
o future Glvernador Jorge I. Bornhausen
cUlprio novo progralDl em lassa cidade

Como tiy�mos oport';lnidade de anunciar, o futuro Gover- .

nador e sua comitiva, cumprIndo um novo roteiro de visitas pelo .

Estádo, cheg�:am a nossa cId�de na tarde de 3.a feira, dia 15, vindo
de Porto U��o, sendo rece!ndos na entrada da cidade pelos Pre

feitos TherezlO Netto e Odilon Pazda, Vice Fábio IN. Fuck e ad

vogado dr. Saulo Carv��ho, seguindo imediatamente ao Hospital
Santa Cruz para uma vísíta ao Dep. Aroldo Carvalho ali em trata

mento, dírigíndo-se, após, para o Salão Nobre da FUNPLQC, onde
novamente falou o problema do nosso ensino recebendo o relató

rio a respeito. Em seguida dirigiu-se.novamente ao hospital para,
novo contato, c?m Aroldo. e uma audiência com a direção do hos

pital e o� J?edIc�s que ali at�lam, rumando para a sua programa

ção na vizinha cId�de de Tres. �arras, onde foi recepcionado no

Salão Nobre da Camara �uru�Ipal, sendo saudado pelo Prefeito
Odilon ��z?a, presentes ali, alem das autoridades, vários líderes

do munIcIplO.
Dr. Jorge, na ocasião, fez um substancioso discurso sobre

o nosso regime atual, os partidos políticos e o esforço do nosso go ...

verno em aprimorar as nossas instituições, conclamando a todos' a
particIparem da campanha eleitoral para a vitória da ARENA.

Findo o encontro, bastante proveitoso e concorrido dr.

Jorge e sua comitiva se �irigiram .à R!gesa, onde 'participara� de

um coquetel, presente alí a alta �hreçao da aludida empresa, vin-

da especIalmente dos Estados Unidos e São Paulo. .

Dr. Jorge estava acompanhado de candidato a suplente
da chapa de Aro!do Marcos Wendressen, candidatos a deputado
estadual, drs. Helio Juk, Celso Ivan da Costa e Francisco de Assis

FHho.
A comitiva viajou na mesma noite para a cidade de Ma

fra, dando por encerrado mais este roteiro.

CELESC informa
Os desligamentos foram provocados por falhas (pequenas

trincas) nos isoladores de porcelana na Linha de Transmissão de
. Mafra a Canoinhas, que é uma linha projetada e construída para
138 KV. No entanto, ao energizar em 138 KV estes isoladores cf
trincas não suportaram esta tensão.

O fato de mudarmos a tensão de 69 'KV para 138 KV é para
se melhorar o fornecimento de energia para a região de Canoínhas,
havendo em decorrência disto aumento de capacidade na nossa

Subestação de Canoinhas de 10 MVA para 16,66 MVA e além do

que a (voltagem) havera uma sensivel melhora pelo fato de ago

r,a na própria Subestação de Canoinhas termos condições de se fa
zer a regulagem da tensão.

Providências tomadas, desde o dia 06/08)78 imciamos a

substituição dos isoladores' com a equipe de Linha Viva, que fa

zem substituição com a linha energizada, no entanto é um proces-
80 demorado, tendo em vista que teremos de substituir 5.000 isola

dores.
Vamos também provocar desligamentos programado com

devido aviso prévio aos consumidores em dois (2) sábados e (3)
domingos num total de 40 horas. (

Para estes serviços 'Serão deslocados equipes de FLORIA

NÓPOLIS, BLUMENAU, JOINVILLE, LAGES, TUBARÃO, JA

RAGUA
.

DO SUL, SÃO BENTO DO SUL e IYrAFRA e a própria
, equipe de CANOINHAS.

Notas de falecimento
, Com a idade de 67 anos, após prolongada moléstia, veio a

falecer na noite de 12 último, em Camboriú, onde residia, já por

problemas de saúde e estava hospitalizado, o 'Sr. Basilio Hume

nhuk, de tradicional farnília canoinhense, ex-vereador por duas

�egislaturas e empresário atuante, fundador da firma Basilio Hu

menhuk Ltda ., completando no dia, de hoje 30 anos de atividades.

O saudoso extinto cujo desaparecimento consternou a todos, dei
xa viúva, d." Frida R. Humenhuk e os seguintes filhos: Jaenete

H. Boeing, casada com o sr. Rafael Boeing, Milton Humenhuk,
casado com Maria Julia P. Humenhuk, Suely Therezinha H.

Sc}ladeck e Ayrton Humenhuk, casado com Mariza S. Humenhuk,
alem de 10 netos. O seu sepultamento, após o corpo transladado

a nossa cidade na manhã de domingo; foi realizado naquela tarde,

cOI? grande acompanhamento, depois' da recomendação na Matriz

CrIsto Rei; .

Também faleceu domingo último, quando em tratamento

:-specializado em Curitiba, o sr. Leonel Barcelos, aos 64 anos de

Idade, casado com Mira S. Barcelos, deixando duas 'filha's, Nancy,
casada com Ladislau Dolinski e Neiva casada com Laerte

Woiciekowski
.

além de vários netos. Seu corpo foi' trans

lad,ado para a' nossa cidade, sendo sepultado na tarde de. 2.
a feira,

apos recomendado na Matriz Cristo Rei. Leonel, aqui bastante

relacionado, foi destacado esportista do nosso futebol amador, de
fe�dendo várias equipes e por último o Ipirang�, um zagueiro res

P�ltadoJ com o apelido Bodoque. Leonel também exerceu as f'un-

Çoes de Delegado de Polícia.
.

Os pesares do Correio do Norte às famílias enlutadas .

Assinatura anua]: Cr$ 200,00 Número Avulso: Cr$ 5,00

Dr. Aroldo Carvalho e General João; Baptista Figueiredo'
,

.

futuro Presidente da Bepúblíca
1

.....

.Candidafc ao

Senado,
Aroldo
valho é vítima

de acidente

Vindo à Canoinhas para participar de um

churrasco na RIGESA, e efetivar maiores conta

tos políticos, o Dr. Arolde Carvalho, candidato
ao Senado, chegou às primeiras horas da madru

gada de sábado último.

Ao dirigir-se para a casa de seu cunhado,
Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira juntamente
com sua esposa, Sra. Divair Zaniolo de Carva

lho, noite chuvosa e fria, e o pior, totalmente
às escuras com a falta de energia elétrica; foi
vítima da fatalidade, escorregando ao galgar
os primeiros degraus da escada lisa pela umida

de, sofrendo uma brusca queda causando-lhe

dupla fratura na perna direita.

NO HOSPITAL

Imediatamente socorrido, foi levado para
o Hospital Santa Cruz, onde foi atendido pelo
médico especialista, Dr. Hélio Herly de Miran-

da, que constatou com o auxílio do RAIO-X, fra

tura nos .ossos Tíbea e Perônio. Mais tarde, fa-
. lando à reportagem, o Dr. Hélio, declarou que

o Dr. Aroldo sómente poderá ínicíar sua loco

moção em cadeira de rodas num período que va

ria Jde 20 a 30 dias. Disse ainda, que o paciente
.
é um homem de constituição física muito forte,
e de grande resistência, podendo retirar o ges-'
so a curto "espaço de tempo.

AS VISITAS

Tão logo souberam do acidente sofrido

.pelo Candidato ao Senado, seus companheiros de

partido, parentes e amigos visitaram-no, num

ir e vir continuo durante os três dias e meio em
'

que.esteve internado no· apartamento número

3 do Hospital Santa Cruz.

Além da visita de seus conterrâneos, que
.demonstraram muito carinho e solidariedade

humana, o Deputado Federal sempre alegre e

I bem disposto, recebeu a visita ainda das maio

res autoridades do 'Estado.

Destacamos a visita do Futuro Governa

dor do Estado de Santa Catarina, Jorge Konder

Bornhausen, do Secretário de Governo, Salomão
Ribas Júnior, que veio representando o Gover-

I nador Antonio Carlos Konder Reis, vindo em

avião do governo especialmente para este fim;
do suplente da Chapa AROLDO, Presidente da

Federação da Agricultura do Estado de Santa

Catarina, Marcos Wandresen, do Coordenador

da Política da ARENA, Fernando Bastos, do

Deputado Estadual, Celso Ivan da Costa, e dos

candidatos a Deputado Estadual, Francisco-de
Assis Filho e Hélio Juck.

Levaram também seu abraço e votos de

uma breve recuperação, os presidentes dos di-
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retórios da ARENA e MDB,� respectívament-. os
Srs. João Seleme e Antonio da Souza Costa' e
ainda de todos os prefeitos ,da Micro-Região.'

:

O Futuro Presidente da República,' JOÃO
BAPTISTA FIGUEIREDO,' também consterna
do com o que ocorreu ao 'Parlamentar, enviou
telegrama de solidariedade formulando votos de
pronto restabelecimento.

RECUPERAÇÃO E TRABALU:O

Na tarde de terça-feira, mostr�ndo. estar
reagindo satisfatoriamente, o Dr. Aroldo rece

beu alta do médico que O' assistiu, Dr ; Hélio
Herly de Miranda, e foi, removido para a casa

de seu cunhado, Dr. Osvaldo, Segundo de Oli
veira.

.

La instalado, continuou
.

recebendo VISI

tas, e coordenando dali através de telefonemas .e
de seus assessores, todos seus problemas parti
culares em Brasília, e de seu escritório eleitoral'
na Capital do Estado.

_

Falando à reportagem, quarta-feira pela
manha, o Dr. Aroldo, demonstrando ínabalável
espírito de luta e otimismo, declarou o seu dese
jo de retornar imediatamente às atividades de
sua campanha política, brusca e momentanea
mente interrompida por este desagradável aci
dente.

Falou também de sua inteira confiança
no povo catarínense, e em especial nos canoí

nhenses, e afirmou 'sua fé na Vitória a 15 de no

vembro.

Por ora tudo está' bem, e dependendo de

um apurado diagnóstico do médico que o assis
.

te, ° Candidato ao Senado seguirá ainda hoje em

avião do governo do Estado à Florianópolis .

De seu escritório eleitoral na capital, da
rá continuidade à sua Campanha Política, atra
vés de telefonemas e cartas, até que a consolida

ção dos ossos fraturados, permita então, em ca

deira de rodas, percorrer novamente o Estado

para prosseguirem sua missão, que' apesar do

que aconteceu, não foi abalada em momento

algum.
O Dr. Arolde Carvalho até o dia do aci

dente, já havia percorrido.mais de 120 municí

pios _do Estado, em viagens que totalizaram cer

ca de 40.000 quilômetros rodados em 129 dias

de Campanha. Agora, durante 30 dias, a Cam

panha de Aroldo se desenvolverá através de te

lefonemas e cartas e, sobretudo do trabalho do

brado de seus inúmeros. amigos e companheiros.

. ,

Ir a rua
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=====--- 1 PreFeitura Municipal de três Barras
Escreveu: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N.8 02/7&

Esmeraldino J.lJ. Almeida
A Prefeitun Municipal de Três Barras-Se., torna públl-'

co pará conhecimento dos interessados, que se acha 8be�ta ..
Q

presente "Tomada de Pr ecos" de .acordo com a Lei '!UDtclpa1
n.? 455 de 25.07.71 e em consonância com o Decreto-Lei n. 200'.7:

DO OBJETO: Um motor novo - à óleo diesel - 6 ellíndres ......

cepscidede de 135 q 150 MP. ou ccrrespondents
em CV. (Completo inclusive disco e platô) I

DAS PROPOSTAS: As propostas deverão ser entr@gue9 em 3 vIa!
. datilografadas' contendo:

.

o Mundo perde seu Guia EspirituaL
Papa Paulo VI partiu para o céu, deixando seus

filhos desolados, tnoonsotados e sem seu mestre
espiritual para aconselhar-nos. Esperamos que a.

Divina Providência nos envie sem demora o seu

Sucessor, que conduzirá seus seguidores no caminho
por Ele traçado; na fé e 'na vereda certa da vida.
Paulo Vl foi escolhido por Deus para deixar o

mundo e ir viver com ele um dia tão grande para
os católicos. Dia 06 de agosto é _dia consagrado a

Transfiguração do Senhor, dia do Padre, dia do Senhor
Bom Jesus de Iguape e também, mês de agosto.
«Mês Vocacional» (Vocações Sacerdotais). Somente
um Santo igual a Paulo VI poderia merecer o grande'
dia que Deus escolheu, para recebê-lo mo Paraíso.
Oeleste.

. Baile dos Vaqueanos foi «Su»

o baile realizado dia 85 do corrente,' promoção
dos «Vaqueanos» foi sucesso total, o salão espaçoso
«Salão Paroqutat», tornou-se pequeno diante de ma

ciça presença' de diversos grupos de C. T. G. vindos
de outros municípios além de visitantes que engros
saram as filas para ingressar no recinto festivo. Re
almente foi um sucesso total como já foi dito. Somen-

. te no romper da aurora é que o famoso conjunto
gaúcho os «Vacarianos», deu por finda a sua missão,
com um número bastante elevado de pessoas que
ainda se mantinha dançando. TJm fato que despertou
a atenção de todos os visitantes foi a apresentação
da «Invernada Mirim» com a dança do chote, Maçarico
que foi entusiasticamente aplaudida pelos presentes.
Estãe assim de parabéns «OS VAQUEANOS MIRIM»,
de Papanduva, também o C.T.G. «OS VAQUEANOS»,
da mesma cidade.

ARENA com novo partido vem aí

Liderança da ARENA se estrutura para fundar
novo partido. Já Iorarn iniciadas as arrículeções po
líticas para Iormaeão de um novo partido político que
deverá funcionar já a partir de janeiro, junto com as

reformas politicas. Lideranças Arenistas explicam que
a criação deste partido. poderá assegurar a maioria
governista no Congresso, mesmo no caso de expres
siva vitória do MDS nas próximas eleições. O proje
to do governo, segundo as mesmas lideranças, é aglu
tinar em um.' só partido políticos dissidentes da Arena
e do MDB e ainda personalidades que se negaram a

participar do bipartidarismo. (Gazeta do Povo)

Procissão' de São Cristóvão
A procissão em louvoe ao Padroeiro' dos Moto

ristas «São Cristóvão» foi realizada dia 6 do corrente,
após a santa missa dominical. Realmente foi uma das
maiores concentrações de carros motorizados em nossa

cidade, caminhões de grande porte com carregamento
total, jamantas, tratores, tombeíras, camionetes, carros f'

de todos 03 tipos e marcas, carangos, todos renderam
a sua 'homenagem ao seu padroeiro. A procissão ficou
a cargo do Sr. Del. de Polícia, Del. Comt. do Desta
mento, nas pessoas dos sargentos Jamir Carvalho e

'Miguel A. Adur,. os quaís são merecedores dos agra
decimentos da Comissão da Matriz, inclusive os pra
eas que tão bem se conduziram nos seus postos de
orientação. Mais de 200 veículos percorreu as ruas
da cidade em direção à Igreja, onde foram benzidos
pelo Pe. Vigário. Linda demonstração de fé foi reali
zada, dando provas de que nem tudo está perdido,

Sinal dos Tempos «Bebê Espacial»
URSS AGORA QUER BEBÊ ESPACIAL. Os 80-

víétícos prevêem embarcar a bordo de uma nave es

pacial um casal de seres humanos que depois de coo':'
-ceberem seu filho, permanecerão nove meses no es-

paço, afim de esperar seu nascimento. A experiência
-conaístírá basicamente em estudar a influência da ca
rência de peso e dos raios cósmicos sobre a genética
humana. Dois enfermeiros, substltuídoa a cada quatro
meses, acompanharão o casal. Supõe-se que os rUBSOS
dessa forma conseguirio resolver os problemas de
viver longos períodos em condições de imponderabi
Mdada. {G.P.)

Carinhosa demonstração de fé aqui
Acontecimento digno de menção e respeito foi

:realizado pela comunidade de Papanduva nos sete
-días após o falecimento do Papa Paulo VI. Tão logo
.a rádio noticiou o infausto acontecimento, os sinos
.da Matriz redobravam lentamente, já no dia seguinte
no horário das 09 horas, 12,00 e 18,00 horas 08 sinos
.repíeavam num sinal de sentimento espiritual. íníeían
Ido-se a santa missa, isso diariamente até dia de seu

il)epultamento dia 12 (sábado). A igreja sempre lotada
justificava por si a veneração, amor e respeito que
era merecedor Papa VI. Que vossa piedosa alma
aanta rogue a Deus por todos nós.

Passarela da Sociedade

Dia 21 do corrente, niver da garota Lucíana
filha do oasal Jamir (Rosi) Carvalho' ele MD. Del. de
Polícta, Felicitações e alegria pontificarão na data
de seu niver.

Na mesma data aaíversarlando a Srta. Matilde
�Greffin, na alegre data natalícia receberá colegas e

.amfgas para um drinquem regozijo a passagam de

.mals um ano de vida.

Dia. 22, data importante para toda a comunida
-de católica, estará completando mais um ano de vida
,e sua prestativa existência espiritual nossa Revmo.
Pe. Antonio Cintho. Muitos serão 08 votos de telící
.dades que receberá de seus paroquianos.

Na mesma data registramos a passagem de
idade nova do sr. Aríatídío Gruber nosso prezado as
sinante, pessoa que desfruta de grande amizade, na
sua data festiva os mais merecidos cumprimentos.

,

Na mesma data niver da simpática garota Ma-
rllene, filha do casal Aloísio (Maria) Partala, e[e ex

Preíeíto. A jovem guarda estará promovenda a ale-
gna contagiante na alegre data. .'

Dia 24 corrente aniversariando o Sr. Carlos
Oczkovískí, funcionário municipal, colegas e amigos
estarão compartilhando da alegria na data festiva de
seu niver.

Srta. DIRCE GRUBER. Dle 24 é día de cumpri
mentos para a elegante srta. Dirce, filha do casal
Aristidio (Leonor) Gruber, ele alto agro-pecuarista. A
aniversariante receberá oumprímentos em sua resi
dência onde serão recepcionados.

Um .por semana,

PACIÊNCIA: Mais tempo se perde fazendo-se
as coisas precípítadamente do que as reaüzando com.
paciência. (Tommaseo).
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Rua Vida I Ramos, 1146 - Fone: 22-0536
,

Canoinha·s-SC

01) Preço à vista - liquido.
02) Preço à prezo para pagameato em 36/10/90 dfm.

03) Sistema e prazos de garantia
04) Local da entrega. do motor, livre de frete.

DA DOCUMENTAÇÃO: Dever' acompanhar a Proposta, em en

velope separado, a seguiDte doeumenta.

ção:
O ID Personalidade Jurídica
02) Idoneidade Fioanceira
03) Capacidade Técnica

...

04) Negetivas: Federal - Estadual e MunICIpal
05) Certificado de regularidade do INPS, FGTS e PIS.

Ob�.: Os documentos acima poderão ser substlturdos pelo Re«i8-
tro de Fornecedor do Departamento Fe'der,l de Compras ou

do D@parhmento Central de Compras do E.tado de SaDta

Catarina ou DER/SC. (em vigor).
'.

DO PRAZO: O prezo pera entrega ds& Proposta. e Documenta

ção na Tesouraria desta.Prefeitura, mediante o pa

gamento da Taxa de Expediente, expirari ã. 18,00
horas do dia 21 de agosto de 11'18.

. DA HABILITAÇÃO: Serão consideradas habilitadas, •• firma.

que atenderem 8S @xigêncillil lelall relatl
vas à. documentação e especificaçõel deite
Edital.

\
,

DA ENTREGA: A entrega da documentação e propest•• · dflyerí
ser feita em envelopes separados, contendo caci.
qual Da parte pxterna respectivamente:

OI - Documentação - Tomada de Preços - Edital 02/71·
02 - Proposta I

- Tomada de Preços .:..._. Edital 02/78
r

DISPOSIÇOES GERAIS: As informações complementares relatl·
vas à esta Tomada de Preços, seria pres
tedas Da Secretaria desta Prefeitura, ao

horário de exp@dienie normal.

A Comlssãc de Licitação designada para esta Tom'.de d.
Preços poderá rejeitar no todo ou em parte de cada ume dai propol·
tas ou anular a presente Tomada de Preços, se'm que e.iba ao.

proponentes, direito 8 qualquer indenização ou reclam.cio j.r;Uclal.
Prefeitura Municipal de Três Barras (Se), 31 de julho de 1918

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

ODILON PAZDA - Prefeito Municipal

Dr. FuckMarcelo Jacob'
MÉDICO

ESPECIALIZA<ÇÃO EM APARELHO DIGESTIVO
CLíNICA E CIRURGIA

HORARIO: 10 às 12 horas e 13:30 às 18:30 horas
Rua Major Vieira, 846 (ao lado da Retífica Canoinhas)

Fone, 22-0734 - CANOINHAS - se

AGORA ATENDENDO TAMBÉM PELO IPESC

,DR.. ZENQ AM.A.,R,t\L FILHO
_

- CIRURGIÃO DENTISTA _

I
CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com travessa

i
. 15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,'

"
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -
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CGC 83.166.033/0001-33'
1��dação, Composição e Impressão:.
Rua �aula Pereira, 765 - Fone 22-0379
Canoínhas - Santa Catarina
Proprietário': Aroldo Carneiro de Carvalho
Diretor: Rubens Ribeiro da. Silva
COLABORADORE8:
Papanduva: Esmeraldino M. Almeida
Três Barras: Paulo A. Frank
Major Vieira: Francisco Krisan
Monte Castelo: Lidio Seeeon
Canoinhas: Glauco. J. Bueno e Pedm A. GJisa.
---+ . 31 anos a servi�o dà CGIIIlunidacl. �.
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Prefeitura Municipal

de Canoinhas
PORTARIA N.o 61/78

,

.Benedit,o Therézio de Carval�o Netto, Prefeito Municipal
d� Canol?has, Estado de Santa Catarina, no uso de

I. suas atribui
çoes legaís, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÊMIO DE ACORDO COM O ,ARTIGO
144 DA LEI N.? 1.149 de 25/04/74 '

ALICE LEANDRO SOARES, professora municipal lota
da na E.LM. de Cerrito, no período de 01/08/78 a 01/02/79.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 08/08/78.
Benedito 'I'herézio ,de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada e publicada no Departamento
Administrativo, na data supra.

'

Fábio Nabor Fuclk =Dír. dé Administração - Vice Prefeito Muno

, PORTARIA N.o 62178

.Benedito Therézio de Carval�o Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui ....

ções legais, resolve:
CONTRATAR NOS TERMOS DO ARTIGO I, PARAGRAFO I'
ITEM III, DO ATO COMPLEMENTAR N.o 52, DE 02/05/69�

,

ANA MARIA ZACZÉSKI, para exercer as funções de

professora na E.I.M. DE CERRITO, na categoria de ginasiana no

período de 01/08/78 a 28/02/79.
'

.' DORACY JANTSCH BECHEL, para exercer as funções
de professora na FUNDAlÇÃO CATARINENSE DO BEM ESTAR
DO MENOR (FUCABEM), na categoria de ginasiana, no período
de 01/07/78 a 28/02/79. '.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 08/08/78,

Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada no Departamento

Administrativo, ria data supra.
' ,

'

, ,

Fábio Nabor Fuclk - Dir. de Administração - Vice Prefeito Mun.

,PORTaRIA N.o 63/78
Benedito Therézio de Carvalho Netto, Prefeito Municipal

de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui

ções legais, resolve:

CONCEDER LICENÇA PRÉrv'no DE ACORDO COM O ARTIGO
144 DA LEI N.o 1.149 DE 25/04/74.

- BERNARDA PALHANO, professora municipal, lotada na

E.I.M. de Campo das Moças, no período de 20/06/78 a 20/12/78.

LEONI KOVALS'KI, professora municipal, lotada na ...

E.!.M. de Bonetes de Cima, no período de 20/06/78 a 20/12/78.

Gabinete do Prefeito Municipal de Canoinhas, em 08/08/78.

.

Benedito 'I'herézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Esta Portaria foi registrada e publicada no Departa,mento

Administrativo, na data supra.
'

,

Fábio 'Nabor Fuck - Dir. de Administração - Vice Prefeito Mun.

PORTARIA N.o 64J78
Benedito Therézio de Carvalho .Netto, Prefeito Municipal

de Canoinhas Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui-
�

" '

çoes legais, resolve:
.

CONTRATAR NOS TERMOS DO ART. I, PARAGRAFO J ITEM

III, DO ATO COMPLEMENTAR N.o 52 DE 02/05/6:g
\

'VERôNICA JUZAK, para exercer as funções de proíes-
sara municipal na E. I. M. de Campo das Moças, na categoria de

Não Titulada, no período de 20/06/78 a 20:/12/78.

SUELI TEREZINHA FUCK, para exercer as funções �e
professora municipal na E. I.M. de Bonetes de Cima, na categorIa
de Ginasiana, no período de 20/06/78 a 20/12/78.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cànoinhas, em 08/08/7?'.

Benedito Therézio de Carvalho Netto - Prefeito Municipal

, Esta Portaria foi registrada e publicada no Departan:ento
Administrativo, na data supra. '

Fábio Nabor Fuek _ Dir. de Administração - Vice Prefeito Mun

FOTOCÓPI AS�
'O Cartório do Registro Civil, de Nereida C. €ôrte, instalada

no Fórum, acaba de receber a mais moderna "FO'F€>GOP1A·

nORA" Automática que tira fotocópia duplB' iace e sinlples

de qualquer documento em diversos 'bamaahos.

, Em apenas 5 segundos

A C On t e c endo •••• _ Responsabilidade J. e C.

* A cultura é o fruto dacuríost-
dade, dessa inquietação misterio

sa que convida o olhar para o fun
do de todos os abismos. O ignoran
te não é curioso, nunca interroga a

natureza. '

* Para esta noite, uma boite com
mil lances. Apareça lá.

* Algo diferente para o seu do-
mingo à noite num toque de muita

graça estará acontecendo no Clube
Oanotnhense um desfile de modas, se
gui�o de som discotheque. Aproveite.
* Thelma extreando idade nova

desde o dia .16 último. A' você
menina tudo de bom.
* " Altamiro está de novo entre 'nós,

agitando o coração' de muitas
gírls. É isso. .

* Aroldo e Andréa, parzínho tri
legal, curtindo a mil as transas

d� eíty,
* Se brigas Iossem remédios para

muitos desacertos, todo mundo
viveria brigando. Portanto STOP.
* Lisos Juk, um brotinho gracioso

vindo de Porto União 'que estará
se apresentando a sociedade' canoí
nhense dia 9 de setembro próximo.
* Zé, Lú, Nívea e Regina, não per-

dem uma tarde sem dar um che-
.go /DO Super-Mercado. Cafezinho, re
frescos, bolachas e tudo o mais,
deste jeito não é para engordar
mesmo.

,

* Sou moreno, olhos verdes, ca
belos castanhos. Meu torteê dei

xar coco tas apaixonadas, nê Mauro?
* Bosane e Marcelo, um parzínho

. que está a toda por aí. Vocês
combinam, por isso vão em frente.
* Beto e Edu, passaram em Brus-

que o final da semana passada.
Muita gente sentiu .a falta de vocês
por aqui.
* � 8" Silvinha com a cabeça que

e 80 Junior.. Não é para menos
né menina?

'

* Paulo M. e Sônía agora num na
,
moro tudo bem. Continuem pois

vocês fazem um parzinho trio ,

* Sábado passado quem esteve de
aniversário foi o Férls. A você

felicidades.
* Rita movimentou mais nosso fi

nal de semana. Contamos sem

pre com você por aqui.
* 'I Se tem uma guria que a muito

não aparece por aquí é a Leila
/

Aniversariantes
da semana

HOJE:- a sra. Norma esposa
do sr. Darcy Wíese; o sr.

Silvadávio de Almeida Medei
ros, residente em Curitiba.
AMANHÃ:- as sras.: Nazira

esposa' 'do sr. João Seleme e

Luiza esposa do sr. Gebrael B.
EI-Kouba, residente em Três
Barras.
DIA 21:- as srtas.: Marilene

Partala e Isolde Roesler.'
DIA 22:- a sra, Carmem espo

sa do sr; Valdir Seleme, nosso

colaborador em Agua Verde; a

srta. Leila Maria, de Carvalho.
DIA 23:- os, jovens: Marcelino

Frederico Fedalto e Cláudio
João Chagas.
DIA 24:- a sra. Olga Maria es

posa do sr. Mário Ferraresi; a

jovem Lélia de Lurdes
Carvalho.
DIA 25:- a srta.' Claudete

Hoffrnann; o 'ST. Jacob Seleme;
o menino Luiz Murilo, filho do
sr. Silvino de Lucca; o garoto
Sandro Alberto, filho do sr.

Irineu Dreveck.
Aos aniversariantes, nossos

parabéns, com votos de inú
meras felicidades.

PAI

Anos e anos cansados,
apoiados em ombros calejados,
contemplando diariamente
a vinda rapidamente
tal qual luzes esplandecentes,
Fios de cabelos brancos

. cobrindo-se com'o um manto,
fazendo-se quase um santo.

Face pedregosa,
de muita luta teimosa
em suas mãos calejosas,
dum homem que não se trai
",,.. .

'

voce e mais do que Isto,
você é grande MEU PAI.

ayrtojosé

Convite' pira Missl de 7.0 Di·.
A esposa, filhas, genros e netos de

Leonel Barcelos
�

convidam parentes e amigos para assistirem a missa de 7.0
Dia, que farão celebrar sábado, dia 19/08, às 19 horas na Igre,.
ja Matriz "Cristo Rei".

'.

Por mais este ato d,e religião e amizade, antecípada- I'

mente' agradecem.

Passeios: Leva até 9 pessoas

No trabalho:" 1 tonelada de carga.

Pifa a próxima aqulsi�ão pense!,

Seleme e- o que é isso menina, mui
tos estão torcendo pela sua volta.

* Meninos de Bandeirantes se des-
pedindo. Altamlro, Luis e Nílton,

vocês vão fazer muita falta para nós.
* Algumas do Baile

r

- Dega e 'Oiça um parzínho que
curtiu os lances.

'

\

- Calica e Leíla aproveitando jun
tos o embalo de músicas, gostosas.

,

- Bolha balançando coretos
- Mozara num astral muito bom.
- Maria com pensamentos bem lon-

ge.
- Ala jovem, e velha reunidas e

bem descontraídas.
-

- E aquele frio tez-se presente.
- Um baile bom, sem dúvida, mas

para alguns poderia ser melher,
- Para a Silmara se o Décio lá es-

tivesse.
.

- Para a Silvinha se o Junino
viesse.
- Para a Suli se o cara notasse' os
lances.

.

_ Para a Maria se alguém lá apa
recesse.
- li: para «você» se tal pessoa não
aborrecesse.
* Um lanche descontraído e legal

a Silmara estará, otereeendolem
sua casa hoje. Suas amigas presen
tes lá. .

* ,Hilário e Inha, mais um que a-

contece e agrada. ,

* Cláudio' Dreveck, muito fofinho

recebendo olhares de multas
menininhas.

.

* Rosângela Gonçalves, menina
bonita que vem de longe debu

tar aqui. Aeompanhada? Pois, é ...

* Soraia sempre fofinha irradiando
simpatia. É Pedro você está com

tudo. Continuem.
* Pontificando com a gente 80-

sangela e Januário, um parzlnho
que é sempre alegria a onde se en

contra.
* Sandra AUage muito elegante é

, preseaça marcante em nossa so·
ciedade.
* ' E a Margareth multo afim do

IkEl. Dá uma chance.
-te ..A graça de menina Luciane

Wendt comemorou seu aniver
sário na última segunda-feira," reu
nindo um grupo de amigos para fes ..

tejar. Parabéns.
*' Nívaldtnho, passou um fiDl�1 de

semana conosco, alegrando InQ,fs
o pedaço. '

,

.. Nesta noite as patroneSS8s das
debutantes de 78 estario ofere

cendo às suas afilhadas um j,antar
na bonita residência do casal·Anto
nio (Doracy) Seleme . .n o debute qJl8
se aproxima, onde serão apresen
tadas 22 lindas meninaa-mocaa à
nossa sociedade:
*' Não desperdice o presente. Ble
,é o único em que podei reparar o

passado, e cG�struir o futuro.
, Talllu!ll

«KOMBI

Canoinhlt - se
& .: elA.MALLON

Você gosta de estar sempre na moda?

Então procure o

Bazar Canoinb8Dse
na Rua Felipe' Schmidt, 393

Agora fazendo parte das Ors.nlza�6es' de
Nivaldo �urgardt.

ESPERAMOS VOCe: I
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Em sessão solene realizada pela Câmara Mu

nicipal de Três Barras, foi procedida a entrega do hon
IOSO título de CIDADÃO HONORARIO de Três Bar

ras, ao sr. ROBIN A. COLLINS. Tal deu-se no dia
9 último, nas dependências do Salão Nobre da referi

da Casa. Contando com a presença maciça de auto

ridades e povo tresbarrense, a cerimônia decorreu nu

ma harmonia contagiante. O homenageado é filho
de Algwyne Collins e Barbara Griffing Collins. Nas

ceu em Port Jefferson - New York, aos 26 de no

vembro de 1.930. Em 14 de novembro de 1964 casou

se com Elaine Blackmon, tendo nascido desta união
uma filha de nome Kerry Elaine Collins. Sua profis
são real é Engenheiro Florestal, formado pela Uni

versdty of Michigan - Ann Arbor - Michigan, no

período de 1. 951 a 1. 954, onde diplomou-se em Enge
nharia Florestal - Bacharel de Ciência em Engenha
ria Florestal. No ano de 1. 958, na mesma faculdade,
formou-se Mestre de Engenharia Florestal. ROBIN
A. COLLINS, veio ao Brasil, mais precisamente a

Três Barras, em data de 30 de março de 1.966, tendo
iniciado seus serviços à frente da firma Rigesa-Celu
Iose, Papel e Embalagens Ltda. a 1. o de abril do mes

mo ano, já no cargo de Gerente Florestal. Foi nesse

cargo, que nas atividades próprias do seu serviço, in
troduziu o uso de equipamentos de segurança ao tra

balhador. Procurou e lutou arduamente para a am

pliação da área de reflorestamento e florestamento,
no município de Três Barras, visando permitir a im

plantação futura da fábrica de papel que óra se vê
edíf'icada e em funcionamento. Permaneceu em Três
Barras por 12 anos, durante os quais dedicou uma

grande parcela de contribuição social e humanitária.
Também no setor educacional, sua presença era des

taque constante, contribuindo enormemente para o

desenvolvimento maior do setor educacional no mu

nicípio.
O homenageado foi saudado inicialmente 'pelo

vereador ANGELO LUIZ RAMPANELLI, que enfa
tizou a liberdade política oferecida aos funcionários
da Rigesa, por ele comandados, além de realizar um
histórico da vida do sr. ROBIN A. COLLINS, junto
2.0 meio tresbarrense. Em seguida utilizou-se da pa
lavra o Presidente da Câmara Municipal de Três Bar
ras, sr. ADHEMAR SCHUMACHE�, que fez um agra
decimento ao homenageado, por tudo que ele realizou
pela terra tresbarrense, durante os anos que aqui
conviveu. Posteriormente foi convidado o sr. RAJA
M. BITTAR, para proceder a entrega do título hono
rífico a ROBIN A. COLLINS. Após saudado pelos
presentes entusiasticamente. fez uma breve alocução.
agradecendo tão honroso título, prometendo que o

referido título teria um lugar de destaque em sua

residência nos Estados Unidos.

Estiveram presentes à cerimônia, participan
do da mesa Diretora, as seguintes pessoas: o home
nageado e sua esposa; ODILON PAZDA - Prefeito

Municipal de Três Barras; HENRIQUE KRZESINS
KI - Presidente da Câmara Municipal de Canoinhas;
DR. HILTON RITZMAN - Presidente da ACIC',
RAJA M. BITTAR - Diretor da Fábrica da Rigesa;
ANTONIO WILSON WIESE, - Escrivão de Paz de
Três Barras; os ex-Prefeitos. sr . JOSÉ FELICIO DE
SOUZA -e DORIVAL BUENO; DUILIO COHNEL
SEN - representante da ERUSC; SEZEFREDO
T{URCEWSKI - Presidente do Sindicato dos Traba
lhadores Rurais de Três Barras: FREI TEOBALDO
LUZ - Vigário da Paróquia; DR. RIVADAVIA RI
BAS CORRÊA - Decano dos advogados em Canoi
nhas; além dos vereadores da Câmara Municipal de
Três Barras. O, título de CIDADÃO HONORARIO ,

foi concedido ao supra homenageado, por unanimida
de, através de solicitacão feita pelo vereador ANGE
LO LUIZ RAIV[PANELLI. Tal fato, por si só, eviden
da o alto conceito que o homenageado desfruta - em

Três Barras. Cabe bem as palavras proferidas no

discurso do sr. ADHEMAR SCHUMAcHER, Presi
dente da Câmara Municipal, onde diz: "O nosso ho

menageado deu um exemplo fecundo de trabalho
construtivo, de espírito criador, de compreensão e de
amizade. Mesmo saindo do nosso convívio como vai, ,

nossa amizade, consideração e apreço permanecerá in
tacta onde quer que esteja. A nossa estima o acom

panhará. Esta egrégia Câmara Municipal, juntamen
te com o povo tresbarrense hão de levar semore em

sua lembrança O' vosso nome".
-

Desta- forma, vemo-nos incorporados a mam-

REFLEXO==

- Luminosos e Placas de Acrílico

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

- Espelhos

�=LOJA

festar a nossa prova de consideração, mostrando p�y
_

essa forma, que sabemos fazer jús e galardear o me

rito onde quer que esteja. O povo tresbarrense sabe

perfeitamente fazer esta dissociação.
wilson

Discurso DD Vereador Adhemar Schumacher
Autoridades civis, mifitares e Eclesiásticas

aqui presentes; Senhores Vereadores

Meus Senhores e minhas Senhoras.

Nosso Homenageado Sr. Robin Collins.

Impelidos pelas mais entusiasticas das alegrias;
viemos incorporados manifestar a nossa prova de con

sideração, mostrando por essa forma, que sabemos

fazer jus e galardear 0' mérito onde quer que se en-

contre. .
_

O vosso caráter imaculado, a vossa conduta

irrepreenssível e os vossos sentimentos, são um pe
nhor sagrado do brilhantismo e respeito que sabereis
ser merecedor, e para o qual fostes elevado. Nós nos

enchemos de contentamento por ver que o cidadão

ilustre, cuja alma acha-se 'Sempre aberta às expan
sões de amizade, recebe hoje o honrável título de CI
DADÃO TRESBARRENSE. Cavalheiro de mérito
reconhecido e incontestado, pautando sempre os seus

atos pela mais severa das normas; de caráter firme e

resoluto, mas 'somente inspirado na virtude e no de-_
ver, vós soubestes fazer-se amar por aqueles que com

ele primam, porque além da grande amenidade de
trato e afável cortesia, coloca a amizade e o trabalho
acima de todas as demais paixões.

O nosso homenageado deu um exemplo fecun
do de trabalho construtivo, de espírito criador, de

compreensão e de amizade.

Mesmo saindo do nosso convívio, como vai,
-

nossa amizade, consideração e apreço permanecerá
intacta onde quer que esteja. A nossa estima o acom

panhará. Mesmo que trilhes Os: mais, diversos cami

nhos, sempre se interporarão duas palavras símbolos
de um local: TRÊS BARRAS. Esta egrégia Câmara

Municipal, juntamente com o povo tresbarrense hão
de levar sempre em sua lembrança o vosso nome.

Vários anos de árduo trabalho e dedicação a causa

tresbarrense vós dedicastes, sem procurar formar um

nome, sem orgulhos, mas 'sempre humilde e sincero
no que realizava pela nossa terra. É, pois, através'
deste título honorífico, que pretendemos agradecer
tudo o que por vós foi feito em benefício de Três
Barras. Não vou me alongar em realizações, pois as

conhecemos perfeitamente, e ficarão na nossa lem

brança.
Esperamos porém, que todos os bens que aqui

introduzistes e ao mesmo tempo recebestes, também
o tenhas em sua terra de origem, se não igual um

pouco mais elevada. São os nossos votos. Queremos
que a felicidade seja sempre perene para vós e tam
bém estendida à 'sua família, que entre nós conviveu

por estes longos anos.
I

Que DEUS esteja cernpre presente em todas as

suas realizações, outorgando-vo-. os mais altos desíg
nios, para que possam permanecer felizes durante os

futuros dias de vossa vida. Tudo que exista de bom

l,:ia face da terra, que recaia sobre a vossa pessoa, pois
e merecedora.

_

Que os, males fuj am do vosso alcance,
e permaneçam em outros locais, longe de vossa bon
dosa pessoa.

D'iscurso DD Vereador Angelo L. Rampanelli
- Hoje, encontramo-nos aqui precedendo a en

trega do honroso título de CIDADÃO TRESBAR
EENSE, no prezado senhor Robin AIg',�yne Collins, e
�) fazemos com a maior alegria e ratisfaçâo, por ser um
cidadão oriundo dos Estados Unidos' da América
que vindo prestar serviço em Três Barras, mais preci ,

samente na Rigesa-Celulose, Papel e Embalagens
Ltda., dedicou seu tempo, sua inteligência, sua capa
cidade, seu alto espírito comunitário) aliada a sua

grande vontade de auxiliar e ajudar o próximo, con
juntamente entre a firma Rigesa e o povo tresbarren
se. :S, desta forma desde sua chegada a nós, até a pre
sente data, ROBIN A. COLLINS, soube arregimen-

tar grande amizade .do povo tresbarrense, de
uma di ti

.

t bé
qualquer classe social. D;vemhos IS'fI?gudlr C�d ed�)

óra recebedor do título onorr ICO e 1 a ao

+ue � rense é filho de AIgwyne Collins e Barbara

G��:fi� Collins; nasceu em Port Jefferson - New

Y k aos 26 de novembro de 1. 930; tendo-se casado

co% Elaine Blackmon Collins, em 14 de novembr.o de

1 .964, tendo nascido de s�u casamento uma fIlha.:

Kerry Elaine Collins, nascida ,em 15 de
_ <:-gosto de '"

1.972. Sua profissão real e. E�genheIro Florestal,
formado pela Univ�rsity of Mlchlg�n - Ann Arbor
_ Michigan, no período de 1. 951 a 1. 954, onde em da..

ta de 22 de outubro de 1. 954, dip:.?m?u-se em Enge
nharia Florestal - Bacharel de Ciência em Engenha
ria Florestal. No ano de 1958 na mesma Faculdade

que o formou, chegou a Mestre d� Engenha::ia Fl�
restaI. ROBIN A. COLLINS veio ao Brasil, mais

precisamente para Três Barras em data de,30 de mar

ço de 1.966, tendo iniciado seu trabalho a frente da

Rigesa no dia seguinte no elevado carg? ?e Geren�e
Florestal. Foi nesse cargo, que nas atividades pro

prias do seu serviço, introduziu o uso de equipamen
tos de segurança ao trabalhador .

Procurou e lutou

arduamente para ampliação da área de refloresta

mentos em nosso Município, visando permitir a im

plantação futura da Fábrica que óra vem?s �?ificada
e em funcionamento. Permanece entre nos ja por 12

anos, dentre os quais sempre dedicou uma grande
parcela de contribuição social e humanitária, junto a

Casa da -Criança de Três Barras, que dele recebeu

ajudas das mais diversas. Também, no setor educio

nal, era destaque constante, com auxílios, doações de

áreas da Rigesa para construção de Escolas, fomen
tando o maior desenvolvimento nos setores educacio

nais da nossa querida Três Barras, que acreditamos

também ser a dele . No campo político destaca-se pe
lo fato de oferecer liberdade a seus funcionários de
escolherem livremente e participarem de campanhas
em pról de candidatos da terra . Nunca interpôs-se
quanto a este ou aquele candidato. Vale acrescentar

ainda, que o nobre cidadão é membro do Rotary -Clu
be de Canoinhas, o que por sí só já demonstra seu

alto espírito comunitário. Acreditamos ser desnece.>
sário enumerar uma a uma, as ações de beneficiên
dai procedidas pelo nobre cidadão, pois teríamos, que,
tomar muito tempo, mas elas estão presentes em to

das as realizações em pról da comunidade tresbar

rense, que reconhece nele um inconteste colaborador.

Sempre que solicitado demonstrou boa vontade em

prestar e oferecer uma fatia de 'sua bondade a quem
necessitasse Desta forma, só nos resta deixar de pú
blico o nosso profundo e imorredouro agradecimen
to, por tudo que realizou pela nossa Três Barras e

seu povo, sem nunca pensar em benefícios próprios,
de onde constatamos' e impomos como verdadeiro
seu elevado conceito de moral, justiça e humildade.
Tanto é que, por indicação do 'vereador ANGELO
LUIZ RAMPANELLI, foi a referida indicação apro
vada por unanimidade por esta egrégia Câmara Mu
nicípal . Não houve restrições de nenhum vereador
quanto a indicação, por :rec�nh�cerem eles o trabalho
diznífícante desenvolvido pelo senhor ROBIN A.
COLLINS, junto ao povo tresbarrense de qualquer
classe 'social . Somente este fato seria o suficiente pa
ra conceituarmos sua pessoa, e indicarmos o nossa
nrofundo aaradecimento . Hoje. o recebedor do títu
lo de CIDADÃO TRESBARRENSE está para nos dei

x.ar, volt�ndo a sua terra de origem, por circunstân
eras alhel/as ao nosso desej o e consideracão . Deixa

n.os s,u� pessoa física, mas espiritualmente seu nome
ficará Impres�o nos anais da nossa história, por tudo
que fez. Queira DEUS, que o nobre cidadão tenha a

mesma disposição demonstrada quando entre nós,
t�mbém lá em sua terra, pois mudam-se as naciona
'bdades mas não mudam-se os homens. Nada se su

��de sem que haja um motivo para que tenha suce
OIdo . Assim sendo, vemo-nos na obr'iaacão de enviar
em no,:rr:e da Câmara Municipal de Três' Barras, os

agradeCImentos necessários ao nobre cidadão, e oue
todos os be.ns que lhe ocorreram se perpetuem du
r�nte sua VIda, o mesmo ocorrendo com a beneficiên
ela que v�mos dis,bnguidas no seu semblante. Quere
mos deseiqr tudo de bom e maravilhoso ao senhor
R�B.IN A. COLLINS e sua distinta família e que a

felicidade ql h' t
' .

,

. _,.

le oJe. e,m.os, graças ao seu espírito co-

�1unItano e hD:manltano, seja recebido por ele em

�ua terr.a de origem. Assim o disse com
.

os nossos
ugradeclmentos ...

ÓTICA CONFIANÇA "O Excepcional é
um ser que caminha
à procura da luz",

Ajude-o!

- Fabricamos todos os tipos de lentes para óculos
.

1 '

I
' desde

Visão simp es, bifocais, ate entes Varilux 2.
- Aparelhagem mcderna, perfeita tmon agem, garantia de
qualidade e ass istência permanente.

SEMAMA DO

EXCEPCIO,NAL

Praça L:ú.��·o Müller, 522 (ao lado da ótica Confiança)
Canoinhas - SC

Responsável Técnico: ENG.o MARCOS WUNDERLICH

. Praça Lauro Müller, 514 - Caneínhas se
ij I
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'Registro
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial

do Registro Civil do 1.° Distri

to de Canoinhas, Santa Catari

na faz saber que pretendem
easar-se:

ADOLFO SAFANELLI e

SJLVIA STO�ARSKY,. ��bos
,solteiros, nascidos, domiciliados

e residentes em Capão do Her

val, deste Município. Ele, lavra
dor, nascido em 12 de setembro

.

de 1957, filho de Aquino Safa

nelli e Hilda Richter Safanelli.
Ela do lar, nascida em 3 de no

ve�bro de 1960, filha d€ Daniel
Stolarsky e Irma Wengrath
Stolarsky.

CESAR AUGUSTO QUA
QUARELLI e ALENITA ORGE
CÓSKI, ambos solteiros. Ele,
instrutor de educação física,
nascido em Curitiba, Estado do

,

Paraná, em 21 de junho de 1948,
residente na cidade de Curitiba,
filho de César Quaquarelli e Ol
ga Quaquarelli. Ela, balco�ista,
nascida em Serra do Lucindo,
Município de Major Vieira, des
te Estado, em 3 de outubro de

1961, residente nesta cidade, fi
lha de João Orgecóski e Emilia

Orgecóski.
ANTONIO TEMOTEO DOS

SANTOS e ARMINDA BUENO
DA ROCHA, ambos solteiros,
nascidos em Felipe Schmidt,
deste Município e residentes em

Herval Bonito, deste Município.
Ele, lavrador, nascido em 1. o de
abril de 1948, filho de Adolfo
Temoteo dos Santos e Elvira do
Nascimento. Ela, do lar, nasci
da em 7 de dezembro de 1957,
filha de. Francisco Bueno da
Rocha e Ana Guergunt da Ro-
cha:

'

PAULO ROQUE KLO
PASS e IVONE BENTO DA
SILVA, ambos solteiros, domi
ciliados e residentes em. Jar-

Idim Esperança, desta cidade v l
Ele, operário, nascido em Santa
Haidêe, deste Município, em: 12
de setembro de 1955, filho de
João Klopass e Maria Carvalho
Klopass. Ela, do lar, nascida em

Rio dos Poços, deste Município,
em 21 de junho de 1961, filha de
Fortunato Bento da Silva e In
fância Farias da Silva.

Civil EDITAIS
MARIO EUDOXIO KLOD

ZINSKI e MARLENE LISETE
'KARVAT, ambos solteiros, do
mic�liados e residen�e,s .

em Pi- Inheiros, deste Municipio . Ele,
lavrador, nascido em Irineópo
lis, deste Estado, em 5 de setem
bro de 1949 filho de Alexandre
Klodzinski e Ignês Klodzinski.
Ela, . do lar, nascida em Pinhei
ros, deste Município em 15 de
setembro de 1951, filha de Pau
lo Karvat e Nair Cubas Karvat .

FERNANDO LUIZ KRZE
SINSKY e DARLI APARECIDA
VOIGT, ambos solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cida
de. Ele, auxiliar de contabili
dade, nascido nesta cidade, em

2 de janeiro de 1954, filho de
Pedro Paulo Krzesinsky e Rosa
Insphaír Krzesinsky. Ela, do lar,
nascida em Serra do Lucindo,
Município de Canoinhas, em 8
de Novembro de 1956, filha de
Landoaldo Voigt

.

e Elfrida
Pscheidt Voigt .

AIRTON ANTONIO PE
TERS e ERNESTINA OSTROS
KE, ambos solteiros, residentes
em Bairro São Cristóvão, desta
Comarca Ele, lavrador, nascido
em Bela Vista do Sul, deste Mu
nicípio, em 30 de setembro de
1951, filho de .Francisco Libera-,
to Peters e Maria Luiza Peters.
Ela, do lar, nascida em Arroios,
neste Município em 18 de julho
de 1960 filha de Ambrosio Os-

,

troske e Etelvina d'Oliveira Os
troske .

SERGIO TRENTINAGLIA
e IZAURA SALETE GRASEL,
ambos solteiros. Ele, auxiliar de
escritório nascido em Caxam-

. ,

bú, Município de Chapecó, des
te Estado, em ôde maio de 1955,
residente na cidade de Chapecó,
filho de Laurindo Trentinaglia
e Maria Cecilia Camatti Trenti

naglia. Ela,. auxiliar de escritó
rio nascida em Erechim, Estado,

do Rio Grande do Sul, em 22 de
outubro de 1953, filha de Valen
tim Guilherme Grasel e Josefa
Grasel, residentes nesta cidade
de Canoinhas.

FE:RN ANDO HAUER
BACH e NEUSA TEREZINHA
CORR�A DE SOUZA, amb�

solteiros, domiciliados e residen-

tes em Campo da Agua Verde,
desta cidade. Ele, operário, nas
cido em Sereia, deste Município
em 11 de abri} de 1955, filho de
Osvaldo Hauerbach e Maria Ira
ci Hauerbach. Ela, do lar, nas
cida" em Rio dos; Poços, deste

Município em 19 de janeiro de
1962 filha de José Lino de Sou-

,

za e Emilia Corrêa de Souza.

GREGORIO HEUKO e JU
, RACI VILMA ARTNER, ambos
solteiros domiciliados e residen-

,

tes nesta cidade de Canoinhas.
Ele, industriario, nascido em

Antonio Olinto Estado do Para-
,

ná em 22 de fevereiro de 1953,,

filho de Laudemiro Heuko e

Rosalia Duma Heuko. Ela; pro
fessora,nascida em Fartura, des
te Município em 19 de dezembro
de '1957, filha de Francisco Art
ner Neto e Hercilia Bompeixe
Artner.

JULIO 'WÇ)IDELLA e LE
NIR SOARES LOURENÇO,
ambos solteiros. Ele, lavrador;
natural de Lagoa do Sul, deste

Município, nascido em 1. o .de
agosto de 1956, residente em La

goa do Sul, filho de Ernesto
Woidella e Joana Androchevska
Woidella. Ela, do lar, nascida
em Gralha, deste Município em

6 de junho de 1959, residente em

Rio dOIS: Poços, deste Município,
filha de Hercilio Soares Lou
renço e Tagina Soares Louren
ço..

.

Canoinhàs, 16 de agosto de
1978.

Nereida C. Côrie
Ofieial do Registre �iYii.

•

"Enquanto houver

Ipessoas se preocu-

pando com outros.
1

haverá esperanças
de se encontrar fe':.
licidade no mundo".

S•• iRi do Excepdenal

, •
'
., ••

t
\

I \ lO ��;, •

...

," • ""..
,,::. I' "

�.. '. , \>
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UNGER & elA. LTDA.
INDÚSTRIA _. COMÉRCIO -

.

EXPORTAÇAO
Telef.: Escritório 23-1'770. Loja 23-2&14

Distribuidores Exclusi vos

Completa dos Motores

Completa secção de vidros

a preços diretos da fábrica .

• r:1Ia1l1 41. 44 - 'Vl\lfAe .A VOO_A - PIt.
Rua Bel;. ..5. a' .,

Re9r€Sent8nte em Canolnhas:

Waldernar �nüppel
.

A, :rODe 2·2-t:t3'1 __ €an&mhas - 'S••la .aiMi-..a
Rua ,Maj,r Vi.i;Pa, 3u - "',

1952 25 1977

da Linha

«WEG»

'li'"
'

.

'

,

-

-,

Convite para Missa· de Sétimo Dia
S'· d f' LIO HUMEN"HUK & elA.,

OClOS a Irma BASI
f Ieci t def d d com o a ecimen o .

LTDA., pro un amente consterna os
. d Séti Dia era

seu. sócio fundador, convidam para .MIssad. e

19
e ,,�,�o do às 19.

sufrágio de sua alma, que será realIzada Ia ,.la a .

,

horas, na Matriz Cristo Rei.
'

Agrad'ecimento e Convite para
( ,

'

" Missa de Sétimo ,Dia
,._1 ..,-

A família de BASILIO HUMENHUK, agradec�_ sen
síbílizada as manifestações de pesar rece.bi�asd porl ocaslao, t:seu falecimento, especialmente pelo car.I� o � c .a�e.meV:
ca de Canoinhas Balneário de Cambonu, ao rer .UIZ, 1-

gário da Paróquia pelas palavras d.e conforto. e con�Ida pa�a
Missa de Sétimo Dia, que será realIzada no dia 19, sabado, as

19 horas, na Matriz Cristo Rei.

BASILIO HUMENHUK & (IA. LIDA.

I Revendedor

1948
FORD I

1978
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Corcel cupê luxo 1977 - vermelho
Corcel 1973 - coupê luxo - amarelo
Galaxie 196-8 - vermelho
Volks 1972 - 1500 amarelo
Variant 1975 - bege
Jeep 1975 - azull
Opala cupê luxo 1972 - prata

Adquira .seu veículo usado com a mínima entrada.
A'

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência,
aOE: melhores preços da região.
Vj.;;jte-nos sem compromisso, em noss.a loja à

Rua Vidal Ramos, 203,,- Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024
'\l'!lI'�""II1I'Bl"'__ra� liN' M �" ,"I

SoaresDr. Dalmo
MÉDICO - cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório já aberto.

Rua Caetano �osta - novo edifício da' Casa Para Tedos
.

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

�mr=�===============================_==================�

. 'e<j;! :i �����

Oferta do L O J AO C R U Z E I R G

I

FOGÕES Â LENHA a�partlr de Cr$ '-..130,00

l�Ojão Cruzeiro
R. Caetano Costa, 793 - pertinho da Rodoviária Munlcipal
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as e
• •

ei a,
Escreveu: Francisco Krieon '

MARCOS 'WANDRESEN

VISITOU MAJOR VIEIRA

Acompanhado do Prefeito e

vice Prefeito de Canoínhas
'

e o

Prefeito de Três Barras, esteve
em nossa cidade o candidato a

Suplente de Senador na chapa
do Dr. Aroldo Carvalho,' o Sr.
Marcos Wandresen.

O mesmo manteve contatos

políticos com o Diretório da
ARENA e visitou vários líderes
políticos de nossa cidade.

Marcos Wandresen, cidadão
simples do interior, dedicou sua

vida inteira à defesa dos inte
resses do homem do campo, con
seguindo, com, muita perseve
rança e muito trabalho, uma re

levante posição de liderança a

classe rural. Marcos Wandre
sen em um bate papo com este
colunista, solicitou-me que diri
gisse uma mensagem de otimis
mo a todos os colonos e traba
lhadores de Major Vieira, pro
metendo que. estará sempre lu
tando em 'defesa do trabalHa
dor rural. Esta coluna desej a
ao visitante muito sucesso em

sua campanha, juntamente' com
o companheiro de chapa Dr.
Aroldo Carvalho.

I

I
I

II'

NOTAS DIVERSAS
- Esteve em visita de inspe

ção na Junta de Serviço Militar'
de nossa cidade, o CORONEL
AURELIO MARQUES BEL
LARD, chefe da 16.a Circuns

crição de Serviço Militar, sedia
da em Florianópolis. Agradece
mos a visita.

.
,

- Desde a semana passada,
o nosso posto telefônico está
mudo, pois 00 aparelho apresen
tou' um defeito e foi levado a

�lorianópolis para reparos, até
a,d�ta, em que escrevia esta ma
terIa ainda não voltou. Cente
nas de pessoas tem procurado
nosso posto telefônico, mas I)

esmo não funciona. Mas breve
será restabelecido.

- Também as ruas de nos

s� �idad"e estão as escuras, pois
,:anas lampadas foram desliga
das, quando, da grande estia
gem e até agora não foram li
g das. ,Os consumidores recla

ma� que estão pagando a taxa
d Iluminação pública e as lâm
padas estão apagadas. Era bom \
que os responsáveis pela CE
L SC em nossa cidade fizesse

l1:0vamente as ligações, pois as

SIT? nâo dá pé, para pagar ilu
mmação e ficar as escuras.

'

- Mais quatro pessoas de
nosso município estiveram este
fim de semana na cidade de Ca
çador, participando do 9.° Cur
silho de Cristandade. Aos nos

sos representantes desejamos
muito proveito neste encontro
de ordem religiosa.
- O município de Major

Vieira irá promover no próximo
mês de setembro um campeo
nato 'municipal de futebol, pa
ra o qual estão sendo convida
das todas as equipes do interior.

- Esteve na última quar
ta-feira em nossa cidade o can

didato a deputado Estadual Dr.
Helio Juk, o qual manteve con

tatos políticos com o diretório
da ARENA.

- A CELESC vai fazer uma
rede de eletrificação partindo
de nossa cidade até a localidade I

de Lagoa do Sul, beneficiando
mais de 30 propriedades rurais,
portanto mais uma vez, nosso

município está de parabéns.

f'
.

'Registro Civil

EDITAI,..
LEOPOLDO PEREIRA, Ofi

cial do Regístro Civil de
I

Bela
Vista do Toldo - Canoinhas -
Santa Catarina,' faz saber que
pretendem casar-se:

VIDAL KUCARZ com VAL
DEVINA MASSANEIRO, bra
sileiros,solteiros, naturais 'deste

Estado, ele lavrador) nascido em

Colónia Ouro Verde, aos 27 de
Abril de 1.958, filho de Albino
Kucarz e Genoveva Kucarz. Ela
doméstica, nascida em Imbuia,
aos 15 de Maio de 1. 959, filha
de Alvino Lidio Massaneiro e

Elvira de Olíveira Massaneiro,
falecida.

Se alguém souber de algum
impedimento legal, oponha-o na

forma dá lei.
Bela Vista do Toldo, 16 de

Agosto de 1. 978 .

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial

I·

.

Prefeitura, Muni

cipal de

Canoinhas
Port ri . 60 de

O�/08/78
Benedito Therézio de Car

valho Netto, Prefeito Munici
pal de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, no uso de
suas at -íbuíçõee legais resolve:

..'TOMEAR COMISSÃO

Constttuida pelos senhores
Vice-Preteíto Fábio Nabor
Fuck, Henrique' Krzesínski,
Presidente da Câmara de Ve
readores e as pro�essoras
Bras Esmeralda S Buch; Ju
ci R. Seleme; Fléride Bítten
court e Jenny Maria .R Is
phair e Conrado Narloch, Ca
pitão Delegado da JAM, para
organizar o programa dos
Festejos da Semana da Pátria.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, em 08
de agosto de ] b78

.

Benedito Th. de COfwallul tette
Prefeito Municipal

Esta Portaria foi registrada
no' Departamento Administra
tivo na data supra

Fábio tv'ahor Fuck
Diretor Administràtivo
Vice Prefeito Municipal

'N� _ teriel escolar e de
e scn orla você encon-

tra na loj'3 da

Impressora Ouro V�H

Encontram-se em Cartório, 2. ° Ofício, à Rua Vídal Ramos,
Edifício do Fórum, para serem devidamente protestados os :�e··

guintes títulos:

DP N.o 8611-2, vencimento: 12.03.78, valor Cr$ 2.055,00.
DP N.o 8611-1, vencimento: .12.02.78, valor Cr$ 2.055,00.
DP N." 7921, vencimento 27.11.77, valor Cr$ 1.570,00, emiti

das por DENELAR - Comércio de Eletro Domésticos Ltda., con-'
tra :WALMOR HOFFMANN. I

DP N.o 28337-C, vencimento 30.07.78, valor Cr$ 1.456,40.
DP N.o 28221�B, vencimento 30.07.78, valor Cr$ 1. 456,38.1

Emitidas por Aristides Mallon, contra JOÃO MARQUES DOS

SANTOSj I
Por não ter sido possível encontrar os referidos responsá

veis, pelo presente os intimo para no prazo de três (03) dias> a
I

contar da publicação deste no Jornal CORHEIO DO NORTE) vi
rem pagar os menCÍ'onados títulos, ou d�r as razões. porque . I""�.o
o fazem e ao mesmo tempo no caso de nao ser atendida esta El_;�:l�1mação, os notifico do competente protesto.

Canoinhas; 17 de agosto de 1.978

ALCIDES SCHUMACHER - Oficial Maior

•

w _.
.-

Govern· do Estado de :"'>anta C;tarina
,

I

Fundação Educ clona da anta sl:�rina-
COLÉGIO AGRr·�OL

ES

«VIDA,L' RAr�O'S»
A Direção do Colégio ,p. gícola «V,id I

Ramos ». comunica LOS interessados, Q e
a tra vés do convênio celebrado entre· [
Fundação Educ .. cional de Santa Catari a
e a Fundação Catarinense do Trs ba!h "

f ará re lizar O"S dep dências do r fHj id
Colégio· em Marcíl: o Dir.;' os . segun t -1'
cursos:

Curso de Tratorí st.a A, grícola de 04
de 9 a L 7 de .. O

Curso de iniciação à opografi� e

Conservação de Solos de 9/10 a 20/10

Curso de Nutrição Animal e Produ

tor de Forragens de 9/10 a 20/10
Outrossim

.

comunica que as inscri

ções poderão ser f -itas na secretaria do

Colégio até � (três) dias antes do início

de cada curso, e que as vagas são limí-
I

tadas.
Melhores informações poderão ser obtidas

pelo telefone 22a0324.

Canoinhas (S8), 11 de agosto
A DIREÇÃO'

de 1978,

2

e ntem
Inaugura-se hoje a Agência do Banco do Brasil

Inaugura-se às j o horas de boje" a. Agên�ia ]oc�l �o
Banco do Brasil, estabelecimento de crédito cuja ausencia

se fazia sentir em nossa terra.

Reveste-se o acontecimento da maior significação,
notadamente quando o nOSBO município, voltou os olhos para

a produção agropecuária.
Exatamente no momento em qúe se fazia necessária

a existência de estabelecimento de crédito que de_votass�
especial carinho e atenção aos problemas da produção agri

cola iacilitando o crédito aos pequenos produtores, surge

na �ida econômica de Canoinhas, qual anjo tutelar, o Ba�co
do Brasil sob a clarívtdente direção de um moço, conhectdo

. na nossa' terra, amigo de nossa gente" entusiasta pelo nosso

desenvolvimento o Sr Omar Gomes. .

Quando Canoinhas vive nova er.a e concentra o seu

esforço na produção tritícola, indispensável, sem dúvida, a

presença' do Banco do Brasil,

Saudamos o acontecimento como alviçareiro e da

maior importância para a vida econômica do nosso Município.

Sociais
HOJE: - Odüsa Reny filha do sr. Oady Nader; Maria

Nina filha do sr. Nivaldo Almeida; Sr. Waldemar Wendt. Dna

Marta esposa do sr. Francisco Wiltuchnig.
DOMI GO: - Dna Wally esposa do sr. Francisco Voigt;

os jovens Zakei e Zanei filhos do sr, Simão Seleme

DIA 14: � Sr Augustinho Belloto; Dona Adelia esposa
do sr. Max Schumacher.

DIA 15: - Sr, Miguel Dureck; Sra. Odete esposa do

sr. Dr. Mario Amaral; Adernar filbo do .sr Carlos Milbauer;
Srta. Verônica filba do sr. Frederico Werdan; Dalva Maria
ILha do sr. Pedro P. Portes; Sr Ewaldo Funka.

DI A 16: - Sr. Luiz Eugento Tack: Dona Nura esposa
do sr, Abrabão Mussi; Anita filha do sr. João Fürst; Dona An

gelina esposa ao sr Antonio Tomporoski; Srta Terezinha fi
lha do sr, Virgílio Trevisaní; Adilson filho do sr. Fernando

Freiberger; Edgard filho do sr Willy Prust; Dona Rosa, espo
sa do sr Derby Fontana; Sr dr. Romeu Ferreira; Srta. Maria
Luíza filha do sr. Artur Bauer; jovem Gerhardt Hugo Knoll

DIA 17: - Assis filho dó sr. Antonio 'I'omporoski; Edith
filha do sr. Willy Prust; Maria Iílha do sr. José Damaso da

Silveira; Dona Bárbara esposa do sr. José Damaso da Silveira,
. Aos aniversariantes nossos parabéns e votos de Iell-
cidades., Correio do Norte, (eetembro/tsõô )

nma·u.. #ft Ati 5íê*!!7r' • .. ,.

(FWILIAL)

. em novo endereçoagora

:La rro

( o lado

Pr3C,'
�

Müller ,

da S.·8.0.)

1978

Ito d
"OCO

V
Dt

eWcu OS" a os
�omér(fo· e
enc o ar

Marca

Opa'la 4 portas ..

Opala 1: portas ..

Opala 4 portas ..

Ano

1974:

1973

.. .. .. .. .. .. . .197/1

.. .._,..

Caravan .; .. .. .. .. ... 197�.. •• •• •• •• •• v

Chevette .. .. .. .. ..'.. 1977
Kombi.

-'
, Santa Catarina
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Indústria
Frie�ricb

e Comércio Otto
-S. A. - ICOFHISA

C.G.C.M.F. 83.188.797/0001.20
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCAÇÃO
Fieam eonvoeados .os senhores acionistas para reu

ui.fIo-se em. Assembléia Geral Extraordinária, n� dia 26 de
agoste prÓXImo, às 16 horas, nos e�critórios da soctedade à
Rua Prlnce�a Izabal 574, em Oaaoiahas (se), para delibera":
re. a 8."11.t.:

ORDEM DO DIA

1"') � A�m�Dt8 fI., eapítal social de Cri 5.000.000,00 (eíaeo
mllhoes de. eruzeiros: 'para Cr.$. 6.500.000,00 (seis mi
lhões e quínhentos mil eruseíros), mediante incorpo
ração de reservas livres, e sonsequentemente altera
�ãf) ,de artigo 5.° de, Capítulo 2.° dos Estatutos Sociais.

2.°) - Outres assuntos de interesse geral para a soeia�ade.I

CaDt)iBhas (SC), 20 de julho de 1978.

ISABEL KOHLER FRIEDRICH ._ Diret-ir Presídeate
C.P.F. 154.093.099·87 1

'Dra. lei Walkyria Natividade Sel.me
( _ CIRURGIÃ DENTISTA _.

- ele 005589159/DEP -
Llíniea dentária de senhoras e crianças.
- &pecialização em Odontopediatria _

.OBA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461

o Frigorífico Canoinhas S.A.,
avisa ao sr. HERMEJ\rE(}ILDO
VEORDOLIM, portador "da car

teira. profissional de n.? 39117,
série 541, a, apresentar-se na

Empresa no prazo de 3 (três)
dias para regularizar sua- situa
çao.,
O não comparecimento ímplí

cará na rescisão. do .contrato de
trabalho por abandono de ser

viço, nos. termos do artigo
482 CLT.

Frig�riFi�o·
C�noinhls S. A.

Aviso

Aviso I Superintendência Nado•• 1

. I do Abastecimento • SUN"AB
A Firma. CARLOS THOMAL,

.

avisa ao sr. AFONSO STAR- DELEGACIA DA SUNAB 'EM
ZUK, portador da carteira pro SANTA CATARINA
fissional n. o U7497, série 426,
a apresentar-se na empresa

I PORTARIA SUPER N.o 06 ·DE

no prazo de 3 itrês' dias afim 25 DE JANEIRO DE 1978
de regularizar sua situação,

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.

.

1

O SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA NACI
ONAL DO ABASTECIMENTO I(SUNAB), no uso de suas atri- .

buições legais, '

CONSIDERANDO a .Resolu
ção n.? 15, do Conselho Nacio- I

nal do Abastecimento - CO� I

NAB, de 20 de dezemb;ro de
1977, publicada no Diário Ofi
cial da União de 21 de dezembro
c.e 1977,

V E'N DE-SE
Vende-se um ótimo lote de

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

-

� "-.

Carlos Eurico Xavier' de Castro
Superintendente Substituto

RESOLVE: '
:�.'

A DIREÇÃO'Art. 1.0 - Autorizar o reajus
te de até 15 % (quinze por cen
to) sobre os preços dos' serviços
a que se refere a Portaria SU
PER n.? 53, de .25 de agosto de
1977.

Art. 2.° - Esta Portaria L.n

trará em vigor no dia 1.0 de fe
vereiro de 1978, e será publica
da no Diário Oficial da União,
revogadas as disposições . em

contrário.
'

Tratar na Casa Santa
rezinha.

Te-

ser socio

contribuinte da
Documento extravia do
A firma VIEGANDO OLSEN

S.A., comunica o"extravio do
comprovante de um: Depósito
Compulsório D.O 122824, per-I
tencente a Frederico Kohler,
ficando o mesmo sem efeito.

APAE

1

1.

Q e t mfrotaMercedes-Benz sempre
iganh n oquando compra peças ger

.

uínas
na AristidesMallon.

resulta em segurança. economia: conforto..

desempenho e excelente rentabilidade
operacional. .

Por outro lado, a pretensa econornra

das peças não-genuínas acaba às vezes
resultando em prejuízos'maiores. Não tendo
passado pelo rigorosocontrolede qualidade
Mercedes-Benz, elas podem não apresentar
a resistência necessária, ficando sujeitas
a quebras constantes - .0. que, alé:n de
danificar outras peças, sujeita seu veiculo
a paradas imprevistas em ·plena �st��da .

, E você sabe o que isto pode Significar
no ramó de transportes.

s.

A primeira vantagem de quem
'

compra peças num concessionário
Mercedes-Benz é a certeza da

origem. Daí em diante é, que começam as

outras vantagens. Antes de receber a marca
e a qarantia Mercedes-Benz a peça genuína
tem de passar por exames acurados e testes
exaustivos, envolvendo a participação dos
1.200 especialistas do controle de qualidade

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

. colocada no veículo ao longo da linha de

montagem. Por isso quem usa. peças
genuínas jamais deixa de ter um legítimo
Mercedes-Benz.

, E a grande vantagem disso é ter um
veículo econômico. durável. que faz poucas
paradas por avaria e mantém sempre
elevado o seu valor de revenda.

.' . .�. ',�"

então vai ser mais prático e econômico'
. , .d

cuidar da sua manutencão..
" . c

••

Como você vê, não lhe faltam bons r
: -,

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.qanhar. -

Respeite a ouelidsde
original do seu
Mercedes- Benz:
use somente peças.
genuínas.

Só num concessiord
rio Mercedes-Bem
você tem certeze de
estar comprando
peças qenülnss
Mercedes-Benz.

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.
Issoébom porque reduzaimobilização

do capital. E. ao mesmo tempo, impede
que você corra o risco de ficar estocado
com peças em desacordo com. os novos

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

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

.@. .

• ..' "J"

: .

Num concessionário Mercedes-Benz, o
.

que não falta são peças genuínas. ConcessionárioMercedes-Benz '''.�

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

-<'

maRutenção.
.

, Guando você usa peças genuínas "

Mlrcedes-Benz, antes de mais nada .está
mantendo a qualidade do veículo que .

'Impreu. ' ..

Em termos práticos, essa' qualidade

.;J.••

Aristides Mállon
Rua Vidal Ramos, 1036

Cancinhas - se

, .
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Três B•.rres recebeu calorosamente
o futuro Governador

.�

Terça-feira pp. foi recebido calorosamen
.te em Três Barras o futuro Governador de nos

so. Estado, Dr, Jorge Konder Bornhausen. Re
eepcíonado em frente à Prefeitura Municipal,
onde presidiu reunião com: as lideranças locais.
Participaram também da mesma, diversos líde
res dos munícípíos vizinhos, bem como candida

. tos da ARENA para opróxímo pleito de 15 de
· novembro. Corno parte da reunião, ouviu-se íni

, '-cialmente a palavra do Prefeito Municipal Se-
nhor Odilon Pazda, saudando o Visitante e sua

.

· Comitiva, ao mesmo tempo em que evidenciou
·

as reívíndícações do Município. Eis a íntegra
. do discurso, após saudar as Autoridades e 'Os

· presentes:
"DIGNISSIMO SENHOR DR. JORGE

KONDER BORNHAUSEN _. FUTURO GO�
VERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATA�
RINA";

Quando, eomo Prefeito de Três Barras,'
Ltui informado de que hoje receberíamos a vísí...
ta do futuro Governador de nosso Estado e de
sua Comitiva, senti imensa satisfação. Três Bar.
ras, aqui ao norte de Santa Catarina, partiu de

,;,um período de estagnação sócio, polítíco-fínan..

ceira, parla uma arrancada. desenvolvimentista,
que tem assombrado aos visitantes. A partir de
1ge1, quando de sua emancipação política, íní-

,

ciou-se uma verdadeira luta contra nosso sub
desenvolvimento. fAdmini'stração após Adminis
tração, cuidou de nosso progresS6. e aqui temos
hoje. uma Tr� Barras mais pujante e mais for
.te ..

Contudo, devo, afirmar, que isto não sig-
· nífíca, que Três Barras não precise do apoio do
Governo do Estado. Muito ao contrário. Justa-

·

mente porque, este desenvolvimento se apresen
tou rápido demais, estamos

-

a necessitar de toda
uma intra-estrutura que possa continuar a per
mitír o fluxo

_

de progresso e o fluxo de popula-
I

�ã,o que' para aqui acorre todos os dias, em bus
," 'de cn.p:rego, ou em função de nosso comér
çio, de nORS indústrias ou ainda de nossa agro-
pecuária. . ,

Preeísamos Senhores Futuros Mandatá
ríos da 'Terra Catarínense, aqui representados

•por V0Ma. Senhoria, de um apoio maior ainda
de ".� Governo, para que Três Barras não pa-
re; par�,que Três Barras não retroceda no seu

·progresso:
.

_ Pre9isanlO's de aMalto que nos; ligue à' Ca
�

, noillhas ...
........ Preoisamos de uma .rodCí"tTia que nos ligue à

· BR"�q. .

- Precisamos da rede de água da CASAN abas-·
tecendo nossa cídade e o populoso Batrro
Sã C·· ..J! SI:

.

o l"lSW'9'iilO ••.•

--:'" Preeísamos de mais . Escolas Básicas, espe
cialmente nas localidades de São Cristóvão e

! . São Joio dos Ca"aiheiros .• ;

Pre�isamos da rede telefônica ligada ao sis
tema !)DD, ..

Precisamos de Centro de Saúde do Estado
em prédio próprio ...

-

.

Precisamos de uma Agência do INPS em

nossa cidade ...

Precisamos de Ginásio de Esportes coberto ...

Precisamos enfim, de uma rede de energia
elétrica que atenda nossas reais necessidades,
ligando-nos à dois circuitos, para que nossas
indústrias e granjas não tenham prejuízos
com as paradas constantes de .suas máquinas
por falta de energia elétrica.

DR. JORGE KONDER BORNHAUSEN:
Vossa Senhoria que já nos deu uma Agência
Bancária - a Agência BESC, a primeira' e única
de nosso município; Vossa Senhoria que conos-

co batalhou pela criação de nossa Escola Básica �\"Colombo Machado Salles" hoje uma realidade; .'
Vossa Senhoria que já acolheu nosso pedido pa-
ra revestimento da estrada Três Barras-Canoi
nhas; Vossa Senhoria por certo participará de
nossa luta em busca das soluções para as reivin
dicações acima apresentadas.

Confiamos na Vossa futura Administra
ção, e apoiamos a indicação de seu nome para o

cargo de Governador, porque temos certeza,
que Vosso Governo marcará a história de Santa
Catarina com letras grandes: as letras do PRO
,GRESSO e do DESENVOLVIMENTO COM
HUMANIDADE.
_. NOSSO OBRIGADO PELA VOSSA VISITA"

A seguir usou da palavra o Senhor Dr;
Jorge Konder Bornhausen,' dizendo de sua sa

tisfação em poder estar reunido. com as lideran
ças locais e representantes de classes. Disse
ainda de seu interesse em incluir nos estudos de
sua futura administração, as reivindicações
apresentadas pelo Prefeito Municipal Senhor
Odilon Pazda , A seguir conclamou os Arenistas
a somarem forças em torno dos seus candidatos,
esclarecendo' que seu Governo precisará da
maioria Arenista para levar avante e com suces

so os seus planos de Governo. Pediu O' apoio
maciço dos eleitores aos candidatos da ARENA,
,quer no âmbito federal, quer no estadual. Após
encerrou agradecendo a participação dos presen-

I

teso .

Encerrada a reunião entre aplausos e ma ...

nifestações de apoio, a comitiva e o futuro Go
vernador Catarinense, foram homenageados
com" um coquetel nas dependências da. Casa de

H6spedes da firma RIGESA.
A Administração Municipal de Três Bar

ras; através de seu Prefeito Odilon Pazda, faz

público seu agradecimento a todos quantos pres
tigiaram a visita do Senhor Dr.

'

Jorge Konder
Bornhausen, ao nosso Município.

4:65, sr , Creso Jesus Tavares, re
sidente em Tubarão.

xxx

Em virtude do acidente so

frido pelo nosso candidato ao

Senado, Aroldo Carvalho, quan
do fraturou uma das pernas em

.dois lugares, o Prefeito Theré
zio Netto vai comandar a sua.

campanha em' todo o Planalto
de Canoinhas.

xxx

Eleito Presidente da Liga
Esportiva Canoinhense, LEC, o

sr , Gilberto Zaziski e Vice:
João Maria Ferreira, ambos des

taeados esportistas da terra,

x;c;x:

.

C> Vereador dr. Francisco
de Assis Filho, agora candidato
Ia deputado estadual, com gran-

_I
'

I� O t 8 S
Os

<vereadores Jair Lessak,
Guilherme Prust, Edmundo Bit
�oy:rt e Francisco Bueno Si
queira, foram nossos represen
tantes no Congresso de Vereá
dores Nacional realízado' em
Camboriú.

xxx

O eaneínhense sr. Jaime
�tana, .gerente do ÉB. na ci
dade de São Mateus do Sul, vi
sítou a nOQS. cidade S.a feira úl
tima..

-Esti\1'eram em nossa cidade
para 6S funerais de seu irmão
Leonel, o advogado dr. Gerva
sío Barcelos e Cap. Laudelíne
1'[:r.... ·····_l.«D·Qilr""... '_',

'\iX:XX

Tam,bém visitou a nessa ei-'
dlade, 4.a feira última, o Gover- t..d'ar de ·Rotaey Clube, distrito

Esparsas
de apoio em nossa comuna, a

pedido do Prefeito Therézio
Netto, está resolvendo impor
tantes assuntos de interesse de
Canoinhas, junto' a CÉLESC)
em Florianópolis.

xxx

Amanhã, grandes festas re

ligiosas em Arroios e Bela Vista
do Toldo, com várias atrações ..

xxx

'I !.

;. t.,

Agora é um grupo gaúcho
interessado e em estudos para a

construção de um grande e mo

derno cinema em nossa cidade.

xxx

O Vereador sr: Guilherme
Prust informando que vai trans
ferir residência para o Balneá
rio de Camboriú, por problemas
de saúde.

"'","pse ' AAWA ,--= W A
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Ano XXXII

:A G R A O E C I M E N T O
Consternadas e sem palavras adequadas para demons

trar nossa gratidão, viemos a este �emanário a�rad�cer' ao
Dr. Réginis Prohmann e a sua equipe pela dedICaç�o que

dispensaram' a nosso pai Leonel Barcelos, quando. ai neces-
sitou de seus préstimos. ,

Em especial, nosso agradecimento a Dra. Maria de
,

Lourdes Pessole Biondo (Dra. Malú) a quem jamais podere
mos pagar, porque nem vocábulos existem para expressar tu
do o que sentimos neste curto espaço de tempo em que con-.
vivemos.

Você, Malú, permita-nos chamá-la assim, escolheu es-

ta profissão maravilhosa cujo objetivo é a cura dos males do

corpo, Além de desempenhá-la com dignidade, você traz na

tio uma sensibilidade extraordinária e o dom também de

curar ou melhor, tentar aliviar as feridas da alma daqueles
que aí chegam com a grande esperança de voltar em paz e

felizes, e muitas vezes, voltam só,' porque assim tem que ser.

Neste mundo agitado em que vivemos, onde já são pou
cas as horas de folga, e o ser humano chega a esquecer o sen

timento do próximo, é que valorizamos e nos sentimos mais

fortes, e aprendemos com você,. que pessoas sensíveis aindà
existem e nos ensinam, não para o momento, e sim para o

resto de nossa existência, quê sempre encontraremos uma

porta aberta, principalmente nos piores instantes que temos

que enfrentar, porque lá estava você, com toda sua beleza
/

externa e o que é mais importante, mais bela ainda de alma.
Você será mais uma pessoa inesquecível em nossos corações.
E aqui ficaremos e continuaremos com esta saudade louca
de nosso pai e juntamente com "ele, nos lembrando de você ..
Obrigada, Malú, por tudo' que fez por ele.

Obrigada Malú, pela assistência espiritual dada à nos-,
sa mãe. Obrigada Malú, pelo' que fez também por nós.

Neiva, Nanci
Canoinhas, 16 de agosto de 1978 �

AGRA D E C'I M E NTO
.

"O Ser Humano não consegue vencer 'por si só. os im-
pactos que a vida lhe proporciona". '. ,

A, Família de LEONEL BARCELOS, sensibilizada
com a solidariedade prestada durante O'S momentos difíceis
por que passou, pela perda insubstituível de seu esposo, pai,
sogro e avô, agradece profundamente aos médicos, Dr. Mário
Mussi, Dr. Haroldo Ferreira, ao Padre Ladi, ao Sr. Frederico
Sachweh, aos parentes, ao Apostolado da Oração, às Supervi
soras Locais de Educação, à Direção, professores e alunos do
G. E. "João José de Souza Cabral", 'à Direção, professores e :

alunos da E. B. "Almirante Barroso", à Prefeitura Muníci
pal .de Canoinhas, às Associadas do Clube de Bolão' "Ouro
yerde", aos amigos, vizinhos, 'em 'suma, a todos que os con
fortaram .no doloroso transe .. ,

. Registro Civil - 'Editais
NEREIDA C. CÔRTE, Oficial do, filho de Romario Farias e

do Registro Civil' do 1.0 Distri- Maria dos Prazeres Farias. Ela,
to de Canoinhas, Santa Catari- estudante, nascida em Tangará,
na faz saber que pretendem deste Estado, em 8 de novembro
casar-se: de 1960, residente nesta' cidade;

.

NIVALDO SCHIESSL e filha de Jerônimo José de Souza
VERA LÚCIA RiBEIRO DE I, e Natalia dos Santos.
MELO, ambos solteiros. Ele, la- WALDE·MIRO DE BAR
vrador, nascido em Imbuia, des- ROS PEREIRA, e FRANCISCA
te Município em 12 de dezern- EVANEIDE ALMEIDA BRITO
bro de 1952, residente em

_
Im-

.

ambos solteiros domiciliados �
buia, neste M nicípio, 'filho de residentes nesta cidade. Ele'

J?ã6,Sc?iessl e Konegunda Wi- carpinteiro, nascido em Silveir�
glnheskl., Ela, do lar, nascida Mota, Município de Itaiópolis,
em Arroio Fundo, deste Muni- deste Estado em 9 de setembro
cípio em 23 de Junho de 1963) de 1954 filho de Rufino' de Bar-

.

residente em Arroio Fundo, fi- ros Pereira eLidia Mikus. Ela
lha de José Ribeiro de Melo e

. do lar nascida em São Nicolau'
Marcilia do Prado de Melo. Munic'ípio de Auiaba, Estado d�

LEONOR FAEIAS e TE- Ceará, em 17 de outubro de .. '.

RESA CRISTINA DE SOUZA 1958, filha de José Francisco So ..

ambos solteiros. Ele, militar' brinho e Maria: Losinha de Al
nascido em Herval Velho, Muni� meida .

cípio de Joaçaba, 'deste Estado, Canoinhas, 16/agostoj1978
em 2.4 de abril de 1956, residente Nereida C. Côrie
na cidade de Lages, deste Esta- Oficial de R@gislfo, €ivit.

�--------------------_.-----------------------------------------------------�------------�,
- y*1jf§pI@., *§iII' ii
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