde participou, no

Clube 12 de Agosto, do encer

ramento do Ciclo Coral, em

companhia dos corais: Do Ins-
. tituto Estadual de Educação
(Fpolis), Associação Coral de
Chapecõ, Coral Universitário
da FURJ (Joínvllle), e Coral
UFSC (Fpolís.), tendo sido
muito e vivamente aplaudido.
Tal não poderia ter ocorri

do, não fora o generoso pa
trocínio dessa municipalidade
tãe bem administrada por V.
Sa., proporcionando a dito
Coral Canoinhense, a condu
ção em ônibus especial.
Tem pois a presente, a fina

lidade de, penhoradamente,
agradecer em nome de todos
os componentes do nosso Co
ral o atencioso gesto, numa

prova de que também a mais
espiritual das artes está sen

do olhada com carinho por
sua Administração despren ..

dida e profícua.
Ao ensejo, anexamos � com

prazer um «libreto. do qual
constam todos os programas
executados e 'ainda por serem,
inclusive o de nosso Coral
Canoínhense, podendo V. SR.
estar certo de que sua aten

ção.ao n0SSO grupo cultural
não será esquecida, nos:co- i
locando a sua disposição pa
ra informações outras que
desejar, firmando .nos mui

atenciosamente.

Sebela Cantorum «Santa Cecilia»
de Canoinbas

da do, A

mesmorte
fernando luE.r tckar.rki

Quando nada se tem para escrever. não escreV9�

mos nada, aguardando a «deixa» do aonradc diretor. qual
nos manda falar sobre o tédio. o prefeito a os proble
mas insolúveis, como a melhoria na. qualidade do oafé
ou coisa qualquer.

Falando claro, quem menos conhece café neste
mundo somos os próprios. br as í.Le í

r-o s , documentos em

dia, filhos de pai e mãe alfabetizados um pouco, caté.
licos por natureza e por desgraça, desinformados. Hoje
em dia, o produto brasileirinho, graças ao céus, que
nos dá sacrifícios e pesares. é um mixto quente do SO�

ja torrado. produtos químiCOS e etecéteras. Café quem
toma são os amarelos, osUnitedStatese ou t r oa b í

eho s .

Como mostra do nosso patriotismo, comemos o pão nosso

de cada dia, a custa de chazinho de erva mate (ah.
servidão). Não só porque o café não nos presta. Mas
pois o cruzeiro naufragou mar adentro e não há outra
saída venha a nós os vossos poderes. empresas muI ti·
nacionais, amém!

Mas Inês e está morta e não podemos chorar. Se
chorarmos o pau pega e daremos serviços aos quartéis.
Por isso apenas lamentarei quando as folhinhas de qui
nhentos v í.rarem troco, mais cedo ou mais tarde. Mais
cedo, eventualmente! Ainda tenho mui to medo. se algum
dia, os <hom

í

t e s s da verdinha forem colocados como pa
pel de parede I juntos aos posters da Rosi di Primo e

Sônia Braga. Pode ser que aconteça. Não terei caído
do cavalo. Em resumo de tudo, este berço este soloan
da as turras com o novo diabo: a luta pelo poder massi •
ficado. Ninguém é de todos e todos vivem as puas, lu
tando por um lugar na cela dos fundo. (tsso mesmo, r$�
visor: cela com C).

Junho morreu, julho principia. O herói mortCJ
passa mal. Ficou na História e não deixou segredas.
Mesmo que nisso se fale em Copa do Mundo e escolhas dos
futur-os donat árí.os das capi tanias do país. Que os Kon
ders-Bornhausen falem, pelo amor do povo catarinensef
Não em marxismo I não em republ iquetas. Mas em democra
cia plena e sã. Talvez. com isso, Inês ressuscitará.

. Therêzic e Odilon
.

na Capital
, Estiveram em Florianópolis, tratando de vários e im-
portantes assuntos administrativos, os Prefeitos Therézio Netto
e Odilon Pazda.

• Na oportunidade, tomaram conhecimento que o OOB- .

selho Estadual de Educação aprovou a criação da Escola
Básica Colombo Salles, no vizinho município, pelo parecer
n.? 107/78, uma grande conquista de Três Barras e seu povo,
cujo processo tramitava na Secretaria de Educação e Cul
tura. Também trataram de vários assuntos de suas comunas
nas diversas secretarias, retornando na noite de 3.a feira.

A,dministracão
.,

dinâmica
Prossegue dinâmica, em

todos os sentidos e setores

a administração municipal,
com obras em todo o mu

nicípio, interior e cidade.
No interior o alargamento
de estradas com o respec
tivo revestimento e na ci

dade, melhoria reclamada

sempre por todos, a pavi
mentação de ruas, umas

a paralelepipedos, outras a

lajota e ainda o asfalto,
como se vê ao lado inter

ligando as ruas Felipe
Schmidt e Pastor Georg
Wegger, aparecendo tam

bém o Hotel Planalto em

adiantada' fase de cons

trução.
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1.10 FESTIVAL DE FOLCLORE FOI "SU"

Conforme foi divulgado em nosso número ante
rior, o Primeiro Festival de Folclore promoção da 05
Coordenadoria de Educação alcançou retumbante su

cesso. Os números apresentados foram. cuidadosamen
te ensaiados de sorte a conseguir o êxito que na reali
dade mereceu. Não pode a coluna deixar de destacar
por justo mérito o desempenho da garota Regina de
Lucca, filha do casal Anibal de Lucca e senhora, a

qual foi impecavel na sua apresentação na Dança do
Caribó. Sagrou-se em 1.0 lugar os Vaqueanos Mirim,
que arrebatou garbosamente a primeira cclocacão
tendo reprizado a dança a pedido popular. Outros gru:
pos de Monte Castelo, Residência Fuck, também tive
ram ótima atuação no seu dificil desempenho. Está
assim de parabéns nossa cidade com o surgimento já
vitorioso do Folclore que já foi convidado para se

apresentar em Mafra, Videira e Joinville.

VEREADOR ATUANTE

O Vereador da ARENA Silvino Chichocka envi
ou pedido, depois de ouvido o plenário da Câmara ao

Exmo: Sr. Prefeito Municipal, solicintando seia par
celado em três prestações o pagamento da dívida ati
va dos contribuintes em débito. Solicita ainda que os

tributos devidos sejam regularizados até O' fim. do
mês corrente sendo assim os mesmos beneficiados com

a Lei n,? 490 que prorrogou o pagamento do Imposto
Territorial Urbano.

BANCO DO BRASIL NA PAUTA

Este colunista na qualidade de Presidente da
ARENA, recebeu do nD. Senador Otair Becker O' se

guinte ofício: Senhor Presidente. Com meus cumpri
mentos, apraz-me passar às mãos de V. Sa. cópia do
Of. PRESI-78/1282, de 7 do corrente, que recebi do
Ilustríssimo Senhor Presidente do Banco do Brasil,
Doutor Carlos Rischbieter, versando sobre a instala
ção da Agência do Banco do Brasil. Eis O' texto:
Exmo. Sr. Senador Otair Becker Senado Federal
Nesta Refiro-me ao pronunciamento de 11. 05.78, no

Senado Federal, onde V. Exa., reivindica a instala
ção de agências do Banco do Brasil em diversas cida
des do Estado de Santa Catarina. Informo a V. Exa.,
que recomendei a inclusão daqueles municípios no
estudo que estamos concluindo com vistas à proposi
ção que, anualmente, o Banco do Brasil submete ao

Conselho Monetário Nacional, órgão que decide sobre
a criação de novas dependências segundo as normas

estabelecidas para expansão da rede bancária. Aten
ciosamente. Carlos Rischbiter � Presidente.

DUAS TONELADAS DE MOEDAS EM LUGAR DO

CHEQUE
Duas toneladas em moedas, totalizando Cr$ ...

78.705,33 transportadas em três camionetes - pagaram
a divida de Paulo Roberto de Francisco à firma
Irmãos Reps, de São Bernardo do Campo, pelo conser-o

to de seu automóvel marca Puma. Assim, ele protes
tou contra a recusa de seu cheque (a oficina só aceita
cheque visado). O autor do protesto afirmou que é
preciso existir maior proteção ao cheque e isto pode
ser ° inicio de uma campanha. (G.P.)

8ENADOR CONS.EGUE VERBAS

O Senador Otair Becker sem favoritismo algum,
muito tem se dedicado às reivindicações feitas por co

munidades catarinenses. Agora ainda esta coulna
transcreve expediente do combativo Senador ao Colu
nista. com meus cumprimentos, apraz-me passar às
mão de V. Sa. cópia do oficio SEPAR n.? 400/SM - de
3;1105 p. passado que recebi do Exmo., Sr. Ministro
da Saúde Paulo Almeida Machado, comunicando-me
ter contemplado o Hospital "São Sebastião" desse
Município com o Auxilio de Cr$ 80.000,00. Na foto-có
pia do oficio diz: Senhor Senador. Terminada a ava

liação por parte dos órgãos técnicos do Ministério da
Saúde dos pedidos de auxilio financeiro feitos por

Escreveu;

E8mersldino M. Almeida

diversas entidades, pela dotação Global de 19?8, a

praz-me comunicar que foi contemplado tambem, ()

Hospital "São Sebastião" de Papanduva - SC, reco

mendado por V. Exa. sendo o mesmo beneficiado com -

Cr$ 80.000,00. Cordialmente Paulo Almeida Machado.
Eis aí a verdade pura e simples.

FALECIMENTO

É com profundo constr-angimento que a coluna
noticia com pesar o infausto e prematuro desapare
cimento de nosso meio, do prestativo senhor Eugenio
Sidorak, que após cinco meses de sofrimento veio a

falecer dia 19 do corrente em sua residência às 2 :30
horas. Cidadão que exerceu diversos cargos na -comu

nidade papanduvense, onde sempre se conduziu com

correção e honradez, com sua kapitual polidez estava
sempre pronto ao atendimento de quantos dele pre
cisasse. Seu sepultamento foi realizado no dia seguin
te com grande acompanhamento, Seu falecimento a

briu uma lacuna inreparável na vida social, comercial
e comunitária de nossa cidade.

PASSARELA DA SOCIEDADE.

Hoje comemorando niver à garota Marilene fi
lha do casal Aristidio (Leonor) Gruber, nl assinante.
A festinha marcará muita alegria dos coleguinhas da
MAR!.

Dia 2 completando mais um feliz aniversário o

jovem Sr. Jaime Schadeck, grande Agro-Pecuarista
residente em nossa 'cidade. Cumpprimentos mil ao a

niversariante.

VALDIRENE GRUBER. Na mesma data feste
ja niver a garota Valdirene filha do casal Sr. Aristi
dio (Leonor) Gruber ele do alto comércio Agro-Pe
cuarista. Alegria e cumprimentos pontificarão para a

WALDI.
Dia 6 completando mais um. feliz aniversário a

Sra. Eva G. Almeida, esposa deste colunista. Felici
tações na pauta do dia para a Evita.

Dia 7 completando mais um ano de vida o Sr.
João Reusing, fazendeiro residente em Papanduva.
Os cumprimentos e abraços serão obrigatórios para
amigos e pessoas de suas relações.

HERMELINDA REUSING. Também na mesma

data festeja niver a Professora Hermelinda Reusing
virtuosa esposa do Sr. Fernando Reusing. Na sua da
ta festiva receberá as mais reconhecidas demonstra
ções de amizade e carinho.

Dia 8 do corrente registramos com. prazer o ani
versarro do Sr. Nivaldo M. de Almeida, industrial
aqui residente. Felicitações pontificarão em alto es

tilo ao aniversariante que desfruta de solidas amiza
des.

UM POR SEMANA:

VINGANIÇA. A satisfação que se tira da vingança
dura pouco, mas a que se consegue pela clemên
cia é eterna. (Henrique IV). .

Você ...

Ja pensou em

sócio contribuinteser

da APAE de Canoinhas?
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3.° BPI - PPRPPolícia Militar -

OEMONSTRATIVO D'E OCORR1tNCIA

Mapa Demonstrativo das Ocorrências atendidas

pela Rád!o patru!ha local, durante! o mês de maio de

1978.
---------------------

Natureza da Ocprrência N.O de
Ocorrência

Detenções
M F S

11
21

02· 14
14
-OI
0'1

,__ 0'1

I 02

02
02

02 57

09
02
011
62

74

IEconomize 8 valorize. seu crédito.

Abra ,uma conta popular na
I

Caixa E�onômi�a Federal
e pague com cheque.I
Â

LAMPADAS
6 - 12 - 120 - 220 - 240 volts

LUZ MISTA E FLUORESCENTES

Passeios: Leva até 9 pessoas

No trabalho: 1 tonelada de carga-

Para a próxima aquisi�ão pense!

MBI
MALLON & elA.,

(anoinhas - se
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Frigorífico •

comunica
o FRIGORÍFICO CANOINHAS S. A. atento que está

faee a .Divulgaçã� da PESTE SUÍNA AFRICANA e, conforme
determlB& Portaria SAA U20/78 vem, chamar atenção de to-
dos os Criadores de Suínos da Região. ,

1) Continuem mantendo suas Granjas' em perfeitas
condições higiênicas

2) Não permitam que Veículos não desinfetados entrem
nas Granjas

3) Qualquer sintoma que apresentar seu rebanho co

munique ao Frigorífico ou as autoridades

4) Fiquem tranquilos e' despreocupados, não vendam
seus suínos sem estarem prontas nem suas Matrizes pois a

peste está sendo muito bem controlada.
'

Frigorlfico Canoinbas S.4. - F R I V 4 S 4

Concurso Público
A Agência do INPS, comunica aos candidatos inscridos no 00N

CURSO PARA DATILOGRAFO - C.02/78, que conforme Edital publicado no

Jornr.l de Santa Catarina, em edição de 30/06/78, que a prova será reali

zada dia 09/07/78, às ti horas. na Agêncla do INPS, à Rua Vidal Ramos, 780.
Os candidatos deverão comparecer ao local com 30 minutos de

antecedência, munidos de Cartão de Identificação, Documento de Identi

dade e aaneta esferográfica azul.

Associação Comercial e Industrial
de Canoinhas

Assembléia Geral Ordinária

Convocação
De conformidade com os artigos 33 e 34 dos Estatutos Soelaís,

ficam eoavídados todos OI associado. da Associação Comercial, e Indus
trial de Oauoínhas, sitl:l a Rua Felipe Schmldt n." 83. para a Assembléia
Geral Ordinária, a realízar-se no próximo dia 18 (dezoito) de julho de

:978, às 20,00 horas, em primeira convocação ou, às 20,30 horas em se

gunda eonvocaeão, quando deliberará com qualquer número de sócios

presentes, obedecendo a geguinte ordem do dia:
-

1.· - Relatório da Diretoria e prestação de contas da Tesourar ia

2.· - Eleição da nova Diretoria e seu Conselho Consultivo, para
o biênio 1978/1980. ,

Obs.; - A fim de obedecer o artigo 39 dos Estatutos Sociais, faz
saber que as chapas dos candidatos que concorrerão as eleições, deverão
conter obrigatoriamente a aquíeseêncía dos candidatos aos respectivos
cargos e serem apresentadas' ao 1.º Secretário até o dia 17 (dezessete)
de julho, quando serão encerradas as inscrições às 17 (dezessete) horas.

Oanoínhas, 29 de j unho de,' 1978 3

asso HILTON RITZMANN - Presidente

Servico I de
,

Protecão ao Crédito' - S.P.C.
,

Assembléia Geral Ordinária

Convocação
Ficam convidados todos os usuários do Serviço de Proteção ao

Crédito, S.P.C., obedecendo o seu regulamento, Título 11, artigo 2.°, para
a Assembléia Geral Ordinária, a realizar- se no próximo dia 18 (dezoito)
de julho de 1978, às 21 (vinte e uma) horas, obedecendo a seguinte ordem
do dia:

1.° - Prestação de contas da Tesouraria e relatório dá Diretoria..

2.° - Eleição do Conselho Diretor para o biênio 1978/1980.
NOTA: - As chapas dos candidatos que irão concorrer às eleições.

deverão ser apresentadas para registro, até o dia 17 (dezessete) da julho,
às 17 (dezessete) horas.

NOTA: - A referida assembléia realizar-se-á na sede da ACIO, à
Ru" Felipe Schmiót, 83.

Oanoínhas, 29 de junho de 1978

asso ALFREDO EIKE BACH - Presidente

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

EDITt�L
Encontra-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, Edifício do

li"orum, para ser protestado o seguinte título:

DP nº 30/05837-0, vencimento 25 04-78, valor Cr$ 2.144.52

(dois mil cento e quarenta e quatro cruzeiros e cincoenta e dois

centavos), emitida por Prosper Indústria Comércio de Chapas
Madeira Ltda., contra CASA ALVORADA LTDA.

Por não ter sido possível encontrar o referido responsável,
pelo presente o intimo, para no prazo de três (O�! dias, a contar da
Publicação deste Jornal "CORREIO DO NORTE, VIr pagar o men

(lionado título ou dar razão porque não o faz e ao mesmo tempo, no
easo de não ser atendida esta intimação o notifico do competente
�rat@sto.

Canoinhas, 29 de junho de 1978

PAULA S. CARVALHO _' Oficial de Protestes

Registro Civil
. EDITAIS

Prefeitura Municipal
de' Canoinhas

LEI N.o 1.434 de 23/06/78
Autoriza convênio com a Secre
taria de Educação e Cultura

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

tarina, no uso de suas atribui

ções faz saber que a Câmara
Municipal decretou e, eu sanci
ono a seguinte

LEI

Artigo 1.0 _ Fica 0' Chefe do

Poder Executivo autorizado a

firmar convênio com a Secreta
ria de Educação e Cultura do
Estado de Santa Catarina, para
execução do Proj eto de Coorde

nação e Assistência Técnica ao

Ensino Municipal _' PROMU
NICIPIO.

Artigo 2.° - Esta Lei entra
rá em vigor na data de sua pu

blícação, revogadas: as diSPOSi-,ções em contrário.
.

Canoinhas, 23 de junho de 1978.

Benedito Therézio de Carvalho.
Netto - Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e publi

cada no Departamento Adminis
trativo, na data <supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor d.e Administração
Vice Prefeito Municipal

LEI N.o 1.436 de 23/06/78
Concede Redução de Taxa de

Melhoria

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

tarina, no uso de suas atribui

ções faz saber que a Câmara

Municipal decretou e, eu sanci
ono a seguinte

LEI

Artigo 1.'0 - Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

conceder um desconto ou redu

ção de trinta por cento (30)%
da valor total devido pela pa
vimentação asfáltica na rua Fe

lipe Schmidt, do Jardim de In

fância da Comunidade Evangé
lica Lutherana de Canoinhas,
devendo o pagamento ser efe
tuado em doze (12) prestações
na soma de um mil e setecentos
e sessenta e cinco cruzeiros e se

tenta e cinco centavos, (1.765,75)
cada uma, num total de vinte e

um mil e cento e oitenta e nove

cruzeiros (21.189,00').
, Artigo 2.'0 - A presente lei
entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário,

Canoinhas:, 23 de junho de 1978.

Benedito Therézio de' Carvalho
Netto - Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e publi

cada no Departamento Adminis
trativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Vice Prefeito Municipal i

Diretor de Administração

LEI N.o 1.435 de 23/06/78
Autoriza Alienação e Compra de

Máquinas
Benedito Therézio de Carva

lho Netto, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, no uso de suas atribui
ções faz saber que a Câmara

Municipal decretou e, eu sanci
ono a .seguinte

LEI

Artigo 1.° - Fica o Chefe do
Poder Executivo autocízado ar
alienar mediante concorrência

púbLica, uma máquina de conta-
'

bilidade SeOTA., estabelecendo
o preço mínimo o valor de Cr$ ..

40.000,00 (quarenta mil cruzei-
ros).

.

Artigo 2.° - Fica ainda o Che
fe do Poder Executivo autoriza
do 'a adquirir de conformidade
com o que estabelece os disposi
tivos constantes na Lei Estadual
n.? 4.421 de 06/02/1970, uma má
quina de contabilidade maeca
Scharp-ba-1.000, pela \'jIpma de
duzentos e dezesseis mil e tre
zentos e quatorze cruzeiros).
Artigo 3.° - As despesas. de

correntes da presente lei cor-

-rerão pela dotação-Departamen
to da Fazenda - 4.000.00 - Despe
sas de Capital 4.1.0.000 - Equi-
pamentos e' Instalações
3314/144 - Máquinas para escri
tór io. ficando o Sr. Chefe do Po
der Executivo autorizado a su

plementá-la por Decreto, quan
do se fizer necessário, utilizando
dos recursos disponíveis, con
forme o que estabelece o artigo
43, § § e insisos da Lei nO.
4.320/1964.

Artigo 4.'0 - A presente lei
entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sjGôes em contrário.

Canoinhas, 23 de junho de 1978.
Benedito Therézio de Carvalho
Netto - Prefeito Municipal
Esta lei foi registrada e publi

cada no Departamento Adminis
trativo, na data sup�a.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração
Vice Prefeito Municipal

PORTARIA N.o 46,/78
Benedito Therézio de Carva

lho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribui

ções legais, resolve:
Contratar

A Srta. Miriarn Soares de An
drade, para substituir a senho ...

ra Alice A. Soares, no período
de 22/05/78 a 30/06/78, como

professora na Escola Isolada
Municipal de Cerrito.
Gabinete do Prefeito Munici

pal de Canoinhas, 21 de junho
de 1978

Benedito Therézio C. Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice - Prefeito

3

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

SilviA.) Antonowie� e Maria �Roseli
Rodrigues, ambos solteiros, domici
liados e residentes nesta cidade. Ele,
lavrador, nascido em Taunay, neste
Munlcípio, no dia 5 de junho de 1953,
filho de Dlonisto Antonowicz e�Char
lotte Henníng Antonowtcz. Ela, do
lar, nascida em Paula Pereira, neste
Município em 17 de outubro de 1956,
filha de João Maria Rodrigues e

Diana Maria Iría Rodrigues.
Francisco Baag e Alair �Terezinha

Padilha Ribas, ambos solteiros, nas
cidos em Matão, deste Município,
residentes nesta cidade. Ele, agro
pecuarista, nascido em 22 de outu
bro de 1940, filho de Agusto Haag
e Lina Zieger Haag. Ela, do lar, nas
cida em 19 de janeiro de 1956, filha
de Lourenço de Matos Ribas e Julía
Padilha Ribas.

Ubiracir Mazanek de Almeida e Ma
riza Coe8temeier, smbos

,
solteiros.

Ele, Administrador, nascido na ci
dade de Curitiba, Estado do Paraná
em 18 de abril de 1949, residente
na cidade de Rio Negro, Estado do
Paraná, filho de Braulio Bacelar de
Almeida e Wsnda Mazanek de Al
meida. Ela, Admínístradora, nascida
em Oaraguatá, deste Município em

19 de junho de 1954, residente nesta
cidade, filha de Max Goestemeier
e Iracema Goestemeier.

Wanderley Pereira e Filomena. Al
ves da Silva, ambos solteiros, domi
ciliados e residentes em Agua Ver
de, desta cidade. Ele, operário, nas

cido em Três Barras, deste Estado,
em 14 de dezembro de 1955, ftlho
de Joaquim Pereira e Ana Lecin'
Pereira. Ela, do lar, natural de Irí
neépolís, deste Estado, nascida em

5 de julho de 1957, filha de Joaquim
Alves da Silva e Urçolína Tavares
Camargo da Silva.

Joel Sebastião Ribeiro Borges e

Clerí A.parecida de Souza. ambos sol
teiros, domiciliados e residentes no

Bairro Vila das Industrías, nesta
cidade. Ele operário nascido em An
tinha, Município de Santa Cecilia,
deste Estado, em 20 janeiro de 1960,
filho de Nicanor Ribeiro Borges e

Luíza Pereira de Lima. Ela do lar,
nascida em Fartura. deste Municí
pio, em 5 de maio de 1961 filha de
José Alcides dê Souza e Iracy.dos
Santos de Souza.

Felix SaDtos Lima e Adeoli de Fá·
tima Bueno, ambos solteiros. Ele
operário, nascido e:n�Agua Verde,
desta cidade. em 17 de setembro
1955, residente em Jardim Bsperan
ça, desta cidade, filho de dona Ira
cí Santos Lima. Ela do lar, nascida
em Rio da Ponte. Munícípto de Pa
panduva, deste Estado, em 17 de
janeiro de 1961, filha de José Bue
no e Jscíra da Silveira, (residente
em Serrito, deste Município.
Sebastião Melo de Limare Jurae!

Daniel Vieira, ambos solteiros, do
miciliados e residentes nesta'cldade.

,

Ele operário, nascído em i São�Ben
to, Município da Lapa, em 17 de
janeiro de 1951, filho dePaulíno tde
Lima e Felecíana de Melo Lima. Ela
operária, nascida em Pacíencía, des
te Município em 3 de fevereiro de
1954, filha de Manoel Daniel Visira
e Rosa dos Santos Vieira.

Leopoldo Alves Teixeira e Márcia
Maria Rodrigaes, ambos solteiros,
domiciliados e residentes nesta cio
dade. Ele caldereíro, nascido em
Ribeirão Raso,�ne8te � Municíplotem
20 de maio de 1949, filho de Izldoro
Alves Teixeira e Alfrides Anhaia
Teixeira. Ela do íar, nascida em

Agua Verde, desta cidade, em 20
de dezembro de 1961. filha de Ari
Rodrigues e Matilde Mendes Rodri
gues.
Rogério Marcos Rafalski e Dilce

de Maceno, ambos solteiros, domí
ciliados e residentes nesta cidade.
Ele motorista, nascido em Parado,
deste Município em 3 de novembro
de 1956, filho de David Ralalskí e

Valy Linzmeier Bafalskí. Ela do lar,
nascida em Felipe Schmídt, neste
Município em 2ó de maio de 1955,
filha de Firmino de Maceno e On
dina dos Santos MoraeS! do Maceno.

Canoínhas, 28 de j unho de 1978

Nereída C. Côrte
Oficial do Registro Civil,

PORTARIA N.IO 47/78
Benedito Therézio de Carva

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

Efetuar Pagamento
Ao Sr. OSMAR SABBAGH, a

quantia de Cr$ 6.000,00 (seis mil
cruzeiros) por serviços presta
dos no Movimento Econômico,
nos' meses de Março, Abril e

Maio.

Gabinete do Prefeito Munici
pal de Canoinhas, 26 de junho
de 1978

Benedito Therézio C. Netto
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e

publicada no Departamento Ad
ministrativo na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de Administração

Vice - Prefeito

Aceitamos entrar em

qualquer panela?

Empresa Coletivo Sta. Cruz
fará uma escursão para Vila Velha
no próximo dia 08, com saída da
Praça Lauro Müller, às 22 horas.
Passagens à venda na Impressora

Ouro Verde, Rua Paula Pereira, 765.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO-NORTE
01 de julho. de 1978

(anoinhas de- -

1.Jecebido pelo Ministro o Presidente da A.'R.C.A.
O nosso Diretor sr. Aroldo Car- ,

neiro de Carvalho, Presidente da
Associação Rural de Canoinhas, em '

eua recente viagem &0 Rio de Ja
Beiro foi recebido pelo Exmo. Sr.
Dr. João Oleotas, DO. Ministro da
Agricultura.
Acompanhado do Deputado Fede

ral Wanderley Ju'nior e do Dr. An
tonio Konder Reis, Chefe do Gabí-

nete do Ministro, o Presidente' da
Associação Rural de' Canoinhas 'de
morou-se em palestra com o titular
da Pasta da Agricultura, :dando-lhe
notícias sobre a trHicultura em Ca
noínhas, sobre o desenvolvimento
da mecanização e o notável. ímpul
:80 dado a Associação Rural.

Em caráter oficial, o Presidente
da entidade que cengrega os lavra-

DR,. ZENO AMARAL FILHO
- CIRURGIÃO DENTISTA -

�ONSYLTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com travessa
15 de Novembro (próximo à Igrej a Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

__;_ Fone 22-0960 -

Cruzeiro

FOGÕES A LENHA aCpartlr de Cr$ 2_130,00

R. Caetano Costa, 793 - pertinho da Rodoviária Municipal

dores eanoínhensés, em nome desses
convidou o Ministro para presidir
as solenidades de mauguraçêo da
sede da ARCA. O sr. Ministro, que
vIrá ao Estado em março afim de

inaugurar a Exposição Agro-Peouá
ria de Lages e o Núcleo Tritícola
de Curitibanos, nessa mesma oca

sião prometeu visitar Canoinhas a

fim de inaugurar solenemente, a

sede da Associação Rural.

aniuersoriontes da
semana

HOJ E:- Srs. Simão Selem e e Os
mario Davet; Ary, filho do sr. Car..

lito Crautchechen; Iolanda, filha do
sr. José Cavalheiro; Osny, filho do
sr. Joaquim de Paula Vieira,

AMANHÃ:- Sra. Maria Deucélia
esposa do sr. Osvaldo Trevisani.
DIA 23:- Sra. Alzira. esposa do

sr. Nelson Banach, de Major Vieira;
Silvino filho do sr. José Baluta;
Mauro Aurélio, filho do sr. Luiz E.
Tack.
DIA 24:- Sra. Agnes, esposa do

sr. Otto Hotímann: jovem Mario Moe
bius, de Marcílío Dias; Wilson Luiz
filho do sr- Nelson Banach.
DIA 25:- Sr. Fellx Rudolt; sr. Fran

cisco Jenzura e sua filha Maria I
rene, de Três Barras; Maria Regina,
filha do sr. Leocadlo Wendt; Nelson,
filho do sr. Miguel Dimidiuk.

.

,

DIA 26:- Sra. Elvira, esposa do
sr. Joaquim de Paula Vieira; Gelson
Aécio, filho do sr. Waldetnar Nader

DIA 27:- Sr. Frederico Brauhardt,
de Felipe Schmidt; sra. Ivanir, es

posa do sr. Theodoro Tacheskí; jo
vem Euclides V. Simões, de Major
Vieira.
Aos aniversariantes nossos efusi

vos parabéns.

Falecimento
Faleceu repentinamente dia 15 do

corrente em Rio Novo, onde residia,
a Exma. Sra. Angelina Pteczarka,
deixando a pranteada senhora 08

seguintes filhos: Florentina" casada
com o sr. Inacio Barankevicz. Aloí
sio, casado com a sra. Odemira
Kíncheski, Estefania, casada com o

sr. Balthazar Komochena Clemente,
Ermildo, Iolanda, Eugenia, Celína,
Zeno e Celestino.
Pesames a tamüía enlutada.

(Correio do Norte, março/1953)

Aluga-se apartamento
na Rua Paula Pereira.
Tratar nesta redação.

COZIN ASCOMPO

130niias sofisticadas avancadas
I

úteis

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento cm

& (I II DA.
Rua�Vjdal Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 - Canoinhas-S:

•

Declara�ão
Eu, I�TVALDO ROEDER, brasileiro, "casad�, residente nes

ta cidade de Csnoinhas, Estado �e Santa Cetartns, declaro que

estão p.xtravi lados os títulos e açoes da COMPANHIA COMER..

CIAL SCHRhDER, de Blumenau, �8tado d� .Santa Catarina, de

minha proprindade, conforme 8 seguir especificado:

Ações Ordinárias ao Portador
,

Quant. CUpODS AnexosN",o/ das Ações
-JN.o do Titul.o

250
168

01 8 12
07 8 12

16a
1.054

1.626.635 8 1.626.884
4.682.177 8 4.682.344

Ações. Preferenciais 80 Portador
4.954,451 a 4.954.618 168 07 a 12965

Ações Preferenciais Nom�natiYas
136 1.926.301::8 1.926,550 '250 sem cupons

Declaro, outrossim, que o extravio dos títulos acima re

lacionados já foi devidamente comunicado a COMPANHIA, CO
MERCIAL SCHRADER, 8 qual está providenciando a emissiO

de novos títulos e ações ficando 08 _9cima relacionados sem ne

nhum • valor. 3

NIVALDO ROEDER, Cart. de Ident. n.? 137.094-SC - CPF 104813209

t Convite=-Missa
A família do sempre lembrado ESTANIS

LAU SCHIVINSKI, ainda consternada com o seu

desaparecimento, convidam seus parentes e amigos,
para a missa de 30.0 dia em sufrágio de sua alma,
a realizar-se na Matriz Cristo Rei, no próximo dia
sete (07), às 19 horas.

Antecipadamente agradecem os familiares enlutados.

SimasLincolnDr.
Médico especialista em crianças, comunica a população ele

Canoinhas e das cidades vizinhas, que já está atendendo ne

Hospital Santa Cruz e�em seu consultório, situado à pra«ttl
Lauro Müller n.? 85, ao lado do IBDF.

AGORA ATENDENDO TAMBÉM PELO IPESC

Dr. FuckMarcelo Jacob
MEDICO

ESPECIALIZA'ÇÃO EM APARELHO DIGfiTIVO
CLíNICA E CIRURGIA

HORARIO: 16 às 12 horas e 13:30 às 18:38 heras
, ,

Rua Major Vieira, 846 (ao lado da Retífica Caneinhas)
Fone, 22-0734 - CANOINHAS - SC

ÓTICA CONFIANÇA
- Fabricamos todos os tipos de lentes para óculos,' desde
visão ,sim,pIes, hifocais, até lentes Varilux 2.
- Apal'�ihage'm moderna, perfeita montagem :al'aldia fie
qualidade e assistência permanente.

'

Responsável Técnico: ENG.<> MAR,COS WUN»:aftLI€B

Praça Lauro Müller, 514 - Caneinhas S�

- Luminosos e Placas de Acrílico
- Molduras de qualidade para quadres
- Artesanato em Acrílic6 e Vime'
- Espelhos

==LOJA REFLEXO----
Praça Lauro Müller, 522 (ao lado da Õti ...a"" Confiança)

Canoinhas - SC

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



tORREIO DO NORTE

Dr. Dalmo Batista
Mj;DICÕ _. cirurgia - traum.atologia - ortopedia

Consultório já aberto.

Rua Caetane &:6sta - novo edifício da Casa Para Todos

Atendiment.: das 14 às 17 hs., de segunda a sexta-feira

II.-_===m;:a:=======._=_.=.===�=====

o cartÓrio do Rêgistro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

no Forum. acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA� I

:D0RA" Automática que tira fotocópia dupla face e simples
de qualquer documento em diversos tamanhes.

Em apenas 5 segundos

.. " ..••• _ .• _ ••.••

__JiIiI"aiií···....
·•

_",_.. _
.••

_._._
..

,_-..... "' �

Dr8. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIA DENTISTA -
- ele 005589159/DEP _

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

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

.

·····a·A:·" ..
··· -

•••v•••••• • ., 41 ••

.

.

.... ..
. ...

. :.:�:.:
• •• e..

• •. &'

CGC 83.166.033/0001-33

1��dação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 - Fone 22-9379

. Canoinhas - Santa Catarina

Propríetário: Aroldo Carneiro de Carvalhc

Diretor: Rubens Ribeiro da. Silva

COLABORADORES:

Papanduva: Esmeraldino M. Almeida

Três narras: Paulo A. Frank-
l\iajor Vieira:. Francisco Krisan

.
\

Monte Castelo: Lidio Seccon

Canoinhas: Glauco J. Bueno e Pedro A. Grisa

'� 31 anos a serviço da Comunidade

01 de julho"'de 1978

Registro Civil
EDITAIS

Sebastilão Grein Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do Re ..

gistro Civil do município dê

Major Vieira, Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa Ca
tarina.

Faz saber que pretendem
casar:

JOSÉ HIRTON RlBEiRO e JOANA
BODNER. Ele, natural deste Estado,
nascido nesta cidade no dia 28 de
agosto de 1954, operário, solteiro,
domiciliado e residente nesta cida
de, filho de José Ribeiro de Lima
e Maria Neusa dos Santos Lima. E
la, natural deste Estado. nascida em

Pulador, neste Município no dia 11
de junho de 1960, do lar, solteira,
domiciliada e residente neste Muni
cípio, filha de Antonio Bodner e

Edvirges Boreck.

AMILTON SANTANA 'e MARIA
JOANITA BECKER. Ele, natural des
te Estado, nascido em Cochos, nes

te município no dia 07 de fevereiro
de 1954, operário solteiro, domici
liado e residente neste município,
filho de Julio Santana, falecido e

Josefina Alves dos Santos. Ela, na
tural deste Estado, nascida em Co
chos, neste município no dia 24 de

junho de 1959, do lar, solteira do
miciliada e residente neste muni- I
cípto, filha de Hercilio Beeker e

IHelena Lísboa Becker.

'Apresentaram os doeumen- i
tos exigidos pelo eódigo Civil
art. 180. Se alguém tiver 00-

nhecímento de existir algum
ímpedímento legal, aeuse-o pa
ra fins de direito.

Major Vieira, 24 de junho de 1978 .

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Registro Civil

--:"------=--'lfPIill........._....·_........ �......MfT5_"'==_.. -=

Agradecimento
Agradecemos o Padre, as

senhoras do Clube de Bolão
Primavera e os amigos que
participaram da Santa Missa
de THEA LUT�.

Stani LUlZ e

IAgradece
Ana Dirce.

Leial A saine! Divulgue!

Correio do Norte.

U,NGER & elA. LTDA.
·'NOOST·RIA COM'ÉRCIO -

-

Telef.: Escritório 23-1776. Loja 23 ..2014

1952 25
EXPO�TAÇAO

1977

Indústria de Talhas Pontes ,:\�.� R olantese

Exaustore�, Ciclones,

para movimentação de carga,

circulares e taqueiras .

Elétricas,
Carrinhos

. Serras
:Rua Des. «ostfl �arvalk8, 41 e 44 � UNIA8 1)11 VIToRIA - PR.

Re!)resenfante em CanolnhflS:

WaldelDar KnUppel

,

Prefeitura Municipal de lajor Vieira

Edital de Tornada de Preços
N. 01/78

A Prefeitura Municipal de Major Vieira, Estado de Santa·
Catarina, torne público para conhecímento dos interessados. quê
de acordo com o Decreto-Leí n.? 200 de 25/02/67, encontra-se

8�:.rta a pres�nte «TOMADA DE PREÇOS», para veada e aqui
srçao do @@gUlnte:

1.0) - Venda de um Veículo Utilitário marca Volkswagem
«Brs&ílis», �odelo 1977, CH. B�.399.170 - CIL.4 - BP 65.

DAS PROPOSTAS: - As propostas deveria ser spresen
tedas .em 4 (quatro) vias, até dia 03/07/78, às 15,00 hores, na Se
cretaria da Prefeitura Municipal.

�.�) - Aquisição de 1 (um) Automóvel para o Serviço
da Admlnístração, Modelo 1978, equipado com todos 68 Acess6rios.

DAS' PROPOSTAS: - As propostss.deverãe ser apresen
tadas em 4 @quatro) vias, até o dia 03/07/78, às 1500 horas Da

Secretaria ,da Prefeitura Municipal, 'contendo:
'

8) - E�pecificações' Técnicas
b) - Preço a vi!Jta

c) - Prazo de entrega
DOCUMENTAÇAO

1. Personalidade Jurídica
2. - Idoneidade Ftnanceíra ')

..

3. - Capacidade Técnica
' . ..

4. - Negativai: Federal, Estadual e Municipal
5. - Certificado de Regularidade do INPS
6. - A documentação deverá ser .presentaci.�em en".lope

separado dali propostas e devidame.te fec•••e.

3.°) - CONDIÇOES: - Deveria ser apresentada,' pr....
postas para venda, bsrn como, para compre de automóvel' coa.
tlinte no Item 1.0, cuja proposta será censíderade para efeltQ de

parte do pagamento de aquisiçãe do veiculo modelo 1978.'

DISPOSIÇOES GERAIS: - As firmas que' não. atender••
BS exígêucíaa legais relativas 8 documentseão 'OU

.

as especltlcaçCea
deste Edital, serão automaticamente desclassificadas..

- Melhores informações. os -Interessades poderio .obter
na Prefeitura Municipal de Major Vieira, dia·riamente de segunda
à sexta-feira no horário de expediente. ..

.'
.'

A Prefeitura Municipal de Màjor' Viéir..�· poder'
'

dej-eif.l'
as propostas ou anular 8 presente TOMADA DE PREÇOS�A ..•E·Dl
que caiba 80S proponentes direito 8 qualquer indenizaçAo1'ou re-

clamseão judicial.
"'"

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 16 de joo}à,o ã. 1'71.'
CLAUDIO GADOTTI -. Prefeito Municipal

Mês de junho, manhã de inverno, fria, einze.t••� qUI•••
até 8 natureza. parecia adivinhar o que iria aeenteeer, perdi o••
pessoa de minha familia.

Quizera eu, nanee passar por um momento desses, Ma
entanto, Dada se pode fazer contra a vontade do PAI.

A falta que este ante querido está fazendo é tremeati.a.
Nos mínimos detalhes, sn8 ausência é sentida, é notada.

,
Som snte quem passa ou já passou por uma �ituaç,ão des ..

sas é que pode avaliar o que significa 8 separação definitiva da

pessoa humana. A dor não tem tradução. Palavres nAo encontra
mos 88 ad-quedas para exprimir o que se passa em nO$80 intimo.
Passam &8 horas. passam os días, por mais que 091 esforee.alOS
não �ooseguimos aliviar o sofrimento, tendo muitas "Veze, que
@xt�rlCrm�nte mostrar alegria, quando interiormente nosso cora

ção está chorando.

Nosso consolo é que nosso pai não partiu assim; teve um.
velhice tranquila, rodeada de seus familiares. espose, filhos. e oe ..

tos, Dada lhe faltando, sendo acalentada pelo calor de sua famUI•.

Durante o período .

de doença, muito breve, teve toda a

assistência, tanto material como espiritual. .

Jamais pssseu por nossa cabeça que 8 separação seria

tão rápida. Ainda hoj e>, ficamos a imaginar, se tudo realmente
aconteceu. Pois embora adultos queremos enganar a nós mesmos

que a angústia do momento, não passe de utJ?-a .grende viagem.

. . Tem�s certeza que lã no céu, onde está nosso ante que-

rld�, Junto a Deus, estará olhando por nés, dando seu apoio e

ensínando a nos conduzirmos da melhor maneira pos'sível, nesta

vida cheia de altos e baixos, íncómpreensõ es e inju stiças, como

se 8 morte não fosse o fim para todos, aqui na vida terrestre.

Qualqu�r dia, a gente se encontra lá no ePort;1 da Eter

nidsdev, p�ra matar a saudade e reviver os momente s felizes que
passamos Juntos. As lágrimas que hoje derramamos, serão com

pensadas Da grande viagem final, quando não precisamos viver

mais separados.
No momento presente, vivemos a dor da saudade, porque

só o tempo curará a ferida, mas a cicatriz, nem o tempo. eense
guirá apagar.

Faço aqui uso das palavras de uma amiga muito .-querida':

«Que 8 saudade seja pura, sem magoar-nos muíto; uma
saudade apenas que seja suave, para 'que não se apegoe nunca

a imagem querida».

Canoinhse, junho de 1978
r

IVANITA SCHIVIN'8KI
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* Pois é, as férias estão .í
e para dar um gostinho

iodo especial a elas, o CJu.lJe
Canoinhense promete muito
com a âiscethequ« hoje à nei»
te' e também amanhã, quen»
d� haverá destile da boutiaue
La na ·Modinha. AprovBitt: ..

* Junho) tempo �e _fes;tas
iuninas, e o Colégio ... ')a-

gr.do Coração de Jesus tam
bém 'promove IJ sua. Vá lá

hoie e colabore.

* Rflsane e Marcelo (cam-
pero] parzinho que sur

giu aí em grande astral. Isto
é bom.

* Mauro super tolinho, es.
'teve aqui e agradou.

* Aldo, um amigão sempre
entre a gente. Continue

assim.
* Luciane Boing festejando I

Atenção Estudante!
o POLIVEST testa seus conbecimentos plrl o Vestibular I
TESTE n.? 3 - PORTUGUÊS e HISTÓRIA

PORTUGU'ÊS (Gramática e Literatura)
1. Em que frase a lacuna pode lSier preenchida pelo pronome EU:

( ) a - A garota ficou entre e o cachorro '

,

( .) b - S�brou mu}ta coisa para / fa�er?
( ) c - VIeram ate '., para que os ajudasse.
(' ) d - Sem , não resolvem nada.
( ) e - Ante

:
.. "" ela se ajoelhou e chorou.

,2. Em que frase o pronome pessoal não está empregado
corretamente:

( ) a - Ao fim da rua, deparou-se-lhes uma cena dantesca
,( ) b - A professora !evou consigo os quatr? livr<?s
( ) c - Essas coisas nao se as encontram mais aqui,
( ) d - Entrevistei-os a todos em menos de uma hora.
( ) e - A ti, que te importa o que me fazem?

3. Complete corretamente as lacunas:
Prezado Diretor, dirijo-me a " Senhoria, por inter-
médio afim de solicitar que.: meu

pedido de transferência.
( ) a - Sua, desta, o, atenda
( ) b - Vossa, dessa, lhe, atendais

,

( ) c - Vossa, desta, lhe, atenda
( ) d - Sua, desta, o, atendais
( ) e - Sua, desta, lhe, atenda

/

�. É certo dizer que a literatura brasileira nasceu marcada:
( ) a - pela cultura clássica greco-romana
( ) -b - pelas luzes do racionalismo francês
( ) c - pelo renascimento italiano, filtrado através da experiência

natIva
( ) d - pela cultura barroca dos padres jesuitas
( ) e - pelo folclore índigenjsta

5. Aponte o principal representante da poesia brasileira
anterior ao Grupo Mineiro

( ) a - Gregório de Matos () b - Tomás Antonio Gonzaga
( ) c - Gonçalves Magalhães ( ) d - Cláudio Manoel da Costa'
( ) e - Nenhuma das alternativas

HISTÓRIA (Antiguidade Oriental - Mundo Grego)
1. As pirâmides Quéops, Quéfren e Miquerinos foram cons

truidas pelos faraós da:
( ) a - VlI'' Dinastia ( ) b - XXVIa Dinastia ( ) c _ na Dinas
tia ( ) d - Xa Dinastia ( ) e - Iva Dinastia

2. Na arquitetura egípcia as mastabas eram:
a ( ) câmara real do palácio b ( ) câmaras
c ( ) labirinto das pirâmides d ( ) altar de Amon

do trono

funerárias
e ( ) sala

a (
b (
c (

d (
e (

3. Assinale a alternativa incorreta:'
) os hipogeus eram túmulos egípcios subterrâneos
) a pirâmide de Quéfren é maior que a pirâmide de Quéops
) uma das características da arquitetura egípcio é a grandio
sidade das constrtsçôes.

) a arquitetura egipcia foi principalmente de cunho religioso. I) "O Escriba Sentado" é uma estátua egípcia do período men
fita.

4. A história pciãtica da Grécia desenvolveu-se:
) Caracterizada por uma organização política teogrática
) Nos quadros de uma organização política imperial
) Caracterizadas por lutas dinásticas
) nos

A

seios das cidades-estado, como unidade políticaautonomas
) nos quadros d? um feudalismo estável, que cogregava todas

as classes pohticas.
5. A Confederação de Delos, organizada ap�s vitória dos
Gregos sobre os Persas, teve como conseqüência:

) a supremacia de Atenas sobre as cidades helênicas
) uma .dur�doura aliança comercial entre gregos e persas, noMedIterraneo
) a hegemonia de Esparta, estendendo seu poder político so-
bre toda a Grécia .

) a aliança entre Esparta e Atenas, por motivos estratégicos
) a fortificação de Esparta como principal região estratégica

da Grécia.

� (
b (
c (
d (

� (

a (
b (

c (

d (
e (

RESPOSTAS NA Próxima Edição
Próximo Teste: Geografia, Inglês e OSPB.

RESPOSTAS DE Física e Matemática (Teste n.? 2 - Edição
Anterior)
F'Isíca: l.d / 2.b / 3.c J 4.c / 5.e
Matemática: La / 2.b / 3.e J 4.e / 5.d

V t d com O POLIVEST e enfrentar tranquilo o'amos es li ar

VESTIBULAR!

I'

Responsabilidade J. M. e C.

seu aniversário e trszenâo
uooidsdes para cá. Tudo de

bom, Ptá você.

* Turru, [aiminho e Tico,
um trio que.paraliza mui

ta menina.

* Sônia Pazda super feliz,
e mouoo melhor não po

dia ter o Paulo Murara está aí.
,

* Muita gente marcando
presença' na lanchonete

nova que ficou uma graça. Ê
isso aí, ambiente bom, e um

pessoal simpático lá.

* Saindo um pouco df:l '0-
tina, Siloinhs, Sheila e

Silmara passaTam o final da
semana passada acampando.
Sempre assim.

* Andréa Flores, um bro
tinho que desperta entre

muitos.

* Josiane e Luis Alfredo,
os dois juntos uma totu

ra, badalando por aí. Otimo.

* E a Cláudia esteve pas-
sando alguns dias em

[oinoille e deixou muitos com

saudades por lti.

* Lorene Pedrassani, uma

menina que cativa a to
dos está passando suas férias
aqui conosco.

* lá o Markiv prefer« dar
.

um chego até Blumeneu,
e a Carolina triste com

.

isso.

* Quem está entre nós, a-
lém de muites outras pes

soas, é a Joyce, trazendo no

vidades de Curita.

* Também l..,abella, Tânia
a. e Vivia11e, estão aí pa,

ra badalar com a gente.

* Leito, tri contente com a

chegada do Bolha, vocês
juntos deixando muita gente
com o coteuélo ardendo.

* Luciene Pie, uma das lin-
das debutantes que esta-.

rêo se apresentando no Clube
Canoinhense dia 9 de setem
bro.

* Os melhores conselhos são

aqueles que nos contra
riam a vaidade, precisamente
porque esta é a origem da
matena de nossos erros.

comenda 10 empresário ...

Fontes Procopiak
R'epercute a

Miguel
A 'to da comenda recebida pelo nosso ami.go
á

. re�f:�el Fontes Procopiak, já divulgada por Vá�IOl!l
����ess d�o imprensa, recebemos e agradecemos o seguínte

telegrama:
15/23 Criciuma SC TEL 139 35 73 1845

.'

Canoinhense de coração �nvio povo essa hospttaleíra
comunidade efusivos congratulaçoes h?nroso tit�lo consegui

do Comendador- Miguel Fontes Procopíak meu Ilustre e pre

zado amigo saudações Fernando Rocha.

�� . RIGESA, CelulDse, P.apel e Embalagens�Ltda.
"

� fábrica:de TrêsíBarras
��.....

i' I
I,

TCHAU!!!

Aniversariantes
da semana

Visando pree�che� oIquadro de"funcionâri?S,
está recrutando 'candidates que possuam os seguln-

tes requisitos:
__ estar quites com o Serviço Militar;
- ser casado;
-- possuir Curso Científico completo;
__ dinamismo e vontade de pr-ogr sd í.r :

__ residir em Três Barras ou Canoinhas.

OFERECEMOS aos selecionados:
__ treinamento especializado com progresso

profissional dentro da função;
- todas as vantagens de�uma grande indústria.

Se você poasu
í

r os requisi tds solici tados,
e tiver real interesse I compareça na RIGESA para
uma entrevista �om o Sr SÉRGIO.

I"

Dia 1.° - os srJ'. Adernar
de Olineira Oodoy e Teodo
ro Sconheieki res. em Florei-Pr.
Dia 2 - o s srs, Alcides Schu

macher e José Ferreiss So
brinho.

Dia 3 - a sra. Miriam Ade.
laide esp. d» sr, Leones Grei
pel; e o jovem Alceu Sco
nhetzki.

Dia 4 - a sre. Melita esp,
do sr, iâichet N. Seleme; o

sr. Miguel Oliskouice; as srtes,
Janete Isabel Woiiexen e l�ar
iene Santos de Lima; a meni:
na Claudia filha do sr, Anto
nio Aleisio Afonso.
Dia 5 .. o menino Mauro

fiilh» do sr. Paulo Neuburger,
Dia 6 - a sra, Betty esp.

do sr. JOSé Allage.
Dia '( • a menina Maria A

delgisa filha do sr. Gustavo
p,übe.

Aos aniversariant6s nossos

cumprimentos.

Colégio Comercial de Canoinbas
Pr,stacâo de (ontas da Festa Junina/7S

•

ARRECADAÇÃO
Patrocinio 02 Ialxas (Tokarskt e Rudey)
Pinhão e quentão dias 29, 30, 31, 01
Patrocinio Convites
Buchada
Pinhão. questão, bebidas, doces - dia 3-6-78
Dancinha dia 3-6
Rainhas
Bingo
Leilão
Aviãozinho
Jogo de argolas
Pescaria
Roleta

Cri
800,00

1.257,00
1.080,00

. a.244,OO
15,6'4.00
5.130,00
9.864,00
2.295,00
110.08

2.052,00
433.00
425,00
816,30

43.040,30TOTAL ARRECADADO

As despesas efetuadas podem ser conferidas por notas em
nosso poder, perfazendo um total de'
Auxtlio funeral (Lídío Krzinski)

TOTAL DAS DESPESAS'

LUCRO LlQUIDO

15.204,10
4.141,20

19.345,30

23.695,00

Bar, Restaurante e Vbnrrascaria,
IIG A L O D E O U R O II

Espeto corrido todos os dias além das espseialiâades da Mlsa

Segunda: Canja e virado de feijão à paulista
Terça: Costela especial e rabada
Quarta: Buchada
Quinta: Linguada com ervilha
Sexta: Peixada
Sábado.: Feijoada à carioca
Domingo: Espeto corrido especial (10 qualidades d� «ar.e).

Todos os sábados, boite com início às 22 heras.
Em breve estará servindo à La Carte eom 35 prates a sua

disposição
At�nde-se também pedidos de galinhas, leitões, cabritos e ear
.neiros assados e pratos' especiais para festas de aniversário,
casamento,' etc.

BAR, RESTAURANTE E CHURRASCARIA
"GALO DE OURO"

BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - Agora sob nova Direção

Aniversário
Transcorre no dia 1.° de

julho, hoje) o 1.° aninho do
garotinho MARCELO R,O
DR..iGO, filho do casal Nor..
bir to e Erci Olsen. Pa1 ticipa.
mGS com votos de muitas feli
cidades.

Noivado
Extr earam alianças na mão

direita no último dia 24. os

jovens WAlvDERLEI MOI
SEsI filho do casal Leedoro
e Maria de Jesus Andrade,
,com a srta. ROSÉLlS De
FATIMA, filha do casal Htn
rique e Vanda Artner.

Noss,s cump,imentos.
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01 de julho de 1m

I[�--Exportadora
, . .

de Madeiras Fcntanive s. A.��-
C G C M F D.O 92.695.451/0001-09

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias: apresentamos 'O Balanço Geral e Demonstrativo da Conta de

Lucros e Perdas, relativo ao exercício encerrado em 31 de dezembro de' 1977, para apreciação e aprovação.
Santa Cecília, SC., 18 de abril de 1978

WALTER FONTANIVE - Diretor
CPF 005.895.190-34

ANTONIO VICENTE FONTANIVE - Diretor
.

CPF 002.307.900-20
\.__.

Balance G-eral Encerrado emI 31 de dezembro de 1977

Cr$ 5.095. 786,39

Cr$ . 18.148.488,96

A T I V O
DISPON1VEL

Caixa .. .. .. .. .. .. .. .. ..

.

Cr$ 6.876,85
Bancos .. ., .. .. .. .. .. .... Cr$ 5.088.909,58

--------

REALIZÁVEL - CURTO PRAZO
Devedores C/Corrente .... '. Cr$
Fornecedores, Cf Adiantamento Cr$
Mercadorias em Estoque .

.. .. . Cr$
REALIZAVEL - LONGO PRAZO

Pinhais e Madeiras de Lei .. Cr$
Empréstimo Compulsório .. Cr$

. Imposto de Renda na Fonte Cr$
Sudene-Embratur-Embraer . .. Cr$
Participações Sociais .. .. .. .. Cr$ .

F'lorestamento - Reflorestamen. Cr$

194.020,56
1.198.380,15
16.756.088,25

4.882,60
4.880,58
65.108,26
107.954,00
181.0-45,41
724.594,53 Cr$

IMOBILIZADO .

.

Bens Imóveis .... .. .. ..

Correção Monetária-Imóveis ..

Bens Móveis .. .. .. ..... ..

Correção Monetária-Móveis
Imobilizações Intangíveis .. ..

TRANSITóRIO
Insuficiência Depreciações ..

COMPENSADO
Caução da Diretoria .. ... .. ..

Contratos de Seguro ., ..

TOTAL :

c-s

Cr$
Cr$
Cr$
c-s
Cr$

764.719,87
2.104.676,71
559.988,92
869.342,29
400.000,00

PIS S I V O'
EXIGíVEL

Impostos' e Contribuições
Credores Diversos . .. �.

Financiamentos-Finex ..

Cr$ 44.591,86
Cr$ 99.791,14
Cr$ 4.230 .262,20 Cr$ 4.374.645,20

1.088.465,38\

NÃO EXIGíVEL
Capital Social .. .. .. .. .. .. Cr$ 12.000.000,00
Reserva Man. Capital Giro .. Cr$ 7.822.990,00
Reserva Correção Monetar. .. Cr$ 1.894.621,38
Reserva Aumento Capital .. .. Cr$ 951.605,00
Reserva Legal .. .. .. .. .. .. Cr$ 293.789,01
Fundo de Provisões .. .. .. Cr$ 889.832,52

---

PENDENTE
Saldo Díspossção Assembléia •.

COMPENSADO
Caução da Diretoria.. .. .. .. Cr$ .200,00'
Valores Segurados.. .. .. .. .. Cr$ 19.880.000,00 Cr$ 19.880.200,OQ

Cr$ 23.852.837,91

Cr$ 814.. 926,00

10. Q40,5Q

Cr$ . 4.698.727,79

Cr$ 200,00
Cr$ 19· 880 . 000,00 Cr$ 19 . 880 . '�OO,00
-----------�--------------

Cr$ 48.922.609,11
======================================.==���============-=��========��========�================================--

TOTAL . Cr$ 48.922.609·,11
'

Demonstrativo da Conta de Lucros e Perdas em 31 de dezembro de 1977
CR�DITOD,É B I T o

Custo das Mercadorias · . · . · . Cr$ 4.930.667,72
Despesas Administrativas · . · . Cr$ 1.887.691,63
Despesas Gerais .. . . . . . . · . · . Cr$ 1. 011. 732,71
Despesas Tributárias .. · . · . Cr$ 103.117,11
Contribuições Sociais .. · . · . · . Cr$ 318.577,67
Despesas Financeiras .. , Cr$ 1 .200. 134,36. · . · . · .

Despesas com Vendas .. · . · . Cr$ 620.121,22
Despesas coml Embarques Cr$ 366.551,73

"

· . · .

Depreciação s/Bens . . · . · . · . Cr$ 114.7QO",30 Cr$ 5.622.626,73

DISTRIBUI'ÇÃO DO RESULTADO
Mant. Capital de Giro · . · . . . Cr$ 4.386.140,00
Reserva Legal . . . . . . · . · . · . Cr$ 42.890,45
Saldo Dísp . da Assembléia · . Cr$ 814.926,00 . Cr$ 5.243.956,4:5
TOTAL .. . . . . . . . . . . . . Cr$ 15.797 . 250,90

,
,

Receita Operacional .. .. .. .. Cr$ 13.960 .. 825.,58
Participações Sociais e Rendas,

Diversas " .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 1. 836.425,32

TOTAL .. :. Cr$ 15. 7�7 . 250,90

WALTER FONTANIVE - Diretor
CPF 005.895.190-34

Santa Cecília, SC., 31 de dezembro de 1977

LUIZ MANOEL DE BEM - Tec. Contab.
CRC-SC 11481jS-CPF 0.70671860-72

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

.1 Revendedor FORD I
I 1948 .

··30 AIOS . 1978 I
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FO�D

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Corcel II LDO - 1978 - branco
Corcel LDO 1975 - marrou

Corcel cupê luxo - 1974 - azul
Corcel cupê luxo 1977 - vermelho
Corcel GT 1976 - azul e preto
Variant 1975 - bege
Ford F - 10.0 1960 - azul
Rural 1969 - 4x4 - verde
Camionete Chevrolet C.. l0 - 1973 - amarela

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.
Veículos inteiramente revisados, de boa. procedência,
aos melhores preços da região.
Vj�jte-nos sem comproIDisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 _ lt"ones 22�0268, 22-0468, 22-0024

Documentos Extraviados
No Departamento de Veículos Usados
de Migflel Procopiak Comércio de
Veículos Ltdo., você encontrará
para pronta entrega:

Waldemar Baranoski, decla
ra para os devidos fins que ex

traviou o Certificado de Proprie
dade, TRU e Bilhete de Seguro,
do veículo Rural, cor amarela,
ano 1973, placa CA-1487, chassis
n.? LA2BMS10360. 2

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

Marca Ane

Chevette ; 197�
Corcel .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1975

Opala 4 portas .. .. .. .. .. ., .. .. 1974

Opala -4 portas .. .. .. .. .. .. .. .. 1973
C. 10 1976
T L. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1974:

VENDE-SE
Vende-se um ótimo lote de

terra, esquina, com 600 m2,
a 100 metros da Faculdade,
Rua Bernardo· 018en. Preço
de ocasião. Ótimo ponto para
comércio, Também lotes no
Jardim Esperança, a 100 mts.
do asfalto.

.

Tratar na Casa Santa Te
rezinha.

MIGUEL PROCOPIAK (OM� DE VEíCULOS LiDA.
Convessionário General Motora do fBrasil S. I.

Rua Major Vieira, 289
C a n o i n h a s -:- Santa Catarina

\
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01-07-78
N.o 1477
Ano XXXII

Dia 7 de julho (sexta-feira) às 20 horas

Local: Salão da Comunidade Luterana de Canoinhas
ou

Dia 8 de julho (sábado) às 20 horas

Local: Igreja Luterana em Marcílio Dias

Tarde especial para crianças e jovens
Dia 8 de julho (sábado) às 14,30 horas, para crianças e

às 16,00 horas para jovens.
Local: Salão da Comunidade Luterana de Canoinhas

Programa: diapositivos sobre diaconia, música de .flauta,
canto e mensagem bíblica.

Visitantes: grupo de diaconisas de São Leopoldo entre as

quais a C.dNOINHENSE Irmã Gisela Beulke.

Objetivo: Confraternizar com os membros da comunidade
(homens, mulheres e jovens) mostrando que so

mos Irmãos e servimos ao mesmo Senhor. Co
mo tal IODOS SOMOS RESPONSÁVEIS PE
LO lRRAO SOFREDOR.

Antecipadamente agradece a OASE

I Cartaz do Cine Jubileu
Hoje, às 20,38 horas

lIals uma super produção de DINO DE LAURENTIS

«ORCA a Balela Assosslna»
Colorido censura livre

AmanhA em três sessões às14 hrs. em matinê e às 19,30 e 21,30 hrs.

«ORCA a Balela Assassina"
Colorido censura llvre

A BALEIA, é uma das criaturas mais inteligente do Universo. Ele
caoa e devora cemo lobos em matilha. Incrível, ele é o único animal
além do homem que mata por vingança. Ele tem uma única com

pa_heira. e se ela for ameaçada pelo homem, ele perseguirá essa

}t88soa com uma, insaciável e terrivel vingança através dos mares,
através dos tempos, e tedes os obstáculos.

Atenção: Este filme reprlsa 2.a e 3.a feira às 20,30 horas

4.&, 5.a e 6.a feira às 20,30 horas

«OS Maníacos»
Colorido censura 18 anos

Com: Sandra Barsotti e Stepan Nercessian

Atenção: Oola'bore com o seu Olnema, apresente a sua Carteira
d••t.dante 1978, ou Identidade Militar.

industrialo melhor r�lógio
Pioneiro no Brasil-

NOTAS RSAS
Para uma grande pescaria no

Estado do Mato Grosso, segue
amanbã uma turma de canoí

nhenses, chefiada pelo sr. Ro

berto Schimogutrt, com umex

treante dr. Gri.maldo Furtado.

x X x

Estiveram em 0098a cidade,
5:a feira, dia 22, 08 srs. dr. João

Bompeixe e Ivan Bu dant.

x X x

O engenheiro dr. Guida Sch
reiber passou uma temporada
nos Estades Unidos, visitando
todas as fábricas cla Rigesa.

x X x

I! falando em Riges8, fazendo
estagio em sue fábrica, no vi
zinho municipio de Três Bar

ras, o engenheiro peruano dr.
Wilde Gustavo Rios Lobo.

x X x

Os srs. Pedro Tyska, Antonio
,Tyska e Agenor Pacheco, deram
um giro pelo Estado do jlRio
Grande do Sul, mantendo con

tato com ervsteíroe gaúchos.
x X x

Também a serviço de sua fir
ma, esteve no Rio Grande do

Sul, o sr, Jair Côrte.
x X x

Hoje, almoço de despedida
do MM. Juiz, dr. Geraldo Ba
tista, oferecido pelos advogados

l_a Festa
Regional
do Colono

COMISSÕES DE
TRABALHO

Para a PRIMEIRA FESTA
REtHONAL DO COLONO, que
será realizada nos dias 22 e 23
de julho de 1978, foi constituida
8S seguintes Comissões de 'I'ra
balho:

Central: Luiz Fernando Frei
tas. Dr. Alfredo Scultetus e A
genor Christofoli.

Churrasco: Adenir José Ma�
chado, Albaro Dias de Morais,
Dorcélio D_ Crestaai, Rimão Se
leme e Wiegando Wiese.

Desfile: José F. Centena de
Carvalho.

Divulgação e prêmios: A
genor Christofoli.

-

.

Social, esportivo, hospe
dagens: Eloi Bana.

Recepção: E�8ldo Zipperer.
Inscrição: José C. R. ZaD.

do mundo.
-

Agora com assistência técnica 8 venda dá relógios ponto,

vigia 8 de parede, fitas, cartões ponto
9

_

disco de relógio vigia.
o

.. Atendendo na Rua Paula Pereira, 548 - Canoinhas se �
°ooooooooooooo��� ���II

militantes. �a comarca. O at_o
de, sua promoção já foi publi
cado no Diário Oficial, aguar
dando.s� agora o seu substituto,
dr. Loacyr Ribas.

x X x

O 'empresário sr. Her?ert
Ritzmann visitou • nOSRa Cida

de, ocasião em que informou
ao Prefeito 'I'herézío Netto que
o grupo Olsen está instalando
serrarias no Paraguai, destina
das a abaetecer de matéria, pri
ma a fábrica de Marcílio Dias.

x X x

Movimentadissima e animada
sob todos os aspectos, com óti

mo resultado financeiro, a festa

[unína de sábado último, pro
moção do Colégio Estadual San
ta Cruz.

Em j sntar festivo r�aHzado
semana passada" assumiu apre ..

sidência do Líons, o conhecido
médíco dr. Antonio M. St!leme.

x X x

A Asssociaçio dos Municipiol
do Planalto. Norte 'Catarineose,
AMPLA, com sede em n08S1

cidade, .reuníu-se 4.a feira I�tla
vízlnhs, cidade de Major Vieira.

x X x

O sr. Eraldo Carvalho, da In
dústria Brasileira de Mate, re

tornou do Chile, satisfeita"pelos
negócios realizados e infermando
que .-li todos torceram pelas co..

res do Brasil no último mundial
de futebol, vencido pela Argen
tina, sede, do certame.

TRÊS BARRAS
nova •..dimensão»«em

Paulo F,ank
Prefeito Odilon Pazda em

Joaçaba e fltlorianópolls
Tratando dos interesses do nosso Municipio, esteve' no

último dia 23 em Chapecó o Prefeito Odilon Pazda que naquela
oportunidade entregou ao futuro Governador Dr. Jorge Konder
Bornhausen a reívindícacão de n08SO Municipio para fins de au

torízação de funcionamento de nossa Escola Básica «�olombo M.

Sa11es»., Já no dia 26 seguiu nosso Prefeito para Florlanópolla oa

de juntamente com o Prefeito Municipal de Canoinhas Sr. Bens
dito 'I'harézto de Carvalho Netto estiveram em audiência Da Se
cretaria da Educação e Cultura, tratando também da ofi�ialtz8cão
do funcionamento da referida Escola. As Informações trazidas fo
ram das mais animadoras, pois o Conselho Estadual de Educaçlo
deliberou por unanimidade aprovar o processo' de implantação gra
dativa da 5.a à 8.a séries do 1.0 Grau a partir de 1Q79. A Iloticia
das mais alvíçsreíras trouxe mais tranquilidade a todos nós que
desejamos ter mais uma Esccla Básica em Dosa0 Município. Falta
agora tio somente 8 assinatura do Decreto do Excelentissimo
Senhor Governador Dr. Antonio Carlos Konder Reis autoriza.do
o funcionamento do CUrRO Básico completo, já que a Secretaria
de 1!.:ducacão havia lavrado o 'Decreto com referência a Implan
tação da l.a à 4.a séries (Proceaso D.O 008833) e agora G Conse
lho Estadual de Educação vem de aprovar pelo Parecer n." 107/78
o processo para ímplantação de 5.a à 8_a sérres.

O povo tresberrense aguarde anstesamente o desfêchQ
favorável destas demarches, e' o Excele'ntissime Senhor Governa
dor por certo acatará a reivindicação de n0388 Três Barras.

Prefeitura Municipal parllclpa da Cam
pen�a contra a Peste Suína Afrlca.n�

Colaborando efetivamente com o Posto de Controle con ..

tra 8 peste suína africana, instalada na' Divíaa de nOS80 Munici
pio, a P�("fei�ura Municipal cuidou da instalação de energia elétri
ca para Iluminação do local e de outras ins,talações -para permitir
�aior facH_id_sde ao pessoal do Posto de Controle que vem fun
cíonaado Intnterruptamsnt a 2'4 horas por dia. O trabalho incan
sável dos funcionários que ali estão desempenhando sua missão
merece nosso apoio.

, Positivas as demarches para
ligação Três Barras - BR.280

.

Por ocasião de sua estada em Florianópolis, o Prefeito
Odilon Pazda esteve em contacto com o Sr. Dr. Getúlio Uba,tresbarrense que atualmenta ocupa o cargo de Procurador' do
D.E.R. de Santa Catarina. Naquele oportuntdada foram tratados
assuntos ligados a implantação ja estrada Três Barras _ Cidadeà B�.�8�. �r. Getúlio, u� dos bata lhador'es em pró1 de noS8�
MUDlClplO .Informou d? Interesse de ser implantada 8 referida
estrada, cujos estudos Já se acham bem adiantados.

Futuro Governador recebe
comitiva de Três Barras I

.

Dr. Jorge Konder Bornhausen que esteve ontem em Ce-
�Ol�h_u, rec.ebeu a Comitiva de nossa cidade liderada pelo Sr.

fferelto Od_Iloo Pazds . O prtnctpal assunto tratado foi ainda o

� e�eDte a Implantação da -Escola Básica «Governador Colombo

�� dado Se llas». O Futuro Governador prometeu levar nOS80
pe 1 o ao a�ugJ Governador, para que BEIja assinado o Decreto

due selará floalmente a criação oficial da citada Escoi'!. Dr. Jorgeemonstrou claramente seu alto espírtto de compreensão paranoasos problemas.

o conjunto
ComparecI.,

Atenção!
É hOje a sensacional badalicão com

,
.

4à. Redenção na S.8.0. _

..._--
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