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Flagrante da Grande Festa do Colono e visita de Konder Reis -:-

':_,f.l!'�

CELESC mobiliza 4 (quatro)
de . menutenção pira

ILinhl . Tronco

equipes
atender

Norte
AUMENTO DA TENSAo 69 KV PARA 138 KV MELHORA

CONSIDERAVELMENTE À REGIÃO.
, Domingo das 6,00 hs. às 18 hs. a Diretoria de Operações da

CELESC, realizou um programa na Região Norte do Estado visan-

do a energização da Substação de Canoinhas em 138 KV.
'

,

'Esta linha, chamada Tronco Norte que saiu de JOINVILLE

passando por �ão Bento do Sul, Rio Negrinho, Mafra e Canoinhas,
teve sua Tensao aumentada de 69.000 para 138 KV em diversos

programas parciais, objetivando melhorar o suprimento em toda

área, env?lvendo inclusive, o aumento da capacidade instalada nas

Substanções .

.

Uma das últimas fases das modificações ocorreu domingo
no trecho MAFRA A CANOINHAS, que apresentou defeito no iso

lamento, apesar da revisão feita durante 2 (dois) meses por uma

equipe de Linha-Viva.
'

Desde o momento da ocorrência, foram mobilizadas 4 (qua
tro) equipes. de manutenção da própria Região, para a localização
dos defeitos, e sua recuperação para entrada em operação norma1.

. O tempo de reparo ultrapassou as previsões face ao grande
volume dos 'serviços a serem executados.

'A reativação ocorreu segunda-feira às 14,30hs.

ALTOS fUNCIONÁRIOS VISITAM NOSSA CIDADE
A nosso cidade hospedou, sábado e domingo último, vários 8

altos funcionários da ANTARCTICA de Joinville acompanhados
de suas respectivsa esposas.

Assím.i aquí estiveram os Senhores: KNUT HüLSMANN E

SRA. MARGUI-T HÜLSMANN ele Gerente de Vendas; SR. TA

DEU ELIAS CORREA SIEBERT E SRA. SOULI SCHEIDEMANN

SIEBERT, ele Enc. Dpt.o Vendas; SR. HARRY FIFER E SRA.

ANITA FIFER, ele Inspetor da Antarctica; SR. JOSÉ LEITE E

SRA. DELORME LEITE, ele Encarregado do Depósito; SR. IVO

GONÇALVES MAIA E SRA. ANTONIA DE AZEVEDO MAIA,
ele Sub-Chefe do Setor Pessoal; FREDERICO GASSENFERTH

NETO, Relações Públicas; NILTON DAMIANI, escriturário Pes

soal, FLAVIO"G. PEREIRA" SERGIO ROBERTO PEREIRA e

GERSON BACHTOLD.
A comitiva,'alguns deles pela vez La visitando a nossa cida

de, foi homenageada com um jantar na residência do Sr. Aldo T.

Gassenferth, ali também presente o Promotor Público, Dr. Carlos
Roberto Gerlach de Oliveira e sua Sra. Cleuza de Oliveira, Eucli
des'e Maria Gabardo, Sr. Rimon Seleme e Sra. e Dr. Dalmo B.

Soares: Já no domingo a Concessionária firma local da Antarctíca,
Ind. de Bebidas Serrana Ltda., por seus diretores ofereceu um Su

cul'ento churrasco' que teve lugar na fina residência do Sr. Euclides
e Ma:ria Gabardo, num ambiente de alta camaradagem. Correio do

Norte; gentilmente convidado ali compareceu representado pela
sua funcionária Lúcia.

--, ADMINISTRAÇÃO DINÂMICA -

.
O trabalho da atual administração tem várias frent;s, na

eldade'J além da pavimentação asfáltica, lajota e pa;�lelepIp,edo,
PJ'ossegue.se no alargamento, os mais necessarIOS, de varras ruas

em

l'1i)sSOs bairros. O flagrante registra' a abertura da ::ua Bernar,do 01-

s�) ·acésso para 0 próspero distrito de Marcílío DIaSI• Tambêm em

JlOS50 grahde� iút'e-riop 'a' administração THERÉZIO e FABIO, sem-
......

-+ "
•

'.' !fi:t tu pr�t!lte.
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O futuro presidente da República, Gal. João Baptista Figueiredo,
visitou o nosso Estado, estando na cidade de Lages e Florianépulis.

Em ambas foi calorosamente recebido, participando de duas chur

rascadas monstros. Em Florianópolis, foi saudado pelo Governador Anto ..

nio Carlos Konder Reis, que' relatou a potencialidade de Santa Catarina,
pelo futuro Governador dr. JO'rge Konder Bornhausen e pelo candidato a

Senador, nosso conterrâneo, Deputado Aroldo Carvalho.

Agradecendo, assim falou o Gal. Figueiredo:

Ao agradecer a homenagem que os are

nistas catarinenses lhe prestaram, reunindo era

torno de uma churrascada uma multidão dê .,.

4.500 pessoas, nas dependências da Sociedade

Caça e Tiro, o general João Baptista Figueiredo
admitiu que "Santa Catarina está no mapa, mas
não está presente", referindo-se ao hiato exis

tente no Su] do País onde segundo alguns polí
ticos o Brasil termina na fronteira entre Paraná
e Santa Catarina, recomeçando em território

gaúcho. Assegurou, contudo, que o Estado pas
sará a ter lugar que lhe compete no contesto da

Federação, porque para isso "contará com a mi
nha ajuda". E justificou seu desejo CQm, o poten
cial da terra catarinense e pelo valor da sua

gente.
Em seguida, o candidato da Arena à pre

sidência da República falou da necessidade de
o Governo Federal 'dar a Santa Catarina um cor

redor que leve ao mar os produtos da sua gente,
seja "as duas estradas que vocês tanto reivindí

cam, que haverão de 'levar o progresso com as

Brs-282 e 475".

O general Figueiredo referiu-se a sua

rudeza quando fala em determinadas circuns

tâncias, dizendo que prefere agir assim porque

age com franqueza e com a certeza de estar ex

pressando a verdade.

- Sou um homem que gosta de conver

sar, que gostá de rir, que sente as amarguras de

todo mundo, como sente as alegrias. Sou um ho ..

mem que não gosta de tristeza, que não gosta
de fraqueza, mas que gosta do otimismo; um

homem que tem raiva da pobreza e da miséria,
que não gosta de ver ninguém passar fome e

que tudo fará para aqueles que hoje têm fome

tenham possibilidade, não digo de ter um pouco

mais, mas pelo menos, dormir tendo saciado sua

fome e tendo um agasalho para se cobrir.

O discurso do general' João Baptista Fi

gueiredo pronunciado ern' Lages, na Sociedade

Caça e Tiro, é o seguinte, na íntegra:
"Ouvi hoje por três vezes agradecimen

tos por estar aqui presente a fim de que viesse

dar um pouco de estímulo a gente de Santa Ca

tarina. E por três vezes discordei dizendo que

aqui vinha para que o povo de Santa Catarina,
este sim, tivesse um pouco de ânimo para que
não me desviasse daquelas intenções. Pelo en

tusiasmo que aqui assiste esta manhã, tenho a

certeza que estou expressando uma verdade

quando digo que este entusiasmo servirá de esti
mulo para mim. Devo agradecer ao povo desta

terra � acolhida generosa, tantO' agradecer au

agrado da gente hospitaleira de Santa Catarina

que deu a mim e aos meus companheiros, devo
agradecer esta recepção festiva, como devo agra
decer também as palavras dos oradores que
aqui nos saudaram, tão, benevolentes, tão entu

siastas nas suas expressões, que me obrigam a

dizer que foram desmerecidas para o que tenho

feito para o povo desta terra. Devo agradecer
também as sugestões que recebi dos represen
tantes de todas as classes. Muitas já do meu co

nhecimento e outras que vieram me alertar so

bre algumas facetas de alguns problemas que
não me havia percebido. E ao fazer estes agra
decimentos devo também juntamente com ele
fazer algumas afirmações em resposta a uma

outra que dei hoje pela manhã, de que Santa
Catarina está no mapa mas não está presente.

Santa Catarina, pelo esforço dos senhores, que
se Deus quiser 'com a minha ajuda deixará de
estar no mapa e passará a ter o lugar que lhe

compete no contexto da Federação, porque pelo
potencial de sua terra, pelo valor de sua gente,
temos que dar a ela um corredor que leve ao

mar os produtos de sua gente. Que esse mar

generoso há de levar para outros centros produ
tores aquilo que as estradas, as duas que vocês
tanto reivindicam, há de poder levar o progres
so com as BRS-282 e 475.

Quando ainda há pouco um estudante me

perguntou se concluiria e incluia nos meus pla
nos estas duas estradas, ou se j á estavam incluí
das em algum plano meu, respondi que não sa

bia se seriam incluídas porque ainda não fiz pla
nos. O que eu poderia afirmar é que elas seriam
concluídas. E então o sonho de todos os senho

res, que é também o meu sonho, é trazer pro
gresso a .esta terra e ver o progresso desta terra
extravasar no'iEstedo, buscar os outros centros

produtos,
r

e
.

então Santa Catarina será alguma
coisa e não apenas"existirá no mapa.

Não só pelo que produz mas também

pelo que faz. Deverá estar junto de mim para
me auxiliar, mandando a sua gente mais capaz
para me aconselhar naquilo que eu não sei,
que não estudei e que devo saber a respeito des
ta terra. E se amanhã os resultados não forem
os que nós esperamos, poderemos ter pelo me

nos a certeza desta terra que é santa e é mulher,
não deixou de ser fecundada pelo esforço nos

so e pelo esforço de vocês. se não poderá dei-Ixar de ser um hiato entre São Paulo, Paraná e

o Rio Grande do Sul e para que isto seja conse

guido é possível num prazo curto, é necessário

que tenhamos paz, estabilidade política e que

possamos trabalhar em benefício do progresso
de' nossa terra e não empenhados em pressões
de qualquer ordem ou ideologias que venham de
fora. É preciso que tenhamos esta paz, que pos
samos ter em Santa Catarina um governo que
se afine com o nosso Governo, que possamos ter

na Câmara e Senado aqueles elementos que vão
batalhar cornígo: os nossos candidatos.

Será preciso que o futuro' governador te
nha respaldo na Assembléia Legislativa e que

aqueles atos condizentes com o progresso desta
terra acompanhados pelos votos desta gente. Ern
outras palavras: precisamos ter maioria na As

sembléia, na Câmara e Senado para que possa
mos transformar isso em realidade. E mais ain

da: precisamos ir aos rincões mais longínquos
desta terra para fazer com que a festa de cada
rincão esteja aquele homem indicado pelo nosso

partido porque o nosso partido escolhe os mais

capazes.
Então eu terei certeza de que ao fim do

meu governo eu poderei ter dado alguma coisa

a esta terra e que não foi em vão o esforço de

quererem transformar um simples soldado num

político. Não foi em vão o esforço que estou fa
zendo para vestir a farda, e ser um cidadão mis
turando-me ao povo para sentir os seus anseios

como estou fazendo aqui com os senhores.

E se tudo der certo, se amanhã nós tiver
mos um povo feliz e risonho, para os nossos ne

tos e para nossos filhos, devemos agradecer aos

esforços dos senhores que são de fato os cons

trutores da pujança desta terra. Mas se falhas

(continua na última página)
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Quem tem frota e cedes Be -

z sempresal ganhando quando compra peças genuínas
na AristidesMallon."

) t, ..

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

Por outro lado, a pretensa economiadas peças não-genuínas acaba às vezes
resultando em prejuízos maiores. Não tendo
passado pelo rigoroso controle de qualidadeMercedes-Benz, elas podem não apresentar
a resistência necessária, ficando sujeitasa 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 significarno ramo de transportes.

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

Como você vê, não lhe faltam bons
motivos para manter seus veículos
Mercedes-Benz tão genuínos quanto no
dia em que saíram da fábrica.

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

Você só tem a ganhar.

Respeite a quetidede
original do seu

Mercedes- Benz:
use somente peças.
genuínas.

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon
�

Rua Vidal Ramos, 1036
�i. Canoinhas - SC

�------�------------_·-------------------- Bm !
�

A primeira vantagem de quem
compra peças num concessionárioMercedes-Bent é a certeza da.

origem. Daí em diante é que cornecam asoutras vantaqens. Antes de receber a'marca
e a garantia Mercedes-Benz a peça genuínatem de passar por exames acurados e testesexaustivos, envolven.do a participacão dosl200especialistas do controle de qualidadeTodo o processo de fabricacão é
exatamente igual ao da peça que foi
colocada no veículo ao longo da linha de '

montagem. Por isso quem usa peçasgenuínas jamais deixa de ter um legítimoM.ercedes-Benz: .

.

.

E a grànde vantagem disso é ter umveículo econômico, durável, que faz poucasparadas por avaria e mantém sempreelevado o seu valor de revenda.

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

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

Isso é bom porque reduza imobilização
do caoital. E, ao mesmo tempo, impede
que você corra o risco de ficar estocado
com peças em desacordo com os novos
veículos da sua frota.

Não. esqueça também que muitas das
pecas principais dos motores Mercedes
Benz são intercambiáveis, Se você
padronizou sua frota com a maior e mais

f completa linha de veículos diesel do Brasill,
\,

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

Com peças genuínas Mercedes-Benz
você ganha na qualidade e não perde namanutenção,

Quando você usa peças genuínasMercedes-Benz. antes de mais nada está
mantendo a qualidade do veículo que
comprou. -

.

Em termos práticos, essa qualidade

r'.-

ÓTICA CONFIANÇA
- Fabricamos todos os tipos de lentes para óculos, desde
visão Jsi�ples;' bifocais, até lentes Varilux 2.

� Aparelhagem moderna, perfeita montagem, garantia de

qualidade e assistência permanente.

Responsável' Técnico: ENG.o MARCOS WUNDERI.JICH

Praça Lauro Müller, 514 - Canoinhas SC

DR. ZENO AMARAL FILHO
_ CIRURGIAO DENTISTA - .

-

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina CGl� traves�a
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

_ Fone 22-0960 -

.I-------------------�----------�
Dra. ZOé Walkyria Natividade Seleme

_ CIRURGIA DENTISTA -
- CIC 005589159/DEP -

Clínica dentária de senhoras e crianças.
,

-

_ Especíaliaação em Odontopediatria -
'

i

"II 494 Fone 22-0461aORA MÁRCADA _ Praça Lauro Mu er, -

Só num concessionâ
ria Mercedes-Bem
você te_m cert=ze de
estar comprando
peças gf.'nUi'nas
Mercedes-Benz.

)

"
�

\
,

. -�"

, I

".'t',

Oferta 'dC:�R'f:�L O J AO C· R U Z E I R O'{A.
•

•

VISO
IND. DE MADEIRAS ZA

NIOLO S.A , avisa' ao sr LU
CIANO SOARES RlBEIRO,
nortanor da carteira profis
sional n

o 12903, série 251, a

apresentar se na empresa no

prazo de 3 (três) dias afim
regularizar sua situação.

O não comparecimento Im
plicará ria rescisão do con

trato de trabalho por aban
dono de serviço, nos termos
do artigo 482 da C.L.T. 1

I
.

viso I
A Firma CARLOS THOMAL,

avisa ao sr. AFONSO STAR
ZUK, portador da cart�i�a pro
üssíonal n.? 07497, serre 426,
a apresentar-se na empresa
no prazo de 3 (três) �ias B:fim
de regularizar sua sítuação.

O não comparecimento im

plicará na rescisão do con·

trato de trabalho por aban-.
dono de serviço, nos termos
do artigo 482, da C:L.T. 3

FOGÕES A LENHA a�partlr de Cr$ 2.130,00

I.ojão Cruzeiro
.R.·Caetano Costa, 793 - pertinho da Rodoviária Mumcípal

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Cc;»operativa de Produtores
de Mate (anoinhas Ltda.

Rua Paula Pereira, 698 - Canornhas - se

Reg. INCRA n.? 386/73 . ....._ CGC n.? 83.190.678/0001-01
Edital de Convoc.açllo

Assemblé'la Geral f)rdlnárlG
o Presidente da Cooperativa de Produtores de Mate Ce

Roinhas Ltda., usando das .stnbulcõea que lhe confere o A t 35
letra «�lt do Estatut? S�ci�,l resolve: C O N V O C A R ra· As�
sembléla Geral. Ordinária dos A.ssociadoB, a realizar-se

.

i d
.

1 6
.

na res-

pect va se . e sociar, no �r ximo dia 16 (dezesseis)
.

de setembro

�o corrent� ano, às 08 (?J���� ,tam PRIMEIRA CONVO '::AÇAo, �
filO de delIberar da moterla, ccnstante da seguinte:

.

.

ORDEM DO DIA

1 Del�berar 'sobre o Balanço Geral 'encerrado em

31.05-78, R.elat6rlo do' Conselho "de Administração, Parecer do
CODselho FIScal e �emo�strativo da conta de Sobras e Perdas;

2 � Destinação das sobras;
.

3 - Eleição do Conselho Fiscal - Efetivos e Suplentes
pira o exercício' de ,1978/1979; .

. '.
.

-
,

4 - Outros assuntos. de interesse da Cooperativa.
Nio havendo nú:mero legal .....;..., 2/3, - 'dos asso cíados pre

sentes em PRI�EIRA CONVqCAÇAoí pua a Instalação da AiJ-'
eembléia, ftca desde já feih a SEGUNDA CONVOCAÇAo, pira
às 09 (nove) horas do mesmo dia. .

Se desta vez �inC!1! '�ão houver. número legal - 500/0
mal. um -, dos asscciados presentes em SEGUNDA CONVO
CAÇÃO, fica desde já, feita, 8 TERCEIRA E úLTIMA CONVO
CAÇA0, para às 10 (dez) horas do dia l6 de setembro de 1978
com a presença de, n<:> mínimo 10 (dez) associados.

.r
" ":'

.

Para filft"ito de cálculo do «quorum» para a instalação dr:.

Assembléia, a Cooperettva possue 1236 asaoctado s.

NOTA - As C'hI)P,iS que concorrerão à eleição constante

DO Item 3.° deste Eqi,ta.l, Jevuã) ser entregues ao Pres-d �nt� do

Conselho de A1minis�ra'ção deCoop eranvs até o dia 15 de agos-
to de 1978.

'

'," .

.

E, para que chegue' ao conh sctmento de todos os 8SS0-

ci�d'os, o 'presente .E01T.AL ser
à

publicado na imprensa local e

afixado na S �de da Coopersuve e seus Postos de Recebtmentc
bem como remettdós''aos' associades, na medide do possível.

'

'

.

(Ianoínhas, la d.e julho -,de 1978 2

TOBIAS MUNHOZ DE LIMA· �' Presidente
" j.'.

M'�rcelo"
.

Jac'ob FuckDr.
. ', ., .....

, MÉDICO

ESPECIALIZAÇAO E+v.I AI»ARELHO DIGESTIVO
'. ; CLíNICA E CIRU"RGIA

HORARIO': 10 às 12,horas e 13:30 às 18:30 horas
',"',

.'

Rua Major Viei�a,846 .
(ao lado da Retífica Canoinhas)

Fone, 22-:0734' _' CANOINHAS - SC
. :" .,.-

.

AGORA ATENDENDO ·TAMBÉM PELO IPESC

Registro Civil

EDIT-AIS
NEREIDA C. CORTE, OfleisI

do Regívrro CIVIl do I.°Dlstritu
. de Canoiohas. S �I faz saber que
pre teridem casar:

Adi'r de Lima Pereira e

Laudelina de Lima Machado,
ambos solteiros, domiciliados e

residentes nesta cidade. Ele, co
merciante, nascido em Campo
Alegre, deste Estado em 22 de

[unho de 1944. filho de dona

Angelina de Lima Pereira. Ela,
do lar, nascida em Encruzilhada,
neste Município, em 14 d� ja
neiro de 1959, filha de Rosalina
Machado.

,
José Roberto Schiessl e

Ursula Ramthum. ambos sol
te íros, domi cilta-ros e residen-
'tes em Serrito, deste Município.
EI@, carpinteiro, nascido em Se
reia, neste Município em 14 de

agosto de 1954, filha de José
Schiessl @ Tecla Auerbach Schies
sl. Ela, do lar, nascí da em Ca

notnhas, em 23 de abril de 1958
filha de Edmundo. Ramthum ��
Frieda Neitz@l Ramthum.

EdemirGreschechen e Car-
.

melina Waenarrovski, ambos
so ltevrus,' domiciliados em En·
cruztth s de, deste Município. E!e,
lavrador;' nascido em Encruzí
lhvde, deste Mllnicipio ern 24
de agosto de 1955, fuho de A
letxo Greschechen e 'Etelvina
Wünsch Greschechen.· Ela do

.

'

lar, nascida em Rio Bonito, nes-
te Município ,em 31 de julho
de 1962, jfllha de Pedro W ae

nar ro vskí @ Cs tar tna Audreco
vicz W ienurovski.

"
,

,-�"

Erlino O IV aldo VOOS e

Silvia Avani Todt, 8rnbo� sol

teiro�, do:nicll18 do� 6 resi iEmtes
em Marcillo Diu, deste Muni·

cípio. Ele, marc�neiro. nascido
em Parado, deste Municipio em

29 d� janeiro de 195�, filho de
HI11a Ko..,hler Voo�. Ela do lAr, ,

nascida em Marcilio Dias, deste
Município, em 4 d� fevereiro
de 196D, fdha r1@ L@onardo Er
nesto Tudt @ Hllda Laube Toat.

�8noiohas, 2 de agosto de 1978

NEREIDA C. CORTE· Oficibl

. .. ._it1�jjjj:L)��.�,·�.··�_·_·�, '�., .

... _" '_'" _,; ..

COZINHAS COMPONíVEIS

TODESCHINI
t." •

130nltas �ot isticadas - avançadas úteis
-

",,',

Vénha" conhecer as vantage,ns e as condições de pagamento €m

KOHl.BECK & elA. LTDA.
',�·R�a Vidal flamos, 1146 - Fone: 22-0536 - Canoinhas-SC'

f�: '.:.
.,_,<

• ;', ',: < ...........

�'.�
'.
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Pr�feitura Municipal de Canoinhas

Aviso de Licitacão
, , .

A Comissão de Licitação da 'Prefeitura Municipal de Ca

notnhas, leva ,90 conhecimento dos interessdos que se acha aber
ta a Tomada de preço - Edital n.? 014/78, para Aquisição de
Ferro para C�naJização do Arroio Monjolo, com prazo de entreg a

até S@ 15 (quinze) horas do dia 08 (oito) de Agôsto do corrente
aDO (.08.08 78), no Gabinete do Vice Prefeito Municipal. Cópia do
referrdo Edihl e maiores esclarecimentos seria obtrdas junto. a

refHida Camissão.

Canoinhas, 01 de Agosto de 1978.
,

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

Aniversariantes da semana
HOJE: - as sr ss: Julieta es

posa do sr. Ubaldo R. da Silva,
Dirce M9rhl esposa do sr. Ni
valdo Roeder e Anita Luíz a es

posa do sr. Ervlno ,M@w�; os

srs.: Frei Sérgio Wrublswskt,
Evaldo Plothow e Osvaldo Wru
blewskí.

Dia 9 - a srte, Muilze Tar
chsskt; o jovem Bernardino Ce
zar Fedal to.

Dia 10 - os srs, João Werka
e Miguel Such ara; a srta. E:tme·
nia Voigt.
Dia 11 � as. sras.: Clara esp.

do sr. Orlando, Frohsner e Su
sana esposa, do sr, Vitor Borges;
o sr. Walter Prust; a srta. Re
gIna Marta Meyer! as, meninas:
Vlviane Elioice filha do sr, Val
domiro Novak e Simone filha
do sr. Arthur' Milbratz; o me

nino Mauricio fHho do sr. Aloi·
sio PartaIa.

-

AMANHA: - a sra. Lta espn-
8a do sr. Orlando Tremei; os

srs. Dr. MHio Mussí e Alfredo
Roesler ; o menino C8rlo� César
f,lh'> do sr. Wd tomtro Scbutk s.
DIA 7: - 8 srh. Z�nilja Su

ch�ra; o sr. Joio ;,\tb�rto Bor

ges de S :lUZ9, re9. e fi P 1\1�gre.
Dia 8 - os srs. Guilh'Hme

Grosskopf Neto e Câadido A.
RochlJ .

Aos aniversariantes os cum
.

p.rimentos deste semanário.

13 de agosto

Presentes que agradam

CASA ERLITA
�

'"O •••
Você gosta de estar sempre na moda?

Então procure a

Bazar Canoinhens8
na Rua Felipe Schmidt, 393

Agora fazendo parte das Organiza�6es de

Nivaldo Burglrdt.

ESPERAMOS vocE:!
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Quinta-feira, uma hora da tarde, uma rua qualquer da ci

dade. Hora de movimento intenso, quando pessoas caminhando li

geiro, se dirigiam para seus locais de serviço, sem tomarem conhe
cimento de algo que se desenrolava.

Eis que, sentado na murada de um edifício encontrava-se

uma andarilho e pedinte, tipo popular na cidade, para muita gen
te, um João qualquer.

Mal trajado, despenteado, sendo a sujeira predominante em

suas vestes; trazendo em seu rosto, apesar do infortunio, um sor

riso alegre, descontraído.
Fazendo da calçada, sua mesa e do pó existente na mesma,

sua toalha, iniciava seu almoço, sendo sua comida, catada em res

tos de restaurantes ou coisa parecida.
Seus apetrechos de refeição, não passavam .de latas, com

rótulos de diversas espécies, como se estivesse fazendo propaganda
de algum produto, no entanto, gratuitamente, pois em sua imagi
nação, jamais sonharia que estava divulgando alguma coisa. Seus

talheres simplesmente suas mãos.

No meio de tudo, um pão estava separado, como reservado,
esperando o momento oportuno; talvez o pobre mendigo, sem co

ragem de tocar no mesmo aguardava o instante mais propício para
repartir ou comer o mesmo:

Assim foram passando os minutos, até que repentinamente,
como satisfeito e felâz, o mendigo de pé na calçada acenava para
alguém do outro- lado.

_

Para surpresa de quem observava a cena, era um seu colega
de infelicidade que apressadamente chegava mais perto.

Frente a frente, os dois se cumprimentaram, num aperto de
mão sincero, onde até lágrimas se fizeram, presente, coisa não vista
em muita gente de bem.

Novamente na murada do edifício, já não era uma pessoa,
mas duas comungando a mesma dor, a mesma falta de tudo.

Passados os primeiros momentos, desde o ênfase do encon

tro, num gesto de verdadeiro calor humano, o primeiro mendigo,
pegou o pão, partiu e entregou a metade à seu colega.

Tremulamente o mesmo tomou o pão, beijou e comçeou a

comer, saciando assim, sua fome.
'

Gestos como esse enobrecem, dignificam uma pessoa; por
mais simples. que ela seja, pode praticar o bem, dando u:ma lição de

humildade, de fraternidade, fazendo também a verdadeira carida
de cristã.

Um exemplo maravilhoso. Quanta gente pode ver seu ir
mão sofrendo, seja desta ou qual a maneira, simplesmente fecha
seu coração, pisa ainda mais.

Mu�tas vezes, deixamos de praticar um boa ação, somente
por preguiça ou talvez com medo do que outras pessoas irão .dizer.

São fatos como este do mendigo e o pão, que fazem a gente
parar e pensar um pouco mais, em tudo o que vai à nossa volta.

Canoinhas, Julho de 1�78.
IVANITA SCHIVINSKI

Prefeitura Municipal- ·'de . Canoinhas

Aviso de Licitação
A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Canoi

nhas leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a

Tomada de Preço - Edital nr; 013/78, para "aquisição de Telhas"
- destir;a?o à Con�trução da Estação Rodoviária, com prazo de en

trega ate as 15 (quinze) horas do dia 24 (vinte e quatro) de agosto
do corrente ano (24.08.78), no Gabinete do Vice Prefeito Munici
pal. Cópia do referido Edital e maiores esclarecimentos serão ob
tidos junto a referida Comissão.

Canoinhas, 24 de Julho de 1.978

HUGO ANTONIO PEIXOTO - Presidente da Comissão

EDITt\L
Encontram-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, Edifício

do ForUJ)1 , para serem protestados os seguintes títulos:

Dp. n.? 9.6/23699-F - vencimento: 15.02.78 valor Cr$ 3.000,00
(Três Mil Cruzeiros) .

Dp. n.? 9.6/23699-G -- vencimento: 15.03.78 valor Cr$ 3.000,00
(Três Mil Cruzeiros) .

Dp. n.? 9.6/23699-H - vencimento: 15.04.78 valor Cr$ 3.000,00
(Três Mil Cruzeiros) .

Dp. n.? 9.6/23699-8 - vencimento: 15.05.78 - valor Cr$ 3.000,00
(Três Mil Cruzeiros) .

Dp. n.? 9.6/23699-J - vencimento: 15.06.78 - valor Cr$ 3.000,00
Dp. ,,,h.o �.6/2369�-K - v��cimento: 15.07.78 -- valor Cr$ 3.000,00
(Tres MIl Cruzeiros}, emitidas por Abrahão Mussi S/A. Indústria
e Comércio, cl JOSÉ ALCYR FIGURA.

.

Por não ter si�o 1?ossível encontrar os referidos responsá-
veis, pelo presente os íntimo, para no prazo de três (03) dias, a

contar d� publica�ão deste Jornal "Correio do Norte", virem pagar
os mencionados, títulos ou darem as razões porque não o fazem e

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

f ifico dos competentes protestos. I

Canoinhas, 03 de agosto de 1978.

PAULA S. CARVALHO - Oficial de Protestos

,

Relatório da ,Diretoria
(CONTINUAÇÃO DO NúMERO ANTERIOR)

18. - Polo de Desenvolvimento: - Obje
tivando a fixação do Polo de Desenvolvimento
em Canoinhas a ACIC promoveu uma campa

nha, no que f�i apoiada por todas �s entid��es
públicas e privadas representativas d� regrao,

Nesse sentido foi endereçado expediente ao

. Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Antonio
Carlos Konder Reis. Com essa reivindicação a

Entidade pretende trazer para o Município os

benefícios decorrentes da condição de Polo de

Desenvolvimento de uma região do Estado. O

assunto está sendo estudado no âmbito do Go

verno Estadual, que criou uma comissão espe
cial com essa finalidade.

1'9. - Tôrre Repetidora de TV: - Face
ao problema existente com as Repetidoras de
TV em Canoinhas, a Associação Comercial �

Industrial de Canoinhas oficiou à Câmara de

Vereadores solicitando informações e providên
cias no sentido de ser sanado o assunto. Confor
me a ACIC tomou conhecimento, a solução do

problema estava na dependência de autorização
pela referida Câmara, da liberação de uma ver

ba pelo Executivo Municipal. Essa autorização
foi concedida pela Lei Municipal' n.? 41/77, de

26/08/77.
20. - Energia Elétrica: - Em decorrên

cia dos constantes cortes energéticos e quedas
de tensão, inclusive brusca variação, foram fre- ,

quentes as queimadas de motores, com prejuí
zos consideráveis para as empresas. Em razão
dessas ocorrências a ACIC, efetuou levantamen
to junto aos associados, colhendo subsídios à res

peito desse problema e 0'S encaminhou à Facisc,
que em reunião debateu o problema, encami
nhando-o à CELESC para providências.

21. - Ligação asfáltica
.

- trecho Três
Barras-São Mateus do Sul: - Atendendo solici
tação da Associação Comercial e Industrial de

Canoinhas, o Diretor Geral do Departamento de
Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, Dr.
'I'ancredo Benghy, oficiou à mesma informando

que estava previsto para o mês de abril p. pas
sado, a licitação das obras de terraplanagem e

pavimentação da estrada que liga São Mateus
do Sul, no Paraná à Ponte sobre o Rio Negro,
na divisa com o Estado de Santa Catarina no,

Município de Três Barras. Como a ligação as

fáltica desse trecho é de grande significação
econômica e social para a Região de Três Bar
ras e Canoinhas, dois municípios que ainda não
estão ligados por asfalto à nenhuma rodovia
pavimentada, e em face da não .realizaçâo da Ii

citação e considerando também que já se passa
ram aproximadamente dois meses e meio da da
ta prevista, a Associação voltou recentemente
ao assunto, endereçando expediente ao Dr. Tan-.
credo Benghy, solicitando a gentileza de uma

informação concreta a respeito.
.

22. - 1.a Semana de Marketing em Canoi.

n�as: - Numa promoção da Associação dos Di
ngentes de Vendas do Brasil - ADVB, Curiti-

da
ba, Fundação das Escolas do Pla�alto Norte Ca..

tarinense - Funploc e co-patrocinada pela As

sociação Comercial e Industrial de Canoínhas,
realizou-se no período de 24 à 28 de outubro/77,
a l." Semana de Marketing em Canoinhas. O

grande número de participantes foi responsável
e coroou de êxito a pioneira iniciativa, cuja tô

nica foi a difusão da cultura.

23. - Coleção LEX: =: Como se trata de

uma obra de grande valor, a ACIC procurou
deixar em dia a sua assinatura, a qual se en

contra à disposição dos associados para ser con-

sultada.
24. - Hospital Santa Cruz: - Por díver-.

sas vezes a ACIC apoiou as reivindicações do

Hospital Santa .Cruz . Recentemente, endereçou
expediente ao Sr. Governador do Estado, plei
teando a liberação de uma verba, já a tempo
destinada ao referido nosocômio e cuj a liberação
estava sendo protelada. .

Tivemos conhecimento, dias depoís, que
a referida verba havia sido liberada e endereça
da ao Hospital Santa Cruz, conforme confirma

ção do próprio Sr. Governador em expediente
que a ACIC recebeu.

25. - Fernando Rocha: - Por motivo de
transferência do Sr. Fernando Rocha, da Agência
local do Banco do Brasil, para a cidade de Cri

ciúma, a Diretoria da ACIC houve por bem ho

menageá-lo com um jantar, o qual realizou-se
no dia 19 de janeiro de 1978. Naquela mesma

oportunidade foi-lhe conferido o título de Sócio
Benemérito da Entidade, pelos relevantes ser

viços prestados em pról da classe empresarial
de Canoinhas, sendo o mesmo também um dos
batalhadores na campanha de novos sócios para
a ACIC. I

26. - Jantar de Confraternização:
.

- No
dia 14 de março de 1978, àAssociação Comercial
e Industrial de Çanoinhas, promoveu um Jantar
de Confraternização, quando foram convidados
os Srs. Renê Milto Bauer, novo Gerente do Ban
co do Brasil SA. e no Mattos, também novo Ge
rente do Banco do Estado de Santa Catarina.
Esse jantar aconteceu numa das reuniões nor..

mais da Diretoria da ACIC.
27. - Acesso da Estrada BR. 116-Canoi

nhas-via Papanduva: - A ACIC fez ciência ao

Departamento Nacional de Estradas de Roda
gem - Florianópolis, da problema do acesso da
estrada Canoinhas-Papanduva, cujo trecho en

contra-se sem acostamento e em péssimao esta
do de conservação, solicitando urgência para a

sua recuperação.
(CONTINUA NO PRóXIMO NÚMERO)

Vende-se

AVISO
Estefano Wrublevski avisa

que a partir desta data fica ter
minantemente proibida a caça
em terrenos de sua propriedade
localizados em Entre Rios, Rio
da Pedra Branca e Campina do
Cedro.

Comunica outrossim que o,

infrator que for encontrado nos

referidos terrenos sofrerão pe
nalidades previstas em lei.

Nota de Falecimento
Dora Emy Elizabeth

Um- Volkswagen 1300 L, ano 1977. Tra
tar Da!rua Frei Menandro Kamps, 2:35, fone,
22 0482.

Com avançada idade, mais
de 80 anos, faleceu em Curitiba ,

onde estava hospitalizada, a ve

neranda sra. DORA EMY ELI
ZABETH COLODEL, esposa do
empresário Fioravanti Colodel,
residente na vila de Paula Pe
reira.

Seu corpo foi trasladado
para a sua residência na manhã
de 4.a. feira última, COm' missa
de corpo presente na igrej a lo
cal, vindo em seguida o féretro
para a nossa cidade, onde foi se

pultada no Cemitério Munici
pal. Deixa a saudosa extinta os

seguintes filhos: dr. João Colo
deI, Hugo Colodel, Estela, Eu
genio e Izolde, além. de vários
netos e bisnetos.

Nossos pesares à família
enlutada.

Documento extraviado
A firma VIEGA'JDO OLSE�

S A • comunica o extravio do
comprovante de um Depósito
Compulsório n.v 122824, per
t�ncente a Frederico Kohler,ficando o mesmo sem efeito.

t Convite-Missa
.

Os familiares ?e MAURO .ANTONIO KRAUSS, con-
vidam parentes e amigos para asaistirem a missa d 4
d f I· t'

e meses
,

e 19a hecImen o, qu� sera celebrada dia 11.08.78 (sexta-feira)
as oras na Igreja Matriz Cristo Rei. ..

Por mais este .ato de fé e id dcano a e cristã, agradecem
os familiares.

Registro Civll- Idltal '

Rita Fiamonccini Schiessl,
Escrivão de Paz e Oficial
do Registro Civil do Distri
to de Felipe Schmidt, mu

nicípio e Comarca de Cu
noinhas ,

Faz saber que pretendem
casar:

JOÃO MARIA SOUZA com

JANETE PÚLTRONlÉRI. Ele"
natural deste Estado nascido, .

em Felipe Schmidt,
.

no dia 27
de janeiro de 1957, operário, sol
teiro, domiciliado e residente
nesta vila, filho legítimo de An..

tonio Souza e de Dona Dalila
Alves Souza. Ela, natural 'de
Rio Grande do Sul nascida em -

Nova Prata no dia 22 de abril
de 1961, doméstica, solteira do ..

miciliada e residente nesta vila,
filha legítima de Ricardo Pol...
troniéri e de Dona Graciosa Pa..

�

ludo.
Apresentaram 'os documen

tos exigidos pelo Código Civil
art. 180. Se alguém tiver ('0-

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

"

Felipe Schmídt, 3.'
'. d�

agosto de 1978.

Rita Fiamoneini Seble8s1
Oficial do Registro Civil
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CORREIO DO NORTE 05 de agosto de 1978

PREFEITURA MUNICIPAL
1

DE CANOIN-HAS
LEI' N.o 1445 de 23{07/78

ALTERA DISPOSITIVO DA LEI N.o 1.344, DE. 23 DEZEMBRO
DE 1.976, QUE INSTITUIU O NOVO CÓDIGO TRIBUTARIO

MUNICIPAL.

Benedito Therézío de Carvalho Netto, Prefeito Munici.pal de
Canoinhas, Estado de Santa Caatrina, faz saber que a Câ
mara. Municipal decretou e' eu sanciono a seguinte ,

L E: I :

Arf.'1.° - O § 2.° do artigo 94 da Lei n.? 1.344 de 23 de de
zembro de 1.976, passa ter a seguinte redação: - Pagamento em

até 30 (trinta) dias da data do recebimento da notificação, gozará
do desconto de 10% (dez por cento); para pagamento parcelado
em até 24 (vinte e quatro) vezes, correrá juros a razão de 12%
(doze por .cento) a? ano e mais a correção monetária dentro dos
índices baixados trimestralmente pelo Governo Federal e que se
rá cobrado' do contribuinte por ocasião do pagamento das parcelas
em formulário específico. .

Art. 2.° - Fica ainda o Chefe do Poder Executivo autoriza
do a emitir promissórias para garantia das taxas acima referidas.

Art." 3.° - A presente Lei entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
.

Canoinhas, 28 de Julho de 1.978
, BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO NE,TTO

PREFEITO MUNICIPAL

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

FABIO ,NABOR FUCK
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
VICE PREFEITO MUNICIPAL·

DECRETO N.o 30/78
APROVA LOTEAMENTO

Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de
Canoínhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri-

· buiçQ.es legais e de conformidade com a Lei n," 830 de ...
,.04106/68,

DECRETA:
·

Art. 1.0 - Fica. aprovado o Loteamento procedido pelo sr ,

JOSÉ LESCOWITZ, de um terreno urbano, situado a rua Merce
des Corte, no Bairro Campo d'Água Verde, com a área de 10.004,00
m2, registro municipal 217, carta de aforamento 205, lote 199, sen
do 5.942;87m2 distribuído em 11 lotes e lote A, destinado a abertu
ra' de ruas a área de 4.061,13 m2, em decorrência com o despacho
do, sr. Erigenheiro da Prefeitura, exarado no requerimento proto
colado sob- n.? 123 de 31/01/78 e nas, respectivas plantas.

Art. 2.° - A área destiriada a abertura de ruas deverá ser

doada a Prefeitura Municipal, medi�nte escritura pública.
Art. 3.-0 .;;...._,;O proprietário ficará isento do imposto terr ito

rial urbano pór três anos de conformidade com a legislação vigen-
te. -

Art. 4.°· _ Este Decreto entrará em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
i Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 26/07/78

· BENEDITO. THERÉZIO DE CARVALHO NETTO
PREFEITO MUNICIPAL

I
,

i' Este Decreto foi registrado e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

FABIO NABOR FUCK
DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
VICE PREFEITO MUNICIPAL

D E C R E T O N.o 31/78
·ABRE CRÉDITOrSUPLEMENTAE

"

Benedito ,The�ézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal de
Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de su�s a�ri
.buiçêes.Ieguis e de conformidade' comi o Decreto Legislativo
n.? 30;/78,

DE.CRETA:
: . Art. ).0 -_.' Fica suplementada, na importância de Cr$ .. ,

281°00,00 (vinte e.oito mil cruzeiros), por conta do excesso de arre

ca�ação, � seguinte dotação do orçamento vigente.
'CA.MARA MUNICIPAL

'

DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio

.

3.�.1.00 _ Pessoal ,

1111/004 _ Representação ..

'

,
, .. Cr$ 28.000,00

; Art. 2.° _. Est� Decreto entrará em vigor na data de sua pu-

���cação, revogadas as disposições em .contrárío.
Canoínhas, 26 de julho de 1978

BENEDITO THERÉZIO DE CARVALHO- NETTO
PREFEITO MUNICIPAL
FABIO NABOR FUCK

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO
VICE PREFEITO MUNICIPAL-

.

.'

"

� .

DECRETO N.o 32/78
APROVA SUBDIVisÃo DE UMA AREA DE TERRA.

Benedito The�ézio de Carvalho Netto, Prefeito Municip�l d.e
. C...,an()inha��'ÉstadO- de- Sa?-ta Catarina, n� us� d3eO sdu��:/t��b/��-

r çoes legais e de eonformídade com a LeI n. 8 e ,

.. DECRETA:
.' k{ i'.o � De conformidade com o despacho' do sr. Eng�7'

,��o da prefeitura, exarado n? requerimen�o protocolado s���}1: ,580 de 26/04/78 e nas respectivas plantas,. fica aprova�o aANA
_ dl�U3ão proeedída pella sra. LIDIA M. GAP8KI -e senhonta .

Prefeitura
de Três

Municipal
Barras

EDITAL DE TOMADA DE PREIÇOS N.tO 021178

A Prefeitura 'Municipal- de Três Barras-SC., torna públi
co para conhecimento dos interessados, que se acha aberta a pre
sente "Tomada de Preços" de acordo com a Lei Municipal n.? 455
de 25.07.78 e em consonância com o Decreto-Lei n.? 200/67:
DO OBJETO: Um motor novo - à óleo diesel - 6 cilindros -

capacidade de 135 à 150 HP. ou correspondente em

CV. (Completo inclusive disco e platô) �

DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser entregues em 3 vias
datilografadas contendo:

01) Preço à vista - liquido.
02) Preço à prazo para pagamento em 30/60/90 dfm.
03) Sistema e prazos de garantia
04) Local da entrega do motor, livre de frete.

DA. DOCUMENTAÇÃO: Deverá acompanhar a Proposta, em en

velope separado, a seguinte documen
tação:

,

01) Personalidade Jurídica
02) Idoneidade Financeira
03) Capacidade Técnica
04) Negativas: 'Federal - Estadual e Municipal
05) Certificado de regularidade do INPS, FGTS é PIS.

Obs.: Os documentos acima poderão ser substituidos pelo Registro
de Fornecedor do Departamento Federal de Compras ou do
Departamento Central de Compras do Estado de Santa Ca
tarina ou DER/SC. (em vigor).

DO PRAZO: O prazo para entrega das Propostas e Documentação
na Tesouraria desta Prefeitura, mediante o paga
mento da Taxa de Expediente, expirará às 16,00 ho-
rasd odia 21 de agosto de 1978.

-

DA HABILITAÇÃO: Serão consideradas habilitadas, as firmas
.,_ que 'atenderem as exigências 'legais relativas

à documentação e especificações deste Edi
tal.

DA ENTREGA: A' entrega da documentação e proposta deverá ser

feita em envelopes separados, contendo cada qual
na parte externa respectivamente:

01 _ DOCUMENTAÇÃO _: To�a-da de Preços _ Edital 02/78
. 02 - PROPOSTA - Tomada de Preços _ Edital 02/78
DISPOSIÇõES GERAIS: As informações complementares relati

vas à esta Tomada de Preços, serão pres
tadas na Secretaria desta Prefeitura, no
horário de expediente normal.

A Comissão de Licitação designada para esta Tomada de Pre-
.

ços poderá rejeitar no todo ou em parte cada uma das propostas ou

anular a presente Tomada de Preços, sem que caiba aos proponen
tes, direito -à qualquer indenização, ou reclamação judicial.

Prefeitura Municipal de Três Barras (SC), 31 de julho de 1978

'WALDEMAR A. BISCHOPP - Diretor do D.M.E.R.

ODIl..ON PAZDA - Prefeito Municipal

Edital
Encontra-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, EdifJ6io do

Fórum, para ser protestado. o seguinte título:

DP n.? 7753/B, vencida em 30..12.77, valor Cr$ 1.700,00, emi
tida por Aziz José Seleme & Cia. Ltda. Contra AVANIR TAVA
RES DA SILVA.,

Por não ter sido possível encontrar o referido responsável,
pelo presente o intimo, para no prazo de três (03) dias, a contar da
publicação deste Jornal "CORREIO DO NORTE", vir pagar o men

cionado titulo, ou dar as razões porque não o faz e ao mesmo tem

po, no caso de não ser atendida esta intimação o notifico do com

petente protesto.
Canoínhas, 03 de agosto de 1978.

ALCIDES SCHUM�CHER - Oficial Maior

leo NT leIIDO .....

Responsebtlldade J. M. e C.
,

..

* O maior dos donos da natureza
é essa torça da I razão que nos

coloca acima de nossas paixões e

fraquezas e permite que nos man

tenhamos com nossas próprias qua
lidades, nossos. talentos e nossas

virtudes.

* Hoje, uma boatinha para alegrar
8 turma. Chegue lá.

* Muito animado estava ° aniver
sário da Tânia, onde todos (ou

quase) aproveita!,am muito.

* Esteve em Canotnhas Isabel Bu-
dant, em retorno da viagem a

Barílo he. Queremos sempre sua
visít t.
* J'aulo Murara e Ana Maria, mais

um que aconteceu.
.

* Hoje aniversaria em Porto União
Paulo R. Ferreirà. A você toda
feltcidade.

* Na volta de São Paulo, Cuca, Ba
ta e Doca, chegaram muito atua
lizados com a modinha de lá.

* Edu, Nilton, Aldo, garotões trí-
empenhados no curso de trato

ristas. No final do curso uns quíli-.
nhos 11 mais.

* E a Gigi esteve eonosco'i.agf
tando um bocado. E o Shiminho no

baísnço.
* E o Zé muito interessado

-.,

pela
Lucíane C. Dá uma chance Lú.

* UMAS E OUTRAS DO ALMOÇO:
- Que foi Tri-Iegal mesmo, onde
reunimos a turma toda. Esperamos
todos juntos sempre.
- Ouve um comentário .que no bo
lo havia FUBARIN. As garotinhas·
com medo de comer, deixaram para
as RATAS de fora saboreá-lo.
- E o Ivan sacudindo o I coração
das menininhas.
- E a tão famosa pelada �dogada
pelos boys estava tri-divertida. As.
meninas só na torcida. era só nego
querendo chutar a bola até os bo
dequeíros entraram na brincadeira.
Jogar de avental, atrapalha um

pouco né ?
- Jeve ainda o Festival da oanção ,

Qdo. a Helen pegava aquele migro-
.

fone não tinha copo que aguentasse
em pé e nem ouvido qqe suportasse
sua linda e agradável voz.
- E muito CHOPP 'para �,a]egrar.8
festa.

* Sônia Pazda, uma garota,' mas
\

super amiga mesmo. Contamos com
você sempre.
* O Polivest só veio para dar ale
grias as menininhas. E quem entrou'
nessa íol o Edu, Dega, Oallca, Beto
e outros. Ficando aqui, fica mais
fácil né Gírls?
* Olhos azuis que é só pensamen
tos hem George? Como é Lorena M.
vamos dar urna chance? Entre nes
sa que é gente boa.
* E o Zeca, por cá agitando no pe
daço né garotão?
* Férias {que já se foram) muito
bem aproveitadas por nós, digo, por
elas (de fora). Que chegaram aqui,
se 'acomodaram e não � ..

viram que
já era hora de se tocar.
Suas companhias serviram para
pessoas que mudaram o modo de
pensar e agir. Nos surpreendeu!l!
Melhorou ou decepcionou???
* Mas agora é hora de mudar de

pensamento para coisas mais
sérias: '

- Trocar aquele [antarztnho na ca
sa do fulano, pelo colégio
- aquele pilequinho, por estudar
- o varandão pelos cadernos
E eníretar mais meio ano só na

quela de estudar.

* -, Recordar é viver,
- Transformar num sorriso o que
nos fez sofrer,
_ Ressurgir dentro d'alma uma Ida
de passada. aquela que passamos
junto das pessoas a. quem temos
amizade e a quem amamos.

.- Recordar as horas passadas j un
to de amigos verdadeiros, serão mo

mentos de saudades,
_ Saudades q� em nós sempre
permanecerá,

MI e URIS
TCHAU!!1 I

D.,cumentos extraviados
LUDOVICO SCHIC.·\LSKI,

declara para os devidos fins

que extraviou o Certificado,
.

TRU e Bilhete de Seguro do

veiculo marca, Jeep Wíllys,
placa MV-0067, cor cinza, ano
] 951, chassis 3J93676.
Os mesmos ficam sem efeito

por haver requerido 2a. via.
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Leva até 9 pessoas

No trabalho: 1 tonelada de carga

Telefones &, Noticias
Sobre tão palpitante assunto que interessa de

perto toda a comunidade, também o progresso do
município. Em caráter otteíal transcrevo expediente
recebido pelo Exmo. Sr. Presidente da Câmara, Sr.
Sezlnando J. Gonçalves. e também outro com o
mesmo texto enviado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal.
OI. n." 01064 de 14-07-78. Senhor Presidente. Em ateu
,lO ao seu ofício n." 045/78 de 10/84/78 apresso-me
em informar a vossa senhoria que em decorrência de
recente aprovação da TELEBRAs a solicitação de
reforço orçamentário para investimentos da TELESC
no presente exercício; será possível a TELESC ativar
em novembro deste ano a neva central de Papanduva.
Informo-lhe ainda que essa central será do tipo
crossbar, modelo Hü-I í, fabricada pela NEC do
Brasil e t�rá capacidade para 192 terminais. Renovo
lhe na oportunidade os protestos de minha melhor
consideração e apreço. Atenciosamente. Douglas de'
Macedo de Mesquita, Presidente. «É isso aí minha
gente agora vem mesmo».

Desafio a Deus? Sinal dos Tempos!
Em todas as épocas, o ser humano fe'z desa

fios a08 poderes superiores, a Natureza ou a Deus.
A intellgência deste pequeno animal nó. tornou-o su

perior a todos 08 outros. coisa que todo mundo sabe
desde os bancos de escola. Só para lembrar, o homem

.

criou asas para voar até onde não se podia imaginar,
desceu 100m máquinas até as profundidade do mar.
pintou e bordou, sempre alargando seus horizontes
e facinando-se com o próprio desafio. Agora, o gran
de desafio a Deus: a criação do primeiro homem sem

junção entre sexos. Senhores e Senhoras: já nasceu
o primeiro bebê de proveta do mundo. Todos os
livroa sagrados (inclusive a Bíblia). diz que a mulher
gerará seu filho. E agora. este grande desafio? Lem
bremo-nos dos exemplos, na mitologIa grega de
humanos desafiando os deuses... E com ansiedade
aguardamos este desfecho. Estamos fascinados ante os

grandes feitos da Ciência. Mas, em nosso íntimo, o,
ser 'primitivo se encolhe, assustado, amendrontado
por CAS'!'lGOS DIVINOS. (coluna de D. A.)

Atenção Jovem Brasileiro! Seja um Cadete
Atendendo solicitação superior. transcrevo abai-

xo um aviso especialmente aos jovens: Ingresse na

Força Aérea Brasileira. Exército ou Marinha. A Força ,

Aérea necessíta de pilotos. Você gostaria de pilotar
Y

um «MIRAGE» voar na «ESQUADRILHA DA FUMAÇA»
ou singrar os mares levando a Bandeira do Brasil?
Estude por conta do Governo Federal ingressando na

Escola Preparatória de Cadetes do Ar, Cadetes do
Exército ou Colégio Naval e faça do seu sonho uma
realidade. Idade de 13 até 23 anos. Solicite urgente,
por carta, Bem compromtsso, as informações gratuitas
de acordo com a Portaria 371 GM/3 do Ministério da
Aeronáutica, instruções do Mtnistérlo do Exército e

Marinha, no seguinte endereço: Preparatório �nitar
0/3 Armas - Caixa Postal, 1883 - Capital - Silo Paulo.

Deputado Bertoli confirma
Ainda sobre o momentoso caso dos telefones,

polo de todas as atenções. agora ainda recebo ofício
do deputado Moacir Bertoli cientificando o seguinte:
Exmo. Sr. Esmerandino M. Almeida. DO. Presidente
Diretório Man. Arena, Papanduva. Senhor Presidente.
Com meus cordiais cumprimentos, apraz-me levar ao
conhecimento de V. Ex8.. que mantive entendimentos
com o Presidente da TELl�SC, Dr. Douglas de Macedo
de Mesquita, ocasião em que me foi adiantado que a

TELEBRÁS liberou no Iníeío desta semana os recur-

80a para as obras da central telefônica desse muni-

Passeios:

Para a prÓXima aquisição pense!

«KOMBI
MALLON

EBcreveu;

Esmeraldino M. Almeida,

cípío. Com relação ao assunto
-

em pauta, devo infor
mar ainda que segundo o programa estabelecido pela
TELESC, as referidas obras deverão ser executadas
ainda no desorrer deste ano. J Sem i.outro particular
para o momento, aproveito a oportunidade para co

locar-me ao seu inteiro dispor e renovar expressões
de amizade e apreço. Ass, Moacir. Bertoli.

Hoje Baile dos «Vaqueanos»
Com início às 20 horas, no Salão Paroquial,

hoje, teremos o esperado e bem programado baile do
C.T.G. OS VAQUBANOS. O famoso conjunto musical
«OS VACARIANOS» da cidade de Vacaria RGS serão
os responsáveis pela grandiosa noitada dançante.
Reina grande entusiasmo por mais esta promoção dos
Vaqueanos que já liderou diversas atrações específi
cas à sua finalidade, inclusive os bailes promovidos
pelo grupo que logrou total sucesso, tanto nas cau

ehas de rodeio como nos salões onde tem se reali
zado os bailes, todos sempre super lotados.

Lions Clube & ]Promoção
O Lions Clubeçde Papaaduva está iniciando uma

campanha de ttpagern de sangue no município de Pa

panduva. Parajmator êxito da mesma, convidamos a

todos os cidadões papanduveneeaa prestarem a sua

valiosa colaboração. chegando até o Hospital São Se
bastião para identificar seu tipo sanguínío. Assim sen

do. estaremos mais aptos a dar um pouco de nós a

todos aqueles ..que por ventura de nós necessitarem.
Coopere com o próximo, aderindo a campanha.

Passarela da sociedade

Ola 5 do corrente, niver da Srta. Fátlmli í:Regi
na. filha do casal João (Leonor) Sonaglio. A elegante
Srta. receberá cumprimentos em sua residência onde
os convidados serão recepcionados.

.

Dia 6 aniversariando a Srta. Rita de Cássía, fi
lha do casal Adyr (J urcy) Cíola res. em Mafra. Felící
tações pontificarão em alto estilo para a simpática Srta.

Na mesma data registramos
.

estréia
-

de idade
nova da veneranda sra. Joana progenitora do Sr. Vic
tor Malakovískl nprezado assinante. Felicitações e

cumprimentos na pauta qo"'dia para DonajJoana,

Dia 8 niver da Prof. Leatrtce, esposa do:sr.:Jo
sé Smentcoskl, colegas e demais pessoas de suas re

lações estarão abraçaudo juaquele dia- com votosde
felicidades.

Também na mesma data aniversariando o ga
roto Jamll Wilson, filho do casal Sgt. Jamir (Rosl)
Carvalho DD, Del. de Polícia. Com comes ,e bebes se

rá rememorada a data.

Dia 10 nossa agenda social registra a passagem
de niver da Sra. Nílsa, esposa do sr. Reinhardt Kríeck,
TesoUreiro da Prefeitura. Felicitações em alto estilo
para a distinta dama.

Dia
-

11 estreando mudança de idade: nova o
Sr. Alfredo Franco res. em Oanoinhas. ex-animador
do programa «Hora do Chimarrão». Um abração do
colunista e felicidades para sempre.

'

Um por semana

Qualquer que seja a crise em tua vida, nunca
destrua as flores da Esperança e colherás os ·frutos

..

da Fé. (Otimismo em Gotas).

Papanduva, 30 de julho de 1978.

V EN DE:'SE
Vende-se um �ótimo lote de

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

Tratar ?na Casa Santa Te
rezinba.

��

Você já pensou em
, .

ser socro

contribuinte da

APAE

d C -' h Pe anoin as-

& elA.
Canoinhas - se

MI'CiUEl PROCOPIAK. cOM. DE VEitU10S LIDA.
_

. Concessionário General Moto.rl
�

de Brasil' S. I. ..'
.

'-E'. Rua MajoriJsVieira, 28.9C a n o 1 n h a s '_',.:.'
.

. ". .,.,: .. ,'

____
J

.; • Santa, Ç�tàriti8
'. ',.,"_ 47*', ,,::',,' ,:': ;-.:.�:;

,_, .'

... .- =-r
"I

'I� • • "'_�-

Dr. Dalmo Batista Soares

MÉDICO -:- cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório j á aberto.\.

Rua Caetano ::;osta � �ovo edifício da Casa Para Todos

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

� Luminosos e Placas de Acrílico

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

- Espelhos

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

Canoínhas - SC

FOTOCÓPI AS�
O Cartório do R.egistro Civil, de Nereida C. Côrte,

-,

instalado
no Forum, acaba de receber' a mais.moderna .' "li'QTQG€>PIA·
DORA" Automática que tira fotocópia dupla face e.símples

de qualquer documento em diversos tamanhos. "

. Em apenas 5 segundos

BJ�SllIO HUMEHHUK & (IA. LrDA.

1 Revendedor

1948
FORD ,I,'

..
".

1978"30'AIOS
Fazemos .sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.'
DISPONIBILIDADES DA SEMANA.

Corcel 1974 - amarelo
•

Corcel LDO 1975 - marron
Corcel cupê luxo 1977 - vermelho
Variant 1975 - bege
Rural 1969 - 4x4 - verde

.

Jeep 1975 - azull
Brasília 1977 - Bege
Opala cupê luxo 1972 - prata

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada
Veículos inteiramente revisados, de boa procedêneíe,aos melhores preços da região. .'. .

rj�jfe-nos sem compromisso, em nossa loja à·Rua Vldalyamos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-:-0024

No Dep�tameDto de Veículos Usados'
de Miguel' Procopiak Comércio de '

'

Veículos Ltda., você encontrará
.,

para' pronta enteua:
Marca
Chevette
Opala 4 portas
Opala 4 portas ..

Opala 4 portas "

Opala 2 portas ..

Opala 2 portas ..

Caravan ..

T L.r;': �.' � .' �.

'Ano

1974
1974' :, l

1973 .

............ 197tl
1975
1978
1975
197,4

,
....

'. .', � ,.: ": ,� � i
"

.','
. --.\

"
._ ,'.

{o. "

. .

.�. -

�
.

'
.. '.

•

c
_-

/

•

'c

I

I�' � '1 '
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TRÊSP R E. F 'E I T U R A,
Lei N. 451 de 25 de julho de 1978

AProva relatório do Departamento Muni
cipal de Estradas de, Rodagem referente ao ano
de '1977 e dá outras providências.

•
Odilon Pszde, Prefeito Municipal de 'I'r ês

Barras, Estado de Santa Catariaa, no uso de suas

strtbutções, faz saber que a 'Câmara Municipal de
cretou e eu sanciono a seguinte

L E I ;

Art. 1.0 - Fica aprovado o relatório de Ati
vidades do Departamento Municipal de �!ltradas de
Rodagem, de Três Barras, relativo ao exercício de
1977.

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na

data de sua publicação revogadas as disposições em

contrário.
.

Prefeitura Municipal de Três Barras (8C),�
2507.1978.

Odilon Pazda - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada ·e publicada no De

partemento Administrativo desta Prefeitura na data
supra e será publicada no Jornal «Correio do Norte».

Paulo Adão Frank - Dlret::r A�rr:.inist�ativo

Lei N. 452 de 25 de julho de 1978
Autoriza o Chefe do Poder Executivo fir

mar convênio com o MOBRAL para fins de im
plantação do Posto Cultural de Três Barras, e
dá outras providências.

Odilon Pazds Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catàrina, no uso de suas

atribuiçõ �8� f8Z saber que a Câmara Munícipal d r
cretou e eu sanciono a seguinte

L E I ;

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder Executivo'
autorjz!ldo a firmar convênio com o MOBRAL para
fins de implantação do Posto Cultural de Três Barras.

Art. 2.° ..:.. Para fins aludidos no srtigo l .",
fica autorizada a contratação de aluguel das depen-'
dêncís s para o aludido Posto Culturst eté () vs l+r:

'

de Cr $ 1.000,00 (hum mil eruzetros) por mês para
o primeir o ano de contrato.

Art. 3.0 - Fica criada a Fu o cão Gr atiftcads
de «EnclHregada do Posto Cultural com 8 gr8tif'c�
ção de C': $ 1.000,00 (hum mil cruz e iros), iniciais.

A rt. 4.° - As despenas decorre nt e s c a tp'í .

cação des ta Lei correrão a conta das seguintes Do
tações Oi C6In@ntéri�s:

Aluguel: 3140.00 - Encargos Diversos· - 1440 • Ou
tros, ence rgos Diversos.

Função Gratificada: 3140.00 - Encargos Di
versos 1402 • MOBRAL.

Art. 5 ° - Esta Lei entrará em vigor na da
ta de sua publicação, revogadas as dispostçõ- s em

contrário.
Prefeitura Municipal de Três Barras (Se),

25' de julho de 1978:

M UNI C 'I P A L ·DE
Odilon Pazâa - Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e publicada no De

partemento Administrativo desta Prefeitura na data
supra e será publicada no Jornal .Correio do Norte».

Peulo Adão Frank - Diretor Administrativo

Lei N. 453 de 2.5 de julho de 1978

Dispõe sobre a criação de funções gra
tificadas e dâ outras providdncias.

Odilon Pazda, Prefeito Municipal de Três
Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas

atríbúícões, faz saber que a Câmara Municipal de
cretou e eu sanciono a seguinte

L E I;
Art. 1.0 - Ficam criadas as seguintes Fun

ções Gratificadas para desempenho junto a «FUCA ..

BEM» • PREFEITURA MUNICIPAL DE TR:mS BAR·
RAS.

Coordenadora da FUCABEM
Assistente da FUCABEM

Art. 2.0 - Os valores correspondentes as

Funções Gratificadas constantes do artigo 1.°, será
respectivamente de Cr$ 1,800,00 (hum mil e oito
centos cruzsíros) e Cr$ 1.500,00 (hum mil e quínhen
.tos cruzeiros) mensais.

Art. 3.° - As despesas decorrentes desta
Lei correrão à conta da Dotação Orçamentária 08 -

Setor Saú de e Saneamento - 3111·01-1129 • Ven
cimentos e Vanhgens Fixas.

Art. 4.° - Esta Lei' entrará em vigor Da

data de' sua publtcsção, revogadas as díspostções em

contrário, com �feito retroativo a partir de 1.0 de
j unho de _1978.

Prefeitura Municipal de Três Barras (Se),
25 de julho de 1978

Odilon Pozda - Prefeíto Municipal
E�ta Lst foi r�gistr81a e publicada no De

partamento Administrativo desta Prefeitura na data

supra -e será publicada no Jornal «Correio do Nort •

Paulo Adão Frank - Diretor A dministr ativo

Lei N. 454 de 25 de fulho de 1978

Autoriza o Chefe do Poder Executivo a Firma,
Convênio com a Secretaria de Educação e CuUu ..

ra pur« fins de construcâo da, Escola Isolada
de Campininha, e dá outras prooidencias.

Odilon Pazda, Prefeito Municipal de TI és
Barras, Estado de Santa Catarina. no uso de suas

atribuições, fsz saber que 8 Câmara Muníclpal de
cretou e eu sanciono a sf'guinte

L E I :

Art. 1.0 - Fica o Chefe do Poder ExecutiVQ
autoríaado a firmar Convênio com a Secretaríe de
E.:iUC8Çio e Cultura, para fIOS de construção, de no

VO imóvel para a Escola Isolada Estadual de Cam
pininha, neste Municipio.

,----------------------1-----------------,
"

UNGER "& elA. LTDA.
INDÚSTRIA COMÉRCIO - EXPORTAÇAO

----------------------1-----------------,

-

�elef .: �critório· 23-1770. Loja 23-2014

Esquadrias «UNGER» Janelas de correr, basculantes,
max. .ar, portas, gradas para muro, portas da rolo, gradea

correr, em ferro simples, e perfilado.
ALUMíNIO - Portas simples e de

max, ar e box

1952 25
das e portas
ESQUADRIAS

da

EM

1977

correr, basculantes,
para banheiro.'

correr, janelas de

Rua Des.@ostaCarvalho,41e44-UNIAeDAVITÓRIA-,PR.

ReDresentanfe em Canolnhas:.&

WaldelDar KnUppel
Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 22-0336 -- Canoinhas - Santa eatarina

, "

BA.R ..R·AS
Art. 2.° - Aa despesas decorrentes COIll o

artigo 1.0, .:�correrio à conta da Dotação OrçalllentA_
ria - 06 Departamento de Educação e Cultura ....

411 0.00 - Obras Públicas - 3104 - Conetruçlo d.
Edifícios Públicos.

.

Art. 3.°, - Fica autorízsdc também a suple"
mentação da Dotação Orçamentária con8tl�te do Ir
tlgo 2.°, por excesso de arrecadaçlo do pr�'I.Dt.
exercício, e a inclusão do' saldo a' plgar, DO Orça ..

mento de 1979.

Art. 4.° - Esta Lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas. 8S disposições em con.
trário.

Prefeitura Municipal de Três Barras ..(8C),
25 de julho, de 1978.

Odilon Pazda - Prefeito Municipal
Esta Lei foi regi.trada e publicada DO De.

partamento A dmlnistrativo desta Prefeiturh na datl
supra e será publicada no Jornal «Correia do Norte».
Paulo Adão Frsnk --:- Diretor Administrativo

Lei N. 455: de 25 de fulho. dê' 1078,
Autoriza a adquirir por compra um" motor a

óleo diesel para carregadeira«M ICHIGAN» I IJ
dá outras .providências. '

Odilon Pazda, Prefe íto
_

Municipal de 'Trê.
BArras, E�tado de Santa C8tarina, no U80 de BUI.

atríbutcõ-s, fez saber que a Câmara Municipal de-
cretou e eu sanciono a seguinte

'

L E I :
, .

Art. 1.0 - -Fica o Ch�f� do Poder Executivo
sutortasdo a adquirir por compra, mediante LiCitação,
'um motor a óleo diesel novo e a ·mandar lubstituir
Da máquina carregadeira «Michigan».

Art. 2.° - As despesas decorrentes desta
Lei correrão à conta da Dot sção Orçamentária 09 ..

DNER - 4130.00 - Equipamentos e Instalações _
3313 _- Mâquínas e Equipamentos para Obras.

-

Art. 3.° - Esta Lst entrará em' vigor na

data d� e ua publicação, revogadas as disposi�õê8 em

contrário.
Prefeitura Muníctpst de Três aarrss,.' (se),

25 de julho de 1978.
, Odilon Paeda - Pr ef-tto ,Municip&l:-

Esta L@i foi registrada . e publicada, no ." De
partamento Adrmnístrativo desta Pr- f-ítura. na data

supra e será publicada no Jornal «Correio do .Norte>,
Paulo Adão Fran_k .:.... Diretor Administrativo

Jacó,' João' (araro & (ia ..
· -S�. ,::'k.

CGC 83.187.690/0001-67
Assembléia Géràl ordlnárlp

Edltftl de Convocação.
Ficam convidados 08 Senhores Àcionistas

da Firma JACÚ,-JQÃO 'CARARO & CI,A., S� A.,
com sede à Rua' CeI. Albuquerque n.O 936, na
cidade de Canoinhas-8C, para reunirem-se' em '

,
Assemb éia Geral Ordinária, a realizar sedía ()3
de setembro de 1978, às' 10 horas, na sede, da 80-
cledade, no endereço acima, para deliberar sobre
a seguinte

ORDEM DO DIA;

1.0 - Ratificação da Assembléia Geral Ordi
nária, realizada em 26 de fevereiro de 1978.

2.° - Outros assuntos de interesse socíal.

Cauoínhas, 19 de julho de 1978

ANTONIO CARARO - Diretor 2

.

.... . .
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Agosto - Mês Vocacional e:Biblico
Vocação é a palavra em ação concreta; é uma opção que se

faz cada dia. O vocacionado é um dom de Deus à Comunidade.
Ele vive num doar-se conscientemente através de um ideal assu
mido.

Vocação do homem "construir o mundo e dominar a terra"
Gên. 1,28. O homem foi chamado a existir e recebe uma missão.
Deus o coloca no mundo para construí-lo, dominar a terra no sen

tido de transformá-la mais habitável. O homem possui riquezas
dentro de si e deve colocar a serviço da humanidade e dos irmãos.
A vocação dele é construir, erguer, salvar. O mundo, a terra co

mo matérias não podem ser peso, fardo, ímpecílio, domínio e sim,
o homem, pela inteligência, vontade, sensibilidade é o rei da cria
ção que ajuda a Deus a criar o mundo. E o mundo deve ser mais
bonito porque eu vivo dentro dele. Através do trabalho, o homem
vence as dificuldades e escravidões da natureza e se torna senhor
de tudo pela vocação de construir e transformar. "Tudo é vosso"
1.a Cor. 3,22.

E neste mês dedicado a reflexão da palavra de Deus e ao

sentido da vocação humana, você acha que o homem está realmen
te usando sua inteligência para continuar a obra da criação inicia
da por Deus?
- O que constatamos no nosso mundo de hoje?
- Você tem consciência mesmo, que você também é chamado por

Deus a construir o mundo e dorninar a terra?
- O qu� você acha da Bomba que mata as pessoas e preserva

os objetos e as casas?
,

A minha vida é um dom. Usei-a para aproveitá-la como se usa
um objeto? Ou ela é uma energia ou força que sai de mim pa
ra fazer a pessoa mais telíz ?
Como tenho conhecido, aceitado e assumido a minha vocação
de "construtor do mundo" fazendo aqui um novo céu e uma no-
va terra?

'

Sou único como ser criado, não há ninguém igual a mim eu me

preocupo em fazer a minha parte?
'

Examinemos nossa vocação humana e coloquêmo-Ia em ação.
Teresinha Iloeckesfeld - 8.a Série Ginásio
Lurdes Wittmam - l.a Série Pedagógico
Joanina Olisikovicz - l.a Série Pedagógico
Cleudes M.a Tozatti - 2.a Série Pedagógico

,

ESCOLA BÁSICA SAG. COR. JESUS

I,

EDITAL
PROCESSOISELETIVO
O Departamento de Estradas de Rodagem DERSC torna

público que realizará teste seletivo para a admissão de:
'

Três. (3) _Mecârlico� III, com direitos e obrigações regidos
p�la Consolidação dais Leis do Trabalho, para exercerem suas ati
vídades nas seguintes Residências do DER-SC:

6.a Canoinhas (1) Um:a vaga
17.a São Bento do Sul (2) Duas vagas
Os interessados deverão fazer sua inscrição, na 6.a Residên

cia do DERSC, sito à Rua Vidal Ramos n.? 1005 - Canoinhas SC
ou na 17.a Residência do DERSC - São Bento do Sul SC no setor
Pessoal até as 18 horas do dia 08/08/78 no horário comercial.

Critério de Seleção
- Prova de Português e Conhecimento Específico.
O salário mensal desta função será de Cr$ 4.118,00.

.

As contrataçõ:s dos candidatos aprovados se processarão
mediante apresentaçao, pelos interessados, dos documentos exigi
dos por Iei, para o exercício da referida função.

Canoínhas, 02 de Agosto de 1978

ADILSON RODRIGUES DE MEDEIROS
Eng.? Residente - 6.a Residência DERSC�- Canoinhas SC.

NOTAS ESPARS-AS
Retornou 8 Floriaoópolis, após

uma es ts da de duas semaoas em

nossa cidade, o nosso amigo dr.

Hsr ley Ave í dos Santos, Dele

gado de Polícia lotado no Estrei

to, em nOSS8 capital. Harley, aqui
ausente por alguns anos, impres
sionou-se com o nosso desen

volvimento, prometendo uma re

portagem a respeito.
x X x

Como dissemos, o ponto alto
da la. Festa Regional do Goiano,
realizada em nossa cidade, foi
o grande desfile de méquinas
agrícolas. Agora alguns colonos

procuram, o Prefe ito Theeézio
Netto pedindo um novo desfile
para o prôxlmo dia 7 de Setem-

.

bro, também com a baoda de mú-
sícs.

x X x

Estevs em nossa cidade no

último fim de semana, o sr. Üí
Ias Lourival Ztemano, agora sub

gerente do BS, na cidade de

Lages.
x X x

O cirurgião dentista dr. Sylvio
A. Msyer esteve no último fim
de semana em Cascavél, reven
do familiares.

x X x

O novo ecônomo da SBO, sr,
Jacy Padilha, também proprie
tário do Restaurante do Clube
Canoinhe nse, instalando uma

das mais mo iernBS lanchonetes
da cidade, prometendo servir o

melhor do ramo, '

x X x

Uma grande novidade, o pri
meiro elev& dor aqui instalado,
já em funcionamento, no Planal

,

to Hotel.
x X x

O operário Alcebiades Vicen
te do Amaral, mais conhecido
por Fcrns lh a, fc.i assassinado fl

fotçe das, domingo último. no

bairro do Campo da Agua Ve rde,
onde residia.

x X x

O Prefeito Odilon Pezda, do
vizinho município de Três Bar
ras, agora com um opala preto,
adquirido pela Pnfeitura, pró
prio p rra e xecutivos.

x X x

Os ses. Vicente Dsrnbrcskl,
Antonio Stmõ ss e José Theodo
revir z, e Jucão, estiveram em

Porto Alegre, ase ittndo [rgão do
V8�CO e Grêmio.

x X x

S�rá ioaugurado 2.8 feira, à
rua Paula Pereire, um doa mais
modernos mercado s da cidade, o
SUPER NOVO MUNDO.

x X x

O conhecido médico dr. Má
rio MU3si, todo eufórico e com

razão, �gora é papai, tendo o

Farmácia de' Plantão:

farmácia Oliveira

o futuro Presidente em Santa Catarina

I
I

U

eonclllsão da La., página)

houver, eu peço que não se esqueçam que aqui
tá um arremedo de político e que por mais que
eu me esforce, as vezes eu terei que ser soldado
e perder um pouco a paciência. Eu sei que as
vezes falo um pouco-rude de1;TIais, mas prefiro
esta arrogância e esta franqueza.

Esta rudeza, esta franqueza na certeza
de que estou expressando a verdade. Quero ter
a certeza de que o povo desta terra saiba que
em qualquer ocasião eu jamais usarei de n1.is
tificação de qualquer espécie e continuarei sen
do na presidência, aquilo que sempre fui a ses

senta anos: um homem do povo, um homem
que gosta de conversar, gosta de rir, que sente
as amarguras de todo mundo como sente as

alegrias, que fica bem quando. vê gente conten
te à sua volta, um homem que não gosta de tris
teza e que não gosta de fraqueza e que gosta de
otimis.-mo, um homem que, tem raiva da pobre-

za e da miséria, que não gosta de ver ninguém
pa�sar fome e que tudo fará prá que aqueles que
hoje têm fome tenham possibilidade, não digo
de ter um pouco mais, mas pelo menos dormir
tendo saciado sua fome e tendo um agasalho
para se cobrir.

Estarei bem recompensado se cada um
dos senhores acreditar em mim, porque eu acre-

dito na minha gente e nas potencialidades do
meu País. Sem isso, nada será possível fazer.
E vamos partir para uma campanha altaneira ,

uma campanha digna do nosso partido, uma

campanha sem retalhações, mas em que verda
des fiquem bem ditas, a fim de que amanhã não
digam que fomos omissos. Campanha que nos

dará uma vitória e a possibilídade de nos poder
mos melhorar um pouco este rincão. Muit0
Obrigado" .

garoto nascido na tarde de 2a. ca, agradece ao Prefeito Th.·

feira, tudo pas�aDdo bem,' com rézio�Netto, pelo tudo que fê!

'os nossos cumprimentos. . psra a grande conquista, eone-

truida com recursos da Prébl.
x X x

tur8�Munlcipal e beneficiário.
Assumiram,38. feira à tarde local.

os novos titulares, MM. Juíz, dr. :x X x

Loacyr Muoiz Ribas e dr. 'I:I�r-
ciJio Nolli, Delegado de Polícla, Segundo 8 revl.ta P & D _

com as noasas boes vindas e Plantjamento e Desenvclvíme••

pleno êxito em suas missõ;s' to, O Banco do Brasil foi el••-

x X x sificado em nono lugar Qa reI.·

O Cartó:io Eleitoral e,stará Cio <los malares 300 bancos do'

aberto hoj s e am�ohã, afim de mundo.

atender!a inscrição de novos- x X X

eleitores e transferências, cujo O sr. Nel&on ,MalinClwjki. I»

prazo encerra· se segunda feira. popular Caçapa, t8m�ém .gori
x X x é papai, com o nascimento d.

A comuoidade de Papuan. uaifgaroto na tarde de 2•. fei

gozando desde 38. feira, os bs- ra, já eorlntiano e que dever'

neficios, da energia e luz elétrl- ch"mar-se Roberto.

«em nova dimensão»BarrasTrês
---) PAULO FRANK

POSTO CULTURAL DO MOBRAL

EM FASE FINAL PE ORGANIZA!ÇAO
Já no final deste mês deverá ser inaugurado o Posto Cultu..

ral do MOBRAL em nossa cidade, próxima da Escol� �ásica qene�
ra'l Osório. Com a colaboração da Prefeitura Munlcll;lal e�tao S�'

processando os serviços de reforma da sala onde funcionará ore..

ferido, Posto. Segundo informações da Coordenadora
.

do �ob:��
local, Professora Vitória Asseif, no Posto Cultural funCIOnara alem

da Biblioteca outros serviços de interesse cultural, como. Curso de

pintura, artes, etc., além de promoções e apresentações ligadas .ao
setor. A instalação desta sala de cultura, que p�rmlbra um maior

desenvolvimento e entrosamento. cultural espeCIalmente de nossa

juventude, tem encontrado grande �poio e incentivo de parte da
Srta. Sulamita da Costa - Supervisora de Area do MOBRAL a

que pertence nDSSO Município.

FUCABEM ATENDE APROXIMADAMENTE
80 CRIANÇAS NO BAIRRO SAO CRISTóVAO
A FUCABEM de Três Barras, instalada em Convênio com a

.

Prefeitura Municipal de nossa cidade, vem atendendo mais de 80

crianças carentes do Bairro São Cristóvão. Além de recreação. e
lazer, as crianças recebem cuidados das Orientadoras, inclusive
merenda ou lanches. O atendimento que ali se verifica tem me

recido elogios não só- de parte dDS visitantes como também dos

pais das crianças ali matriculadas. A coordenação da FUCABEM
PREFEITURA está sob a orientação das Professoras Jamílí Uba
_ Coordenadora e Ana Maria Correa - Assistente. Além de Par
que Infantil o Posto FUCABEM recebeu também uma Bandinha
Mirim e utensílios diversos para uso das crianças, adquiridos com

verba da Regional FUCABEM de Caçador-SC.

HOMENAGEADOS AGRICULTORES
DE NOSSO MUNICíPIO
Visando incrementar a produção agrícola de nosso Munící

pio, a Prefeitura Municipal e a ACARESC de nossa cidade oferece

ral? u� almoço em homenagem aos Agricultores que obtiveram os
primeiros lugares na produção agrícola sob a orientação da ACA
RESC na pessoa do Engenheiro Volmar Verardi e com o apoio do
Setor de Fomento Agro-Pecuário da Prefeitura Municipal através
de seu Encarregado Sr. José Sawinski e do. Sindicato dos Trabalha ..

dores Rurais presidido pelo Sr. Sezefredo Kurszeski Aos primei
ros �olocados .�oraI? entregues medalhas e lembranças, fazendo-se
OUVIr na ocasiao diversos oradores, todos imbuidos da necessidade
de promover nossa agricultura, já que nossas terras são férteis e

podem atin�ir altos n�v.eis de produtividade, especialmente agora
que. a Prefeitura Municipal vem dando todo. seu apoio. ao pequeno
.agricultcr, mantendo em convênio com a ACARESC o escritório
local �om Engenheiro Agrônomo à disposição de nos'sa a"gricultu�
ra, alem do Setor do Fomento Agro-pecuário com tratores .pára
araçao e gradeamento das �erras agricultáveis. Com estas home
�agens e íncentívos espera-se cada vez mais atingir as metas em
lavor do homem do campo, permitindo sua integração total no

conte�to de �osso desenvolvimento, pois devemos reconhecer que
o Agricultor e !? grande mantenedor dos meias de subsistência de
nossas popul�çoes, e sern ele, de nada valem nossos progressos e
nossas conquistas desenvolvimentistas.

SEMANA DA PÁTRIA

Recomeçadas as aulas após as férias de julho, já. 'iniciam-se
�s It�paratIvos. �ara as co:nemorações da Semana da Pátria ,A
t
re_ eItura �UnI?Ipal de Tre� �a!ras j.á recebeu as primeiras Qrien-:

b�9oes daluslVa.s Aaq�elas festIVIdades, do Serviço de Relações Pil-
Icas a PresIdencIà da República.

'

Três Barras q
"

-

t -

ue no ano passado atingiu grande sucesso nes-
as programaçoes, espera o apoio das Comunidades p·ara lhais utn'sucesso neste ano.

'

r'
, ,

VEM À LUME "O TROMBONE" , .

I dAgradeço .0 primeiro número de "O 'TROMBONE"; �0riRal)
ança o pelo TrIo· F dI'

' J '

Maria de
. ernan o, vanIta e Mario, com dese�hos de

NE"
Lourdes Brehmer. De conteúdo. liberal "O TROMBa';pretende uma auto· .

'
�

literário cano· h'
nomIa q�e permIta agrupar o pensamento

TOKARS'KI I�H�nse. Este colunIsta �eseja "feliz êxito',', á6 'fRIO:
BONE"

' VINSKI e TESSARl, esperando ver f�O "tROY>com seus acordes balançar' t l·t ,.'
)

'.

h
. ..J'

"Sucess(i)" .

'

" @ core,0 1 f2rarlO filQndln e:cysu·.
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