
Arol"do
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Capital do

arvalho
•

I•

tado
o mau tempo reinante no sábado último em todo o Pla

nalto Norte do Estado, não permitiu o pouso do avião do Governo

do Estado no aeroporto da Rigesa em Três Barras, e que era desti

nado a transportar o candidato ao Senado, Aroldo Carvalho a Flo
rianópolis .

O'EMBARQUE

Segunda-feira pela manhã, o parlamentar ainda acamado

na residência do Dr. Osvaldo de Oliveira, manteve contato telefô

nico com os pilotos oficiais da Capital, ficando acertado. o horário

do embarque tendo-se verificado uma sensível melhora das condi

ções atmosféricas.

A tarde, acompanhado de sua esposa Sra. Divair Zanio

lo Carvalho, embarcou às 16h40min com destino à Flortanópolis,
chegando ao aeroporto Hercílio Luz às 17h30min, onde foi recebi- I
do pelos familiares, amigos e correligionários.

Em seguida, o candidato ao Senado foi submetido a exames

por uma junta médica formada por ortopedistas, no Hospital de '

Caridade, que o liberou no mesmo dia, diagnosticando que seu es

tado geral de saúde está bem.

OTIMISMO

Interpelado pela imprensa da Capital sobre sua campa
nha rumo ao Senado, Aroldo Carvalho declarou: "agora, mesmo
em cadeira de rodas, vou percorrer mais uma vez todo' o Estado,
mas não vou esmorecer na campanha. Os ossos -de minha perna
estão quebrados, mas minha confiança num resultado positivo da

eleição, continua mais sólida do que' antes" .

Conforme publicamos na edição anterior, o Deputado Fe

deral durante sua recuperação, continuará a campanha de seu es

critório eleitoral instalado no Prédio da Rádio Santa Catarina no

Bairro de Coqueiros 'em Florianópolis, através de telefonemas e

cartas, e ainda auxiliado pelos seus assessores.

Na foto, o candidato ao Senado Aroldo Carvalho,.já no avião, des

pedindo-se do Presidente da Coopercanoinhas, Dr. Luiz Fernando

Freitas, e o Gerente da Rádio Santa Catarina, Sr. Glauco J. Bueno.

a
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u ares serao

metas preconizadas pelo Gover

no Antonio Carlos Konder Reis,
para a área de habitação popu

lar, em nossa região, como ou

tras do Estado, será contemplada
com mais 150 casas: populares.

Neste sentido, de acordo
com correspondência mantida

pela Prefeitura, uma equipe da
COHAB deverá visitar a nossa

cidade, para os levantamentos
necessários e a devida pesquisa
sócio-econômica.

o Prefeito Therézio Netto

recebeu comunicação do Diretor

Presidente da Companhia de

Habitação do Estado de Santa

Catarina, COHAB-SC., -que a

nossa cidade, de acordo
-

com

Canoinhas
o Prefeito Therézio Netto,

após reunla� com a Comissão

Municipal de Esportes, decidiu

pela não participação do nosso

município nos próximos Jogos
Abertos" a serem realizados em

outubro próximo na cidade de

Caçador.

A decisão deve-se a grande
despesa decorrente e a falta de

preparo atual da nossa delega
,

ção, optando-se para o Torneio
'da Primavera, cuja programa
ção está sendo elaborada e onde
serão gastos trinta mil cruzei
ros.

Assim a iluminação do está
dio j á é um fato consumado,

r

Coroando esforços desen

volvidos em Florianópolis, jun
to ao Governador Konder Reis e

futuro governador dr. Jorge
K. Bornhausen, o Deputado
AROLDO CARVALHO, conse

guiu um substancial auxílio fi-

A comunicação oficial da

grande notícia, ocorreu na tar

de de 5.a feira, feita pelo pró
prio dr. Arolde em mensagem
gravada e transmitida pela Rá
dio Santa Catarina de Canoi
nhas.

-

nao
•

vai aos Jogos Abertos
prometida pelo Prefeito atual e I tal de concorrência já expedido.
agora autorizada, conforme edi- para publicação.

Eletrificação rural

localidades de Matão
o Prefeito Therézio Netto es

tá envidando todos os esforços
no sentido de conseguir, no pra
zo mais curto possível, a eletri

ficação rural para as localidades
de Matão e Sereia, regiões de

grande produção agrícola e que
desde há muito reivindicam a

medida, também já prometida.

• r

nanceiro, a título de doação, na
I

soma de um milhão e meio de

cruzeiros (Cr$ 1.500.000�OO), des- I

tinado a ampliação do 110SS0

hospital, afim de abrigar o novo

raio X, a ser ali instalado até de
zembro próximo.

Observou-se na ocasião que
é tarde demais para a prepara
ção de nossos atletas, não se de
vendo participar apenas para
competir e sim visando boas co

locações, além do enorme gasto
previsto, mais de cem mil cru
zeiros, soma que será reservada,

para a iluminação do Estádio

Municipal, o nosso Ditão, uma

justa e antiga reivindicação de
todos nossos esportistas, com

vistas também a UIII).la possível
participação de uma equipe lo
cal no Estadual 'do próximo ano.

.nas

e Sereia
Neste sentido está pleiteando

a melhoria junto as Centrais
Elétricas de Santa Catarina,
CELESC e ERUSC, devendo
também a Prefeitura, al�m dos
usuários já relacionados, entra
rem com recursos financeiros

para a execução da importante
I obra.

WOSA dá prêmio a melhor
caderneta escolar.

Dando prosseguimento ao

seu programa de promoção hu

mana a Wiegando Olsen SIA

patrocinou um concurso, entre

os alunos do Grupo Escolar Ma

noel da Silva Quadros, visando

premiar a melhor média escolar

no prim.eiro semestre do ano le

tivo de 1978.
I

O resultado final apontou
como vencedor o jovem Emílio

Voigt,' aluno da 6a série, filh0 do

casal Max Voigt, com média de,
9,6.

O vencedor recebeu a quan
tia de Cr$ 1.009,00 depositados
em Caderneta de Poupança.

Novas promoções deverão

acontecer, sempre com o objeti
vo de incentivar o estudo e Q

desenvolvimento em sua labo
riosa comunidade.

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

Jenny.
chefia

Maria
da

Ribeiro
CNAE

Isphair na

Canoinhas
A Professora Jenny Maria

Ribeiro Isphair,
-

comunicando
a sua posse como Chefe do Setor

Regional da CNAE em Canoi

nhas, designada que foi pela
Portaria n.? 065/78 do Exmo.
Sr. Superintendente

:

da Cam

panha Nacional de Alimentação

I

I
•

Ir

em

Escolar. A sra. Jenny substitui
a Professora Beatriz Ferreira
Budant que, com grande dedica
ção, exerceu o cargo por mais
de dez anos.

Os nossos cumprimentos e

votos de destacada atuação em

suas altas funções.

I ,

a rua
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26 de agosto de 1978CORREIO DO NORTE

Superintendência Nacional do Abastecimento (SUI18 )
Delegacia da SUNAB em Santa Catarina

Portaria Super N. 55, de 25 de agosto de 1977

Dalmo BatistaDr. Soares
MÉDICO - cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório já aberto.

Rua Caetano Costa - novo edifício da Casa Para Todos

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

anterior dos seus serviços e. res

pectivos preços.
Art. 7.° - Os Delegados de

cidirão, por despacho, sobre os

preços de que tratam os artigos
3.0, 4.0, 5.0 e 6.° no prazo de 60

(sessenta) dias a contar da data
em que fora protocolizados nas

Delegacias da SUNAB os do
cumentos a que se referem os

mesmos dispositivos.
§ 1.0 - Se. os Delegados fi

zerem' exigências, o prazo para
decidir ficará suspenso durante
o que for concedido para "o cum
primento, findo o qual, satisfei
ta ou não a exigência, decidirá,
.sob pena de aprovação tácita
dos pedidos a que se referem os

artigos 3.°, 4.°, 5.° e 6.° .

§ 2.° - Das decisões dos
Delegados caberá recurso para
o Superintendente da SUNAB,
no prazo de 10 (dez) dias, sem

efeito' suspensivo.
Art. 8.° - Uma das vias

das relações dos serviços com

seus respectivos preços aprova
dos de que trata esta Portaria,
permanecerá obrigatoriamente
nos estabelecimentos à disposi
ção da fiscalização da SUNAB,
não se aplicando à hipótese a 're
gra do art. 12 da Portaria. SU
NAB n.? 420, de 3 de agosto de
1.976.

Art. 9.° - Os Delegados da
SUNAB ficam autorizados a

baixar Portarias adaptando à
termdnología própria os servi
ços constantes do art. 2.°, face
as peculiaridades regionais.

Art. 10 - O descum.pri
menta do disposto nesta Porta
ria sujeitará os infratores às
sanções previstas na Lei Dele
gada n.? 4, de 26 de setembro de
1.962 e demais cominações le
gais cabíveis.

.Art. 11 - A presente Por
taria entrará em vigor na data
de sua publicação no Diário Ofi
cial da União, revogadas as dis
posições em contrário, constan
tes da Portaria SUPER n.? 62,
de 17 de dezembro de 1.976.

Rubem Noé Wilke

Superintendente

O SUPERINTENDENTE I cam obrigados a afixar os pre
DA S U P E R INTENDÊNCIA '1 ços dos seus serviços abaixo dis
NACIONAL DO ABASTECI- criminados, em lugar visível e

MENTO _. SUNAB, no uso de de fácil leitura, em tabela com

suas atribuições legais, caracteres de, pelo menos, 2

. CONSIDERANDO que no
(dois) centímetros de altura:

exercício da forma intervencio- I _ Barbearias, nos serviços
nista do controle do abasteci- de:
menta poderão ser estabelecidas Corte de cabelo
c?ndições de prestações de ser- Barba simples
VIÇOS;

II - Cabeleireiros, nos serviçosCONSIDERANDO que há de:
necessidade de serem revistas Corte
as normas estatuídas pela Por-

.

SUPE ° Lavagem
. taría R n. 62, de 17 de de- Penteadozembro de 1.976, com o objetivo
de serviços essenciais ao uso da \ Art. 3.° - Os Órgãos de
população, I Classe representativos dos esta-

CONSIDERANDO estudos belecímentos referidos no art.

elaborados em conjunto com' o
I 1.0 poderão pleitear em junho €

Ministério da Fazenda.. confor-
I dezembro de cada ano, perante

me Decreto n.? 79.706, de 18 de I as Delegacias da SUNAB, o rea

rrraio de 1.977, justamento dos preços dos seus
I serviços, instruindo o pedidoR E S O L V E : i com estudos técnicos e respecti-

Art. 1.° - .Fixar para as
I
va documentação comprobató

barbearias e cabeleireiros co- ria das variações de custos.
.

r \ '

mo preços maximos de seus ser ..
Art. 4.° - Os estabeleci-viços, os vigentes em 13 de de-

zembro de 1.976, que são os
mentos mencionados nesta Por-

constantes das relações apre-
taria que iniciarem suas ativi

sentadas às Delegacias da SU _

dades após a sua. publicação fi

NAB 'na forma exigida pela
cam obrigados a apresentar às

Portaria SUPER n.? 61, de 7 de Delegacias da SUNAB, em 3

dezembro de 1.972 ou que na
(três) vias, a relação dos servi

mesma data estavam fixados ços que pretendem prestar com'

pelas Portarias baixadas pelos
seus respectivos preços, acorn

Delegados da SUNAB, acresci- panhada de justificativa, no

dos de 15% (quinze por cento), prazo de 5 (cinco) dias, a can

a partir de 1.0 de janeiro de .,.

tar do primeiro lançamento de

1.977. receita em seu livro "Diário"
ou da data constante do Alvará

§ 1.° - Os preços finais a de Localização para Inicio de
que se refere este artigo pode- suas atividades.
rão ser reajustados em até 10%
(dez por cento), a partir de 1.0
de novembro de 1.977.

§ 2.° - Ficam excluídos

das disposições deste artigo os

serviços prestados pelos estabe
lecimentos que tenham seus

preços máximos fixados por ou
tros atos intervencionistas bai
xados pelo Superintendente ou

Delegado da SUNAB.

Art. 2.° - Os estabeleci
mentes referidos no art. 1.° fi-

i �I,

Marcelo JacobDr. Fuck
MÉDICO

ESPECIALIZAÇÃO EM APARELHO DIGESTIVO'
CLíNICA E CIRURGIA

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

_. Fone, 22-0734 - CANOINHAS - SC

AGORA ATENDENDO TAMBÉM PELO IPESC......o::.c:J""""""'''''''''''''=

DR. ZENO .AMARAL FILHO
- CIR1JRGIÃO DENTISTA -

CONSULTóRIO: Rua 12 de Setembro - esquina CGD1 travessa
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 -

r--------------------------------------------�------�

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -
- elC 005589159/DEP -

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

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-04.61
.

.

Art. 5.° - Os estabeleci-
mentos a que se refere esta Por
taria e que até a data da publi
cação da Portaria SUPER n. °

62, de 17 de dezembro de 1.976
estavam obrigados a apresentar
às Delegacias da SUNAB a re

lação de seus serviços e respec
tivos preços, na forma do dis
posto na Portaria SUPER n.? 61,'
de 7 de dezembro de 1972, e não
o fizeram, terão a relação dos
seus serviços e respectivos pre
ços fixados pelos Delegados.

Art. 6.° - Os estabeleci
mentos que pretenderem intro
duzir novos serviços, ficam
obrigados a solicitar às ·Delega
cias da SUNAB aprovação dos
seus preços, juntando estudos

, técnicos com a' documentação
comprobatória das variações de .

custos e uma cópia da �elação.

f'

O Cartório do Registro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

no Forum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA
_l)ORA'; Automática que tira fotocópia dupla face e simples.

de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

.�====�==���/======c================================�
• I

, ,�' ••�t ' �- ,

,

••
Leial Assine! Divulgue!

Correio do NorteEXPORTAÇAO"INDÚSTRIA. - COMÉRCIO -

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

25 19711952
.,:o_"

• II •
da Linha
«WEG»

Distribuidores Exclusi vos

Completa dos Motores Você gosta. de estar sempre na moda?
\ Então procure o

Completa seccao de . vidros

a preços di retos da. fábrica. be se'z/

na Rua Felipe Schmidt, 393

Agora fazendo parta das Organiza'cões de
,

Nivaldo Burgardt.

ESPERAMOS voes !

Rua Des. �ost.a Carvalho 41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.
,

,

Re!>resentante em Canolnhas:

Waldern r Knüppel
Rua Major Vieira, 360 _ Fone, 2,2-0336 Canoinhas - Santa Catarina

�----------------------�-----------------��
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* Verdade seja dita hoje e sempre, 'sem grilos:
"Aimigo, as vezes não adiante mudar o rumo

da vida, vale muito mais mudar as atitudes".

* Saudades' de um tempo gostoso e curto de fé-
rias. Como é difícil nos acostumarmos com a

.monotonia do momento. Canoinhense fazendo

falta por aqui, e, por isso - Procuramos:

- Um Opala branco que traga dentro o Paulo
Murara e a Sônia para completar nossos dias.

- A Jariice para alegrar as coisas por aqui.
- Um Varandão tão cheio de gente, e gente

amiga.
- O Altamiro, menino fofo e. querido.

O Nilton, que só deixa meninas gamadas.
- � Luís, estamos para ver alguém mais que

rido.

-, A Carmem que é
\

tão amiga de todos.

A Joyce, sempre pronta para o que der e vir.
Estamos com você.

A Tânia G. que alegra um bocado nossa Ca
noinhas.

- A Milena e a Cris, que tantas saudades dei-
xaram.

O George que não deixa ninguém ficar triste.

O Neto. que com seus olhos deixa muitos co

rações parados. A Tânia que o diga.
Procuramos também:

Os meninos que entre uma churrascada e ou-
.

tra, completavam nossos dias.
- A presença das pessoas que estavam conosco

alegrando nossos lanches.
- Você que faz muita falta por aqui.
- Enf-im entre muitos outros não citados, pro-

curamos uma Canoinhas em tempo de férias.

* Carinhas de fora circulando por aqui na se.

mana passada. Gente amiga que veio e se

mandou.

>I< Um desfile a mil, foi realizado no Clube Ca
noinhense no domingo último. Quem foi até
lá gostou.

* Jaiminho e Stela num namoro bem certinho.
Os dois irradiando simpatias. É isso.

.

* É bom saber que nosso jornal é lido por gente
amiga que está em Curita. Beatriz, Cláudia e

outras, contamos com vocês por aqui.
>I< Cláudia é a fofa joinvilense que fêz o Saulo

gamar. Esperamos ver vocês circulando jun
tos pelaí .

* Jô com pensamentos em Bandeirantes ou me-
.

,

lhor, no Luís. Não é para menos.

:;. Clarice e Isabela Sielski, meninas sensacio-

nais que estiveram aqui na semana passada.
Elas que também serão as debutantes do Clube

Canoinhense no dia 9 de setembro próximo.
* .

Edi, um menino de Joinville que encantou

cocotas da terrinha.

* Com seu jeitinho todo manero de ser, o Shi
minha deixa meninas gamadas.

•• B Respon_sabilid���"._�_.C.

:I< Nos embalos de sábado à noite, quem aprovei
tou mesmo foi o Geraldo, só que de um jeito
que não agradou,' (

* Gamação velha e muito grande fazem. parte
do dia a dia da Paulina. Um dia você chega
lá.

* Zeca P. prometendo dar um toque por aqui
em setembro: Isto é ótimo.

:I< Jé, um amigo super legal está sempre conos

co. Sempre assim.

:I< Extreando idade· nova dia 28, Marcos Markiv.

A você tudo de bom.
,

* Nívea uma graça de menina, simpática e le

gal. Alegrando a todos com sua presença, ela

marca e muito, a onde se encontra.

* E o trio S. agitando à city. Suli, Salviana e

Stela:, garotas descontraídas. que curtem os

acontecimentos.

* Em todos os lugares que se encontra só conse

gue demonstrar seu fingimento. É uma pena
que aconteça isto à você.

* A Regina está naquela de ficar sentindo sau

dades. Por quem você sente vale a pena.

* Será que um novo amor está balançando o

coração da Sj.lvanaT.? Que é isso menina,
apareça mais, tá.

* Terça-feira passada um grupo de meninas se

reuniu para um gostoso bate-papo e um ótimo

jogo de cartas. O lugar escolhido para isto foi
a casa da Silvinha. Valeu.

* Certos camperos esbanjando. Calma lá,

:I< Cuca balançou coretos em Floripa no último
final de semana. Muito bom.

* Um jantar de grande gabarito aconteceu no

último final de semana na residência do casal
Antônio (Doracy) .Seleme. Eles souberam co

mo ninguém acolher os que lá estavam. Foi um

jantar em homenagem as debutantes de 78 que
estão aí irradiando simpatia. Parabéns as pa
tronesses Doracy Seleme e Cecy Allage.
* Discotheque ... um negócio gostoso que tinha-
'mos o privilégio de ter aqui em Canoinhas.

Todos os sábados muitos de vocês iam até o Clu
be Canoinhense para um divertimento sadio, lá
onde vocês encontravam amigos e ficavam des
contraídos. Tudo era feito para o /bem de todos
nós. Mesmo assim, existe sempre as pessoas que
nunca estão satisfeitas e, sempre prontas para

I

arrumarem confusão. Por isso mesmo nossa dis

cotheque, ou, boatinha, como queiram, encon

tra-se fechada. Sinceram.ente, esperamos que
tudo se normalize, pois temos certeza muitos
estão sentidos com isso. Culpa de quem? Con
sultemos nossa consciência' ...

* A gente nunca está perdida de todo quando
ainda existe alguém para quem você ainda

pode dizer: Alô, você como vai?

Tchau.

COMPRA-SE

UI Volksw�uen 1300 ou 1500
ano 1970 a 1976

e:n perfeito estado de conserva

çao.
Dá-se preferência a carros

particulares.
·PAGAMENTO A VISTA.

Tratar com Orlando Santi

Gatz, na Rua Frei Menandro

Kamps, 1625.

Clube
CaDoinhense
A Diretoria do Clube Canoi-

I nhense comunica aos Srs. asso

ciados que, a abertura de venda

de mesas para (o baile de Debu

tantes, será dia 3 de setembro

próximo, a partir das 9. horas
da manhã, no próprio Clube.

� ,DIRETORIA

Encontra-se em festas des
de o último dia 12, o lar do ca

I sal LAURO (TERESA) BO

CKOR, com o nascirnento de um
robusto garoto, que na Pia Ba

: tismal receberá o nome de
I REINALDO.

xxx

Também registramos com

prazer o nascimento do garoti
nho JOSÉ ERALDO,. filho do
casal PEDRO (MARIA) SPITZ·

,
NER, ocorrido dia 21, na .mater
nidade do .Hospital Santa Cruz.

Aos papais e seus' familia
res, nossos votos de muitas ale

grias.

VENDE-SE.
.

Uma chácara com 3% al

queires, toda cercada e umfl ca
sa de alvenaria com 80 m2, con
tendo água encanada, luz, sani
tário, etc.; um paiol tipo granja,
com 300 m2,. localizada na Rua

Bernardo Olsen, a 800 m. do Gi

násio de Marcílio Dias e a 1600

m. do Ginásio' Santa Cruz.
Tratar no local, com o pro-

prietário, sr. WALDEMIRO

HELKE.

26-08-78
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Vereadora se diz vetada pelo
1\10B por ser «mãe solteira»
BELO HORIZONTE - "Sou

'mãe solteira, por isso, vetaram'
a inclusão de meu nome na cha

pa de candidatos do meu parti
do, o MDB, à Assembléia Le

gislativa. Vou recorrer ao pre
sidente nacional do partido,
deputado Ulisses Guimarães,
pedindo a convocação de nova

convenção partidária".

Com estas palavras, a verea

dora Zulma Leal, do MDB de

Contagem, anunciou que lutará

"até o fim", para ser incluída na

chapa de candidatos do partido,
por entender que "é preciso que
se restabeleça a democracia

,
..:t •

•

dentro do próprio MDB e que o

partido não sej a propriedade de

alguns" .

Noticias de
Major Vieira

Escreveu: Francisco Krlsan

ALBARO DIAS DE MORAIS

ADQUIRE MAIS TERRAS EM MAJOR VIEIRA

Com o intuito de ampliar sua lavoura, o Senhor Àlbaro dias

de Morais acaba de adquirir os terrenos que pertenciam ao Sr. Ma

sakazu Takahashi, juntamente com vários maquinários e barra

cões. Para o nosso município o Sr. Albaro é considerado o/maior

agricultor, pois já construiu em sua lavoura em Paiol Velho um

armazém graneleiro com secador. Desej amos ao nosso amigo AI

baro muito sucesso em suas lavouras.

PREFEITO GADOTTI ESTEVE NA CAPITAL

Regressou 4.a feira última de Florianópolis o Sr. Cláudio

Gadotti. Na Capital o mesmo tratou de vários assuntos referentes

a administração do município. Como já informamos nesta coluna,
o Sr. Prefeito está pleiteando junto ao Governo Estadual verbas pa

ra a construção do novo prédio da Municipalidade.

NOTAS DIVERSAS

Já regressou do Mato Grosso o nosso Vigário Frei Abel Schnei

der, o qual esteve naquele Estado em visita a seu irmão e apro
veitando. as suas férias.

Conforme informações, a Cooperativa de Eletrificação Rural irá

estender mais uma rede de eletrificação, na localidade de Bu

tiá, beneficiando mais 28 propriedades. Com essa eletrificação
a referida localidade ficará totalmente energizada, pois na pri
meira etapa foi energizada somente as propriedades a beira da

estrada Major Vieira até a lavoura do Sr. Albaro Dias, .

Foram religadas todas as lâmpadas de ·iluminação pública de

nossa cidade. nossos agradecimentos aos funcionários da CE

LESC que prontamente atenderam nosso pedido, feito. através
desta coluna na semana passada.
Faleceu no dia 23 último o Sr. ADÃO MUCHALOSKI de tra

dicional família de nosso município. Seu sepultamento deu-se

na tarde do mesmo dia no Cemitério Municipal.
HOJe o grande baile, promoção do CTG "LAGO AZUL", com

animação do conjunto. gauchesco "Os Filhos do Rio Grande".

Compareçam.
Amanhã haverá grande festa na localidade de Rio Novo, que
será em benefício da capela local. Todos estão convidados.

O Time do Butiá EC, elegeu sua primeira Diretoria, em reunião

realizada no domingo último No próximo número informarei

os nomes dos mesmos.
,

ANIVERSÁRIOS

Dia 20 de agosto aniversariou o Sr. IRINEU HENNING, re
sidente em Lageado Liso, neste município.

Dia 22 aniversariou o garoto CLAUDIO FRANCISCO, filho
do casal Maria de Lourdes e Francisco. Krisan, residente nesta

cidade.
Dia 22 também aniversariou o Sr. JOSÉ ANTONIO BUE

NO, residente nesta cidade e o garotinho MARCOS JOSÉ, filho do

casal Ana Deucelia e Geraldo Moranty, residente nesta cidade.

Dia 23 aniversariou a Sra. ERCILIA GADOTTI dileta es-
,

posa do Sr. Cláudio Gadotti, residente nesta cidade.

Dia 26. aniversariam os garotos JOSÉ e MARIO GRANZA

(gêmeos), filhos do casal Elfrida e David Granza, desta cidade.
Dia 28 aniversaria a Sra. TEREZA MUK, esposa do Sr.

Carlos Felix Muk, residentes nesta cidade. .

.

. Aos aniversariantes a coluna deseja muitas felicidades.

�:
ma ....... ..........

-

A

mes -
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oncurso
Resultado Final

1.0 grau:
2.'0 grau:

1.° grau:
2.° grau:

ARTíSTICA - 1.0 lugar
JOÃo. NEVES (ah�.no do C. E. Santa Cruz)
MAUREN R. KNuPPEL (aluna do C. E. Santa Cruz)

LITE,RARIA - 1.0 lugar
RaSARIA D� FATIMA DA caSTA (E. B. General Osór ío)
CECíLIA INES WZaREK (aluna do Colégio Comercial de Canoinhas)

.,,-_
- Ag�adecimento -

_-..,

A comissão organizadora do Concurso Bíblico e Vocacional agradece a todos que cola
boraram na aquisição dos prêmios aos primeiros colocados; como também às escolas de Canoi
nhas.i'I'rês Barras e Major Vieira que participa ram para o bom andamento do concurso.

_._
• Vocacão

,

�
.

_._
•

Escola Básica "General Osório"
Três Barras
Aluna: Rosária de Fátima da Costa - s.a Série

Vocação é um chamado e uma resposta que en
volve a todos, indistintamente. Todos os batizados
justamente por serem batizados, tornam-se realment�
filhos de Deus e participantes da natureza divina.

E você esta convencido disso?
\Deus é que dá o primeiro lance. Ganhamos is

so dele, de mão beijada. E, já que recebemos de gra
ça, devemos colocar nossas capacidades ao dispor de
todos. Como doação sempre se dirige aos outros a

generosidade será tão grande quanto for meu a�or
aos outros. O senhor está chamando: é a vocação.
Precisamos ficar de olho para ver onde e para que
ele nos chama. A resposta generosa e a decisão cora
josa é a nossa decisão.

To�a vocação e toda doação visa aos outros.
Para faze-los crescer continuamente. Crescer como

gente, como pessoa consciente e livre.
Vocação Especial - Além e por causa do cha

mado do Batismo, Deus chama também
seus filhos para uma doação total e de
suas coisas. Para seguir �o Cristo pobre
casto e obediente.

- ,

É a vida .religiosa. Exige, renuncia. lVIas a renúncia
não é uma forma de tolerar e sim mane�a muito es

pecial de amor. Não de amar a si próprio, mas a
Deus no serviço do irmão.

� rel.igioso vive no celibato consagrado para
estar disponível ao amor de De-us e do próximo com
o coração inteiro. Não se liga a alguém exclusiva
mez:te, para estar ligado a todos. Ele, p;ecisa estar
desimpedido dos encargos dos bens materiais, para
servir aos outros sem servir-se dos outro�.

Ele fica inteiramente disponível para aceitar
pela obediência de fé, a missão de servir no local �
pelo tempo que o amor determinar.

A vida religiosa: é uma missão. Missão tam-

Vi-Te

bém significa tarefa. A tarefa é uma funcão. A vida
Religiosa tem função social e não particular.

. .

A �ida em SOITlum - comunitária - que os

relIgIOSOS levam, e uma garantia e um estímulo. A
amizade entre eles dá condições para sentirem-se
gente no meio de gente. Cria ambiente propício para
o desenvolvimento das virtudes humanas cristãs e

religiosas. A vida em comum é o fundam�nto essen-
cial da vida Religiosa.

'

. O religioso, como pessoa, poderia salvar-se em

qualquer lugar, sem ser religioso. Mas, ele prefere
darv.para que os outros recebam, morrer para que os
outros vivam, oferecer, para que os outros recebam'

, ,

morrer, e possam ter. Numa palavra servir.

Você também é chamado a servir e para tanto
deve dar uma resposta, a sua resposta. Que sua res-

.

posta não seja como a de um covarde e sim como a
de um corajoso. Diga sim a sua vida e será feliz.

'

Atenda o Chamado e Diga Sim!

Vocação ele convida o homem para entrar no
amor.

E a nossa própria vida se torna uma resposta
constante a Deus, tu amigo jovem, já percebe o con

vite, o apelo que Deus te faz concretamente, para as

sumires tua vocação? Que fazes tu para descobrir sua

vocação.
VOCAIÇAO E COMPROMISSO

É a resposta do homem a Deus, Deus implica
duplo compromisso a cada homem, cada pessoa tem
uma vocação.

Tem uma missão única e insubstituível a cum

f' prir, mas o que é vocação? Vocação e profissão as

mesmas coisas.

Vocação é diálogo. É o encontro de duas pes
soas, humana divina. É o apelo de Deus e a resposta
do homem, toda vocação é resultado de um cresci
mento na fé, que leva a um engajamento completo.

Rosária de Fátima da Costa - s.a B

pregado na Cruz
Sim, eu vi;
Tu estavas só, pregado, tristemente abandonado e

ninguém te socorria. Eu, francamente. também não
tive a coragem de tirar-te de lá.

'

Sim; eu estava lá ...
Tu suportavas pacientemente toda dor porque ama-

.

va�. E .eu? Eu .fecha�a-me. em meu egoísmo. Eu não
qUIS sair de mim; Nao qUIS perder a mmha vontade
para fazer a tua. Eu estava lá, onde tu te encontra
vas na cruz da miséria, do desespero da opressão. Eu
estava onde tu pacientemente pedias uma esmola e
eu. " passei. a julgar-te �omo um simples mendigo,
que nada mais era que o Iixo da sociedade. .. Não fui
capaz de suavizar. � tua dor, mas, me propus a con
tmuar a tua crucifixão que outros haviam come-

çado. .. E tu me suportavas ' Eu estava no lugar
em que perdeste teu emprego e tu me suporta-
vas ...

Considerei-Te um marginal, quando te vi sem
trabalho e não fui capaz de imaginar, que podias ter
acabado de perder o emprego e aflito buscavas outro.
Tu e�tavas pregado na cruz quando estive naquele
Hospital, sem serrtir pena de ti 4quando gemias no
leito da dorx . E tem mais: Ql.,!ando Tu Te apresen
t<;tvas ao meu lado. no meu trabalho, nos meus negó
CIOS, eu Te explorei o quanto pude ... Sim, Tu Te tor
naste para mim, um simples objeto de lucro ... fos
te a mercadoria que comprei e vendi ... Sim; Quantas
vezes eu Te vendi 'por trinta moedas como Judas o
fez. Menti e falei cont�a Ti. Por Que? Apenas para
def�nder-;me, para subir com orgulho um degrau a

mais, socialmente Tu permanecias crucificado e eu
nada fazia. .. Tu suplicavas pelo meu amor e eu Te
oferec�a. meu egoísmo, minha ganância pelas coisas
materiaís e pela honra de mim mesmo. Eu, precisava
d�fende�-n;�. .. �ue seria de mim se viesse a perder
mmhas idéias, minha classe, minha cultura, para ser

"�axa�a deA qua9-rado" �ara acreditar num Deus que
runguem ve? Nao; eu nao poderia humilhar-me a tal
ponto ...
Pensei muit?, tentei mudar, mas não consegui. Achei
melhor confiar em mim mesmo e deixar de lado to
do fanatismo ... Mas Tu, continuamente Te apresen
tavas. crucific:ado diante de mim, e pouco a pouco
passei a sentir aquela mesma dor que Tu sentias ...
Senti-me também numa cruz, na terrível cruz do meu

egoísmo. .. E Tu, continuavas amar-me, assim como

era. .. convidando-me para alguma coisa que eu não
conseguia entender... Certo dia, não consegui mais
ser eu mesmo .. , Tudo se tornava obscuro e .desagra
dável. Minha vida tornou-se uma ruína, uma "fossa"

insuportável. ..
Lembrei-me de Ti, mas logo procurei esquecer-te, pa
ra fazer o que minha vontade pedia; porém cada dia
me tornava mais infeliz. .. E mesmo assim continuei
a crucificar-Te ... Mas Tu me amavas tanto que meu

miserável coração não resistiu mais à tua voz. Parei
por um instante, olhei para todos os lados, e não via
ninguém. .. Será mesmo que ninguém me via ali so

frendo. Todos teriam me abandonado no momento
em que mais necessitava de apoio, ou de um consolo
que me levantasse? Sentia-me agora, debaixo da cruz,
como Tu estiveste tantas vezes... E nesta hora não
procurei mais esquecer-Te mas comecei a pensar se

riamente em Ti. Comecei a sentir-Te cada vez mais
próximo a mim. Senti que me amavas com amor in
finito.

E no íntimo de meu coração, dizias que estives
te presente quando neguei aquela esmola, esqueci
aqrele doente, ofendi aquele empregado, dispensan
do o de seu trabalho sem saber se teria alimento pa-
ro. o dia seguinte. . .

-

,

Tu dizias que sempre estiveste em meus negócios em

meu planos para o futuro. Também estiveste nas

minhas traições que me deram tanto "lucro" por si
nal. ,"

Entendi então, o porque da minha insatisfa
ção Havia, alguém que sabia todos. os meus segredos,
tudo que �e passava dentro de mim. Como poderias
Tu, com tua graça, penetrar em meu ser, se não ha
via lugar reservado para tanto? Dinheiro, negócios,
estudos, preocupações, dúvidas... Tantas coisas es

tavam em meu coração, que não havia lugar para um

Deus tão grande... Até então, ninguém, no mundo,
havia me provado que eu poderia ter razões para
confiar em Ti. Mas, Tu mesmo o revelaste quando
decidi esvaziar-me do meu "eu" e deixei que abris
ses as portas "enferrujadas" do meu coração. ,. Dei
xei então de lado tudo o que era humano, e encontrei
o esplendor do Divino, que Teu amor me oferecia.
A minha vida se transformou; Passei a olhar tudo
como se Tu o olhavas. Vi então Teu rosto resplande
cer nas pessoas que eu desprezava, massacrava, odia
va. .. Tu estavas na rua, no escritório, na fazenda,
em minha casa; Não encontrei mais, nenhum lugar
em que Tu não estivesses... E cada .dia que passa
nas diversas classes de pessoas, eu continuo a ver-Te

PREGADO NA CRUZ

Nome da Aluna: Cecília Inêz 'Wzorek n.? <1

Série
Curso

Colégio

2.a
Técnico em Contabilidade

: Comercial de Canoinhas

EDITAISRegistro Ci vil
NEREIDA C. CORTE, Oficial do Registro Civil do 1.0

Distrito de Cenoinhas, Santa Catarina faz saber que pretendem
casar- se:

VUson Artner e Rozaly Theraza Niaspong'inski, am
bos soltstros, domiciliados e residentes nesta cidade de Canoinhas.
Ele mecânico, nascido nesta cidade em 15 de janeíro de 195'!,
filho de João Artner e Otilia de Souza Artner. Ela do lar, nas

cida em Paula Pereira, neste' Municipio, em 24 de :Maio de 1951,
filha de José Niespongíuskí e Francisca Balão Niesponginskí,

.

Orlando José Alvas de Oliveira e Antonia Izab.1
de Góss, ambos solteiros, domiciliados' e residentes em Alto das

Palmeiras, desta cidade. Ele operário, nascido em Bairro Piedade,
desta cidade, em 20 de agosto de 1960, filho de Alfredo Alves
de Oliveira @ Elisía de Barros de Oliveira. Ela do lar. nascida em

Paula Pereira, deste Municipio, em 24 de junho de 1961, filha de
Áureo Gomes de G6ss e Cecilia Beresanskt de Gôss,

Vilmsr Pereira da Luz e Enedina Costa, ambos sol

teiros, domiciliados e residentes nesta cidade. Ele militar, nascido
em Indíos, Município de Lages, deste Estado, em 14 de' outubro
de 1957, filho de Antonio Domingues da Luz e Etelvina Pereira

da Luz. Ela do "lar, nascida em Tamanduá, Município de Major
Vieira, deste Estado, em }.O de outubro de 1960, filha de Fran
cisco Costa e Maria Franctecs dos Anjos Costa.

Antonio Augusto de Mélo e Maria Darmoris, ambos

solteiros, domiciliados e residentes em Paciência dos Neves,
.

des
te Município. Ele lavrador, nascido em Paciência dos Neves, des

te Município em 11 de junho de 1955, filho 'de Oribio
.

de Mélo
e Joana de Mélo. Ela do lar, nascída em Felipe Schmidt, deste

Município, em 15 de maio de 1958, filha de Teodoro Darmoris e

Genoveva Dsrmor!s.

Wilson Bruno Ressel 8 Rosell Aparecida Borges,
ambos solteiros. Ele pedreiro, nascido em Agua Verde, desta ci

dade, em 26 de janaíro de 1958, residente em Agua Verde, filho de
Bruno Ressel e Magda Hermina Rssse l, falecíde. Ela do lar, nascí
da em Três Barras, desta Comarca. em 4 de agosto de 1957, residente
em Três Barras, filha de Eugênio Borges e 'I'ereztuhs Veigll Borges.

Silvestre Hacker e Inês Candido, ambos solteíros,
domiciliados e resí derrtes em Msrctlío Dias, deste Município•. Ele
operário, nascido em Marcilio Dias, em 15 de março de 1953,
filho de Ernesto Hscker e Na dír Ivanthcuk Hacker, Ela do lar,
nascida em Distrito de .Uruguaí, Município. de Concordia, deste

Estado, em 8 de janeiro de 1953. filha de João Pedro Candido e

Catharína Krich Candido.

Moacir Antonlo Unicki e Alda Maria Vossgrau, am
bos solteiros. Ele lavrador, nascido em Tsuney, deste Município
em 9 de março de 1954, filho de Alvíno Uníckt e Ignês de Jesus
.Uníckí. Ela do lar, nascida em Fartura, deste Município em 9

.

de setembro de 1961, residente em Canoinhas, filha de Valdemiro
Vossgrau e Antonia Gluczkoskí Vossgrau.

Canotnhas, 23 de agosto de 1978

NEREIDA C .. CORTE - Oficial do Regístro Civil

,

Maria Góss Glinski, Oficial
do Registro Civil do'Distrito de
Paula Pereira, município e Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar:.

ERaDY SCHINDLER e

MARIA HELENA KaWALSKI.
Ele, natural de Sta. Catarina.
nascido em Paula Pereira, no
dia 5 de agosto de 1957, operá
rio, solteiro, domiciliado e resi
dente neste Distrito, filho de
Julio

.

Schindler e Mar ia G.
Schindler, falecida. Ela, natu-

,
ral deste Estado nascida em Sta.
Cecilia no dia 16 de dezembro
de 1961, doméstica, solteira, do
miciliada e residente neste Dis
trito, filha de Boleslau Kowals
ki e Aniela K. Kowalski, faleci
da.

natural deste Estado, nascido
em Paula Pereira no dia 10 de
agosto de 1958, lavrador, soltei
ro, domiciliado e residente nes

te Distrito filho de Leonides A.
Fonseca e de Dona Emília A.
Fonseca. Ela, natural deste Es
tado, nascida em Taunay, no dia
4 de setembro de 1958, domésti
ca, solteira, domiciliada e resi
dente neste Distrito, filha de
Francisco Ribeiro e Adelaide,B .

Ribeiro.

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código Civil,
art. 180. Se alguém tiver co

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

Paula Pereira, '16 de ages

I to de 1978.

ADEMIR FaNSECA e NA- MARIA GóSS GLINSKI
DIR TEREZA RIBEIRa. Ele, Oficial de Registro Civil

\

,EDITAL
Encontra-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos Edifíeio u.

F'orum, para ser protestado o seguinte título:
'

CI:IEQUE N
..
o 108. 936.' �o valor Cr$ 17.105,00 (Dezessete mil,

cento e CInco cruzeiros}, �rrnlltIdo por ELETRa PEÇAS DINAMICA
LTDA., em favor de Reipar Recauchutagem Indústria Paraná
Ltda., datado de 26.07.78.

Por nã? t�r sido possível encontrar o referido responsável,pelo 'pre�ente o intimo, pára no prazo de três (03) dias, a contar da
��bhcaçao deste Jornal "caR_REla Da NaRTE", vir pagar o msa
Clonado cheque, �u dar as razoes porque não o faz e ao mesmo tem.
po, no caso de nao ser atendida esta intimlacão o notifiso do eora-
petente protesto.

J

Canoinhas, 23 de agosto de 1978.

ALCIDE� SCHUM�CHER - Oficial Maier
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(AS ERLlrA
(FILIAL)

agora ern novo endereço

Lauro Müller, 540'Praça
f

(ao lado da S.B.O.)
,

N8 DepatameDto de Veiculo� Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta entrega:
Marca

Opala 4 portas
Opala 4 portas

Ano

1974

1973

Opala 4 portas .. .. .. .. .. .. .. .. 197·1

Corcel G. T. .. .. .. .. .. .. .. .. 1975

Corcel II .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1978

Chevette .. 1975

I

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEí'ULOS LTDA.
Concessionário' General Motors do Brasil S. I.

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

BASILIO HUMEHHUK & (IA. LTDA.

I Revendedor FORD I
1948 30 4NOS 1978

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

� usados de qualquer marca.
,

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Corcel Coupê Luxo 1976 - marron

Rural 1971 - azul e branca

0averick 1975 Coupê Luxo - Amarelo

Variant 1975 - bege
Opala 1977 - Luxo - Bege
Maverick 1974 - Coupê Luxo - Laranja

Adquira seu veículo usado com .a miníma entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência

I'aos melhores preços da região. .

'Vi4õ\jte-nos sem compromisso, em nossa lo] a c:' b

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22· 0268, 22-0468, 2·2-C024 �

•

Quadrigésimo

I

•
I Transcorre hoje o quadri

gésimo aniversário de casamen

to do estimado casal sr. Gastão

Cazamajou e Dona Luiz Caza

rnajou, radicados em nossa cida
de há mais de vinte anos, larga
mente conceituados em todo o

Município.
A passagem da significati

va data, para eles evoca o dia
da celebração de uma união

abençoada por Deus; todo um

passado de lutas, de vida' em co

mum, de dedicação e compreen
ção mutua. Para os seus amigos,
que se contam ás centenas, tal
vez milhares, que se resumem

a toda Canoinhas, constitue a-
, contecimento alviçareiro, digno
de nota de destaque.

Quem em, Canoinhas desco
nhece e não admira a figura in-

I

Prefeitura Municipal
.de Cunoiobas
DECRETO N.o 33/78

;

APROVA SUBDIVISÃO DE
UMA ÁREA DE TERRA

Benedito Therézio de Car
valho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atri

buições legais e de conformida
de com a Lei n. 830 de 04/06/68,

DECRETA

Art. 1.0 - De conformida
de com o despacho do sr. Enge
nheiro da Prefeitura Municipal,
exarado no requerimento preto- I
colado sob n.? 537 de 17/04/78 e

nas respectivas plantas, fica I
aprovada a subdivisão procedi- Ida pela sra. ALICE RIBEIRO,
ROMANHUKI, de um terreno

'

urbano, situado as ruas Uru
guai e Chile, registro munici
pal 50 - carta de aforamento 05
- parte lote 38 e lote n.° 03, do I

Loteamento Jardim Esperança, I
com a área de 1.200 m2, sendo
distribuído em 02 lotes.

Art. 2.° - Este Decreto en

.trará em vigor na data, de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Gabinete do Prefeito Muni
cipal de Canoinhas, em 09/08/78.

Benedito Th. de Carvalho Netto :

Prefeito Municipal
Este Decreto foi registrado

e publicado no Departamento
Administrativo, na data supra.

Fábio Nabor Fuck
Diretor de, Administração
Vice Prefeito Municipal

Governo do Estado de .SantaJ.Catarina
Fundação Educacional de ]Santa Catarina - FESC.

COLÉGIO AGRrCOLA «VIDAL RAr\llOS»
A Direção do Colégio Agícola. «Vidal

Ramos», comunica aos interessados, que
através do, convênio celebrado entre j.a
Fundação Educacional de Santa Catarina
e a Fundação Catarinense do Trabalhe,
fará realizar nas dependências do referido
Colégio em Marcílio Dias os seguintes
cursos:

Curso de Tratorista Agrícola de 04
de 9 a 07 de 10

Curso de Iniciação, à Topografia e

Conservação de' Solos de 9/10 a 20/10

Curso de
.

Nutrição Anima.l 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 J (três) dias antes do início
de cada curso, e que as vagds são limi-,
tadas.

Melhores informações poderão ser obtidas'
p .Io telefone 22 G 0324.

Canoinhas (Se), 11 de agosto de 1978.

A DIREÇAo 1

confundivel de Gastão Cazama

j ou, a sua personalidade mar

cante, o seu trabalho honrado?
Muito embora ele poucas vezes

saia de casa, ninguém ignora o

grande amor que dedica à nos

sa Pátria e a Canoinhas, só

comparável áquele que dedica
à terra Natal, a amada França,

, berço da civilização ocidental,
cuja libertação em 1944 arran

cou-lhe lágrimas de emoção num
comício realizado à frente da
Prefeitura Municipal.
A figura tutelar de Dona Lui

za Cazamajou, a nossa Florence
de Nightingalc, devotada às
.mâes canoinhenses e aos nossos

filhos, constitue paradigma, e

xemplo digno de ser vivido.
Nas frias noites de inverno ou

sob a canícula, chova ou faça
sol, no centro da cidade ou na

zona suburbana e até mesmo

no interior longínquo, onde quer
que a solicitem, ricos ou pobres,
ei-Ia de maleta à mão, sempre

pronta a cumprir a sua missão,
à qual se dedica como a verda
deiro sacerdocio, com nobreza e

espírito de sacrifício.
Os seus filhos, as mães ca

noinhenses, os médicos, os seus

amigos, vão homenagea-los em

comemoração à passagem' da
data.
Pela manhã, no Altar Mór da

Matriz Cristo Rei, celebrou-se
Missa de Ação de Graças assis
tida por crescido número de

pessoas. À tarde, as màes ca

noinhenses vão homenagear o

casal Cazamaj ou oferecendo a

Dona Luiza uma singela lem

brança, grande e valiosa pelo
seu significado.
"Correio do Norte" manifesta

sua admiração pelo estimado

casal, felicitando-o e aos seus'

filhos, genros, nora 'e netos a

par dos votos de longa vida

que' aqui deixa consignados.
(Correio do Norte, 24 de ou..

tubro de 1953)

INESQUECIVEL
·.AMOR

Meu amor, há momentos, canções, aromas que não se

olvida nunca. Ficam em nossas memúr ias como uma recor

dação amiga, sem que as dores, as decepções da vida as apa
guem de nossa alma. Você, minha menina ingênua de talhe
delicado e flexível, jamais se extinguiu, por completo, dos
meus pensamentos . Um perfume, uma surdina volátil, um
raio de luz que cambia no espaço, faz com que você reviva em

meu cérebro, povoando-me a retina com sua figura de mu

lher querida. Já faz tanto tempo. Foi sob um céu cravejado
de cintilantes estrelas que meus olhos tristes jitaram pela
primeira vez os seus olhos belos e sensuais. Sorrimo-nos; mas
a timidez me inibiu de, nesse momento aproximar-me. Suce
deram-se outros encontros e ainda por timidez eu reagí. Até
que um dia ... esse dia que às vezes custa mas que fatalmen
te chega - apareceu. Conhecemo-nas e por muito tempo ca

minhamos juntos, deliciosamente unidos, vibrando numa só
vontade ... num só ideal. No entanto, eu não conhecia a vi-

.

da nem as decepções que ela, perdurariamente, prepara para
aqueles que se lhe procuram aproximar. Ah. As decepções
da vida. .. . .. Um-dia, cabisbaixa e triste, você me anunciou
.::{ue a vida nos lançara sua primeira decepção e para que nos

sas almas pudessem alcançar seus ideais,' você teria de- por
longos e longos tempos o meu apaixonado coração.

E assim você partiu de minha vida,' deixando uma

saudade imensa a pairar no meu olhar. Quando, depois de
iUB, ausência,' eu abri os olhos para a alacridade de uma Iin
)13 manhã de sol, o que primeiro vi foram os acontecimentos
da véspera passarem confusamente... dolorosamente ante
minha mernória . A impressão primeira que tive foi de estar
.tbandonado em um imenso deserto sem a sombra conforta
dora de uma miragem. , � 'e amarguradamente, pela primeira
vez em minha vida, eu chorei... chorei amarguradamente.
o destino mentira-me nos sonhos. Desde então nunca mais
me viram alegre, vivo desgraçado, e intimamente triste, re
traído. Mas se por acaso vejo-me entre amigos, reunidos ale
gremente conversando, faço-me também alegre e rio muito:
gargalho. A lágrima que me escapa do coração não atingin
do a altura dos olhos, derrama-se-me pelos lábios, pois a dor
tem também! os seus sorrisos. Gargalho para ver se assim
consigo esquecer as páginas perdidas fanadas no passado, pa
ra que as recordações não me torturem o coração ao rememo

rar aquele grande verdadeiro e único amor de minha vida.
Minha querida, assim eu vou rolando pela vida, sem ilusões e

sem crenças e obsenado pelos seus olhos belos que se infil
traram pela minha vida como um castigo e uma promessa e

aniquilaram para sempre o meu triste e apaixonado. coração.
/ ,

A.R.K; (Secretariado - FUNPLOC)

" .'
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Empresa Industrial e Come.rcial' Fuck
I

funda Associação·
Em data de 11 de maio de 1978, em Assembléia Geral, foi

fundada a "ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA, RECREATIVA E 'CULTU
RAL FUCK", cuja primeira diretoria ficou assim constituída'

�
.

Presidente: Luiz Fernando Fuck.
Vice-Presidente: Romeo Vier

1.° Secretáeio: Edson Knüppel
2.0 Secretário: Pedro Theodorovioz Sobrinho
,1.0 Tesoureiro: Anastácio Buba Jr.
2.° Tesoureiro: Moacir Motter
Conselheiros: Niceto O. Fuck, Tarcísio Feger e José C. Furmann

A nova Associação e sua diretoria, almej amos pleno sucesso.

�'Promooão: Colégio Estadual Santa Cruz
I '

Aguardem dia 02/09/78
Forró da Independência

I
I

Local: Pavilhão do Ginásio Santa Cruz·'

Edital
Encontram-se em Cartónio, à Rua Vidal Ramos,

Edifício do Forum, para serem devidamente protestados os Je

guintes títulos:

DP. n.? 651/78 - vencimento: 05.08.78 - valor Cr$ 10.000,00
(dez mil cruzeiros), emitida por Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.,
C/ ERNESTO WALDEMAR MULLER.

DP. n.? 8259-A - vencimento: 30.07.78 - valor Cr$ ...

3.202,00, (três mil, duzentos e dois cruzeiros), emdtida por Aziz Jó
sé Seleme & Cia. Ltda., contra ELETRO PEÇAS DINAMICA
LTDA.

,
.

DP. n.? 9.6/22. 894/H - vencimento: 30.01.78 - valor Cr$
5.000,OG (Cinco mil cruzeiros).

DF. n." 9.6/22894/J - vencimento: 30.03.78 - valor Cr$;r.
. 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) .

DP. n.? 9. 6/22894/K - vencimento: 30.04.78 - valor Cr$
5.000,00 (cinco mil ,cruzeiros).

.,'

DP. n.? 9.6/22894/1 - vencimento: 28. oz' 78 - valor 'Cr$
5.000,00 (cinco mil cruzeiros), emitidas por Abrahão Mussi S/A -

Indústria e Comércio, contra JOSÉ MARIA SELENKO.

,

DP. n.? 16.324-2 - vencimento: 17.06.78 - valor Cr$ .

17.0.00,00 (dezessete mil cruzeiros), emitida por Merhy Seleme &
Cía, Ltda., e endossada à Indústria de Madeiras -Tupi Ltda., contra
FRANCISCO GLUCZKOWSKI.

.

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

contar da publicação deste no Jornal CORREIO DO NORTE, vi
rem pagar os mencionados títulos" ou dar as razões porque não
o fazem e ao' mesmo tempo no caso de não ser atendida esta- in';�:;_
Biapo, os notifico do competente protesto.

Canoinhas, 24 de agosto de 1978.

PAULA S ..CARVALHO - Oficial de Protestos

.

.... .. . ...
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Gabriel dos Anjos

Em tom muito sensacionalista os meios
de comunicação nos informaram no dia 26-7-78

que o primeiro ser humano, 'fecundado artifi
cialmente numa proveta, nasceu 1;10 Hospital
Geral de Oldham, no noroeste da Inglaterra. Es
se é o resultado de 12 anos de experiências em

que "só haviam conseguido abortos". Quantas
vidas .

j á foram sacrificadas como cobaias em

nome da ciência? A única tentativa bem suce

dida consistiu no seguinte: retiraram um óvulo

que foi fecundado numa proveta (espécie de

frasco) com esperma. e depois de cinco dias colo
caram o pequeno embrião no útero .. Até a cesa-

I riana, disseram que o desenvolvimento foi na
tural. O casal que se prestou a essa façanha
ganhou, pela exclusividade jornalística, 325 mil
libras esterlinas, o equivalente a 11 milhões de
cruzeiros. Diante de tudo isso, ainda bastante

misterioso, a opinião médica dividiu-se. Alguns
viram "um milagre científico", outros manifes
taram um sadio ceticismo em relação às possi
bilidades de manipulação da vida.

A posição da Igreja Católica, sempre
alerta na defesa do direito e do valor da vida
da pessoa humana, vem afirmando como ilícitos
e imorais todos os intentos de fecundação arti
ficial humana, já que a lei natural e a lei divina

exigem que, no ato da procriação, a atividade
biológica não estej a separada das relações pes
soais dos progenitores."

Partindo, das premissas básicas advogadas
já por Hitler, e mais recentemente por H. Kahm
e A.J. Wiener em O Ano 2000, tudo é lógico.
Com a diferença de que Hitler foi condenado

por pretender aquilo que estamos fazendo. Até

parece, com a sucessão dos eventos "científicos"
sobre a vida humana) que a única pessoa no

mundo que não podia fazer o que fazemos com

a vida é Hitler. Talvez esse seja um problema
de democracia científica. Quanto ao ginecolo
gista Patrick Steptoe, o pai da proveta fecunda

dora, não sei quais são suas premissas filosófi
cas .. Provavelmente está abrindo o caminho pa
ra concretizar O Admirável Mundo Novo. Este
livro trata, no primeiro capítulo, exatamente

do Centro de Incubação e Condicionamento dos

mais que pura matéria, objeto de total desven
novos habitantes.

Acreditando que o' homem não 'é nada

damento da ciência, H. Kahm e A. J. Wiener

têm como premissa: "o cientista não respeita
recanto algum da sabedoria nem .da moralida

de". Consequentemente, todo o tipo de manipu
lação da vida, mesmo que altere as característi
cas pessoais, desde que seja científica, não pode
ser impedida. Não existe o sagrado. O condicio

namento, ou pela alteração genética 'ou pela
pressão psicológica, para conseguir um controle

cada vez mais completo sobre as massas, pode
ser cientificamente feito com a colaboração das

próprias vítimas. Assim, dentro de poucos anos

é possível que uma dona de casa entre numa

espécie de comissariado, olhe de cima para bai

xo, para um renque de pacotes, semelhantes a

esses que contêm sementes de flores e escolha
o seu bebê pelo rótulo. Cada pacote conterá
um embrião congelado, da idade de um dia ...
Homens pré-fabricados e pré-detenninados. A
mulher também será predeterminada na esco

lha da compra de seu futuro "filho". A seguir
"um ambiente �sicO'lógico, prescrito logo nos

primeiros períodos de vida, poderá ser utilizado
I

para produzir cérebros e pessoas inferiores de
um lado, e cérebros e pessoas superoires, de ou

tro lado. .. Isso poderia criar um grupo de se

.nhores e um grupo de subservientes".

Quem ousará opor-se aos ditames da
ciência? Essas previsões não são apresentadas
pelos seus autores como ficções mas como o ca

minho inevitável que a ciência percorrerá. O
condicionamento será permanente. Os valores
humanos e toda a esfera da moralidade não pas
sam de emoções complexas ainda não controla
das pela ciência. Asssim, com o uso de agentes
químicos de controle do cérebro, pode ser pos
sível controlar o indivíduo e as massas, fazer
tudo isso desembaraçadamente, sem a coopera-
ção das vítimas.

. .

Enquanto a vida nos pertence, defendâ
mo-la.

I Apresentaram os documentos
I exigidos pelo Código Civil art.
!_ 180. S2 alguém tiver conheci
I mento de existir algum impedi-
mento legal, acuse-o para fins'
de direito.

Major Vieira, 24 de agosto de
1978.

.

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

JACIRA EMILIA PAUL COR
RÊA, Oficial do Registro Civil
do Distrito de Pinheiros, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina" faz saber que
pretendem casar:

JOSÉ PINTO e MARIA
PONTES. Ele, natural de Ta- ,

quarizal, .deste Distrito; nascido
em 20 de dezembro de 1935,
agricultor, solteiro, domiciliado
em Pinheiros, neste Distrito, fi-

Registro Civil
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil do Município de Major
Vieira, Comarca de Canoinhas,
Estado .()le Santa Catarina, na

forma da lei.

Faz saber que 'pretendem ca

sar: ORESTES CAETANO DA
SILVA e ZELINDA APARECI
DA LOURES TABORDA. Ele,
natural deste Estado, nascido
em Rio Novo, neste município,
no 'dia 09 de novembro de 1953,
lavrador, solteiro, domiciliado
e residente neste município, fi
lho de Antonio Caetano ·da Sil
va e de Ana Valicoski. Ela, na
tural deste Estado nascida em

.

Rio Novo, neste município, no

dia 26 de março de 1963, do lar,
solteira, domiciliada e residente
neste município, filha de José
Loures Tàborda e de Alzira de
Deus Taborda.

- EDITAIS
lho de Eduardo Pinto, falecido
e Vitalina Maria da Luz. Ela,
natural de Tamanauá,. deste
Distrito, nascida em 8 de maio
de 1945, do lar, solteira, domi
ciliada em Pinheiros, neste Dis-,
trito, filha de Vitalina Pontes.

Se alguém souber de algum
impedimento, oponha-o na for
lua da lei.

Pinheiros, 23 de agosto de
1978.

Silvete Darci Paul Cardoso
Escrevente Juramentada-

Material escolar e de
escritório] você encon-

tra na loja da

Impressora. Ouro ,Verde

Prestigie hoje e amanhã, "no Oitão,
o sensacional campeonato de peladas

.promoção do M O B R A L.

AJUDE A

HUMANIDADE,
COMBA TER O T Ó X I C O,

ONTEM E HOJE
MA'IOR

'MAIS
MAL

AiNDA
O DA
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CORREIO DO NORTE 26 de agosto de 1979

Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

INSPEIÇAO NA JUNTA DE

SERVIÇO MILITAR

Dia 12 do corrente esteve em Papanduv� o Co
ronel do Exército, Aurélio Marques Belliard Chefe
da 16.a Circunscrição de Serviço Militar de Florianó
polis, S.S. se fez acompanhar do Capitão Osvaldo
Conrado Narloch, Chefe da Junta do Serviço Militar
desta cidade. Após as apresentações de pessoas de
nossa comunidade, foi servido um cafezinho. Em se

guida o CeI. Aurélio, juntamente com o Cap. Osval
do, iniciaram a inspeção. Depois de minucioso exame

em todo o fichário existente, tanto o Coronel Auré
lio Marques Billiard como o Capitão Osvaldo Conra
do Narloch deram por encerrado os trabalhos, oca

sião em que, felicitou o Sr. Prefeito Municipal e o

Encarregado dos Serviços Sr. Hamilton T. Almeida

.pela perfeita correção dos trabalhos. Os briosos mi
litares do nosso Exército Brasileiro se dirigiram pa
ra Monte Castelo e Major Vieira, posteriormente a

Porto União.

PROGRAMA DE E;oUCAIÇAO INTEGRADA

'O Programa de Educação Integrada (P.E.I.) é
um convênio celebrado entre Fundacão Mobral e a

Prefeitura Municipal, que visa suprir o nível das 4

primeiras séries do 1.° grau, as necessidades dos
evadidos da escola ou desprovidos de escolarização
adequada em caráter de suplência e em dinâmica
acelerada. O curso tem a duracão de 720 horas dis
tribuídas em 13 meses. C�be ao Mobral Central for
necer o material didático necessário por alguns alu
nos e professores. 'Acompanhamento técnico-pedagó
gico durante o desenvolvimento do programa através
da supervisão e avaliação do rendimento do aluno.
Para melhores informacões sobre o funcionamento' do

cursos os interessados poderão dirigir-se ao Presiden
te do Mobral na pessoa deste colunista, ou, a Super
visora Local na Prefeitura Municipal D." Rosi Car
valho.

'GOVERNO DEFINE' A

PROIBIIÇAO ÀS GREVES

As atividades essenciais em que a greve é cons

titucionalmente proibida foram definidas ontem pelo
Governo Federal ao editar o Decreto-Lei n,? 1.632,
que começa a vigorar hoje, abrangendo os serviços
públicos e de interesse da segurança nacional. Esse

dispositivo prevê demissão ou punição para o funcio

nário públigo que participar de greve ou para ela

concorr-er, sem prejuízos das sanções penais, como

enquadramento na Lei de Segurança Nacional. A co

municação sobre essa decisão governamental foi

anunciada ontem a tarde pelo porta-voz do Palácio

do Planalto, Coronel Ruben Ludwig" 24 horas depois'
de revelar intenções oficiais de conter os movimen

tos de funcionários de empresas estatais por melhores

salários. Setores sob impedimento: Serviço de Águas
e Esgotos, Setor de Energia Elétrica, Gáz e outros

'combustíveis, Petróleo. O setor de Bancos, Serviços
de transportes, Comunicações" Indústrias, a serem

ainda definidas, Carga e descarga, Serviço M&dico
Hospitalar, Ambulatórios, Maternidade, Farmácias e

E'rogarras e Serviços Públicos em geral (G. P . ) .

PAPA PAULO VI AMAVA O BRASIL

O Papa Paulo VI sempre esteve, preocupado
com o Brasil, com a paz com os Direitos Humanos e

�0!ll. a renovação da Igreja, prosseguindo o trabalho
iriiciado por João XXIII, conhecido como o I 'Profeta
da Reforma". Durante 15 anos de sua gestão Paulo
VI visitou cinco continentes indo à Austrália' África

,.

,e �mérica Latina. Paulo vi levou avante aq�ilo que
Joao XXIII iniciou, com prudência, decisões coraj 0-
sas, como as encíclicas sociais, ,e grande preocupação
com a violação dos Direitos Humanos eni todo o Bra

si�. Na minha opinião, Paulo VI teve um pouco de

�1O X�I e outro de João XXIII. Foi o que anunciou a

jornalistas ontem Dom Pedro Fedalto arcebispo de I

Curitiba. (GP),.
'

PROVÉRBIO ARABE

Não digas tudo o que sabes. Não faças tudo o

que podes. Não acredite em tudo o que ouves. Não
gaste tudo o que tens, PORQUE: quem diz tudo o que
sabe. Quem faz tudo o que pode. Quem acredita em

tudo o que ouve. Quem gasta tudo o que tem, MUI
TAS VEZES: diz o que não convém. Faz o que não
deve. Julga o que não vê. Gasta o que não pode ...

FALECIMENTO

Após ter sofrido uma parada cardíaca (enfarte)
faleceu em Curitiba, onde residia dia 11 do corrente
o Sr. Cirilo Costa Grannemann. b extinto tinha tam�
bém

.

residência' em Santa Cecília onde era grande pe
cuar ista e cunhado do sr. João M. de Almeida aqui
residente. Deixa quatro filhos sendo 3 do sexo 'mas
culino e um do sexo feminino '. Seu sepultamento foi
realizado dia 12 na cidade de Santa Cecilia com

grande acompanhamento até a sua última morada. ,A
coluna apresenta condolências à família enlutada.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 29 do fluente colhendo mais uma rosa no

alegre jardim da .vida a Srta. REGINA filha do ca

sal sr. João CEdith) Schadeck, ele Dir�tor do grupo

S�hadeck. Cumprimentosl felicitações na pauta do
dia para a elegante senhorita.

.

\

Dia 1.0 do entrante estará festejando seu niver
a .garota ROSANI, filha do casal Sez inando J. (Vero
mca) Gonçalves, ele·Presidente da Câmara Munici
pal. Muita alegria marcará a festiva data da aniver-
sáriante.

.

, Dia 2 festejando estréia de idade nova o jovem
estudante ÉLCIO, res. em Curitiba e' filho do sr.

Emilio S. Matoso, nosso prezado assinante. Felicita

ções em alto estilo para O Élcio inclusive o abraço do
Padrinho, com votos de felicidades.

Também na mesma data niver do sr. OLIMPIO
CARDOSO F'.", alto funcionário da NODARI de
Curitiba. Cumprimentos na pouta da linha para o

. aniversariante.

'_ UM POR SEMANA

'DEUS. Não importa que Deus não, estej a. do
meu lado. O que espero ardentemente. é que eu me

encontre ao lado dele: (A. Lincoln).

COZI p

Venha conhecer as vantagens e as condícô e s de p sg smento ít:m

.
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ANIVt:RSARIANTES DA SEMANA
Ciems e Leoni Bollauf; o jovem
Antonio Raimundo Borges de
Souza.

AMANHÃ: as srtas. Marga- DIA 31: 'a srta. Leonor Se-

reth e Marilena Bora (gêmeas); leme.
o jovem César Duarte Nasci- DIA 1.0/9: a sra . Rita, es-

mento.
posa do sr. Guilherme Prust; os

DIA 28: a sra. Marise Eliza-j> srs.: José Kuroli e Gaspar José

bet, esposa do sr. MárioWiese; I. Mülbauer.
o sr. Raimundo Preissler; os jo- 'II Aos aniversariantes, nos-
vens: Heriberto Plothow e Ig- sos cumprirnentos .

nomar Roberto Todt.

HOJE: a sra . Erna, esposa
do sr . VIIlly Gorzeltz; o jovem
José Adilson Szczygiel.

,

Você já pensou 'emDIA 29: as sras.: Ermenil

da, esposa do sr. Evaldo Plo
thow e Walesca, esposa do sr.

Constantino de Paula Bueno; o

sr. Gustavo Prübe; a srta. Nel

ly Reinert; o menino Reginal
do, filho do sr. Vanderlei Leal
Padilha.

, .

ser SOCIO

contribuinte da
APAE
de Canoinhas?

I

I
Silvia' I

......._....._------ ..-DIA 30: srtas.as

Passeios: Leva até 9 pessoas

No trabalho: 1 tonelada de carga

P ira a próxima aquisi�ão pense I

MA LO & elA.
(anoinhas - se

LOJAO CRUZEIRO

.

I

I

FOGÕES A LEN·HA 4ft parti de CrS ?.130,OO

�
I.,ojão Cruzeiro

R. Caetano Costa, 793 - pertinho �a Rodoviária Mumcípal
���----------------------�----------------------�
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26-08,78
N.o 1485
Ano XXXfI

ACIC promove campanha
em favor das

do Hospital
Em reurnao realizada no

último dia 15, na Associação
Comercial e Industrial de Ca

noinhas, estiveram presentes os

Srs. Antônio Oleskovicz e Edu
neí Nunes de Abreu, respecti
vamente, Presidente e Adminis
trador do Hospital Santa Cruz,
onde foram solicitar ajuda da
referida Associação.

Em relato suscínto, disse
ram das necessidades referentes
a ampliação do Hospital. Expu
seram que o Hospital foi agra
ciado com mais um aparelho de
Raio X, com a capacidade de
500 Ma., cedido pelo Governo do
Estado o qual veio juntar-se ao

já doado pelo Ex-Fiínrural. Dis
seram também que os referidos
aparelhos deverão ser instala
dos, por força de contrato, no

prazo máximo de 120 dias.

Para isso é necessário modí-

.

ampliações
,

Santa Cruz
ficações na parte física do Hos
pital, as quais compõem-se da' I

construção de um Centro Cirúr
gico e um Centro Obstétrico no

vos e a transformação do atual
Centro Cirúrgico em Centro Ra
diológico. A previsão do custo
do empreendimento é de apro
ximadamente Cr$ 1.600.000,00

. (Um milhão e seiscentos mil
cruzeiros) .

/

Deste valor a Associação
Comercial e Industrial de Ca
noinhas, comprometeu-se, atra
vés de campanha entre seus as

sociados, a conseguir a impor
tância de Cr$ 500.000,00.

,

De parabéns a Associação
Comercial e Industrial, por tão I
nobre atitude que mais uma vez I

vem comprovar seus ideais sem

pre voltados para os problemas
da comunidade canoinhense.

Futebol pelada no Ditão,'
hoje e amanhã, promoção MO- :BRAL, em disputa da Taça
AROLDO CARVALHO.

xxx

Faleceu no Hospital Santa
Cruz, onde se encontrava' erru

. tratamento, o sr. Kurt Frie
drich, um dos pioneiros da re

gião de Pinheiros, em nosso in
terior.

xxx

Acompanhado de sua exma.

esposa, esteve em nossa cida-de
para a missa de sétimo dia de
seu irmão Leonel, o canoinhen
se dr. Absalão Barcelos, médico
veterinário, residente no Rio de
Janeiro.

xxx

Também esteve em nossa

cidade, a serviço de sua firma,
o advogado dr. Roberto Costa,
do grupo Âncora de Curitiba,
com revenda de tratores Ford
em nosso município e região.

xxx

Mais um catarina, filho de

Videira, no Governo do Paraná,
.

dr. Euleuterio Dallazem, na Se
cretaria de Educação e Cultura.

xxx

O sr. CarlosSchramm, aqui
bastante relacionado, agora se

tentão, com festa alusiva sema

na passada, em Curitiba, entre
familiares e amigos.

xxx'
,

O .

sr. Leopoldo Fallgater,

gradecimento ao Prefeito Gadotti
Pelo prestigiamento e co- I Curso de Psico-Pedagogia e Di

laboração dado pelo Prefeito : nâmica, realizado naquela cí
Cláudio Gadottí, do vizinho mu- ; dade, foi-lhe expedido o seguin
nícípío de Major Vieira, no

, te ofício:

Prefeitura
Aviso

Canoinhas

Licitação
I

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ca-
noínhas, leva ao conhecimento dos interessados que se .acha aber
ta a Tornada de Preço - Edital nr. 017/78, para "Iluminação do
Estádio do Centro de Educação Física Benedito Therézio de Car
valho Júnior, nesta Cidade", com prazo de entrega até as 15 (quin
ze) horas do dia 22. (vinte e dois) de Setembro do corrente ano

(22.09.78) no Gabinete do Vice Prefeito Municipal. Cópia do re

ferido Edital e maiores ésçlarecímentos sérâo obtidos junto a re

ferida Comissão.

Canoinhas, 24 de agosto de 1.978.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão

/ Prefeitura, Man. de Canoinhas
'. Aviso de' Licitação

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ca
noinhas leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta
a Tomada de Preço _' Edital nr. 016}78, para "Aquisição de Cimen
to, para Canalização do Arroio Monjolo", com prazo de entrega
.até -às 15 (quinze) horas do dia 10 (dez) de Setembro do corrente
ano (10.09.78) no Gabinete do Vice Prefeito Municipal. Cópia do
referido Edital e maiores esclarecimentos serão obtidos junto a re

ferida Comissão.

Canoinhas, 24 de Agosto de 1.978.

Hugo Antonio' Peixoto -.Presidente da Comissão

,

"SENHOR PREFEITO

Sempre que as autoridades mu

nicipais se congregam em tor-

.no da 'educação e seus elemen
tos humanos progridem, a co

munidade cresce e engrandece
a nação. Isto vem acontecendo
em Vosso município graças ao

espírito de lucidez e nobreza que
regem princípios. admínistrati
vos. O Curso de Psico-Pedago
gia- e Dinâmica de Grupo patro- I
cinado pela Prefeitura Munici- i

paI de Major Vieira aos profes I
, seres municipais e estaduais, de I
, 19 a 26 de junho de' 1978, deixa I
I hoj e marcas profundas na co-'

I munidade, elevando a lideran-

i ça e firmando. personalidades.
A Supervisão Local 08 deixa'

aqui o agradecimento profundo,'
por esta oportunidade que V.
s.a proporcionou a_ seus profes
sores".

Movimento geral da festa realizada no· dia 13-08-78; em

be�efíci J da ASSOCiação Espírita ((lar de Jesus)) e Centro

Espírita «Dr. Alfredo Quintino de, Souza))

Igreja, de Bela Vista do 'oldo'

Agradecimento

agora residente em Camboriú, I

passando uns dias em nossa ci- :
dade, hospedado na residência
do seu filho Wilmar.

A comissao da grande fes- '

I
ta religiosa realizada domingo

I último em Bela Vista do Toldo,

I agradece
a destacada colabora

ção do Coral Santa Cecília que
I' muito abrülhantou aquelas so-

lenidades.

Canoinhas, 23 de agosto de
1978,.

xxx

Também visitou a nossa ci

dade, procedente I de Joinville,
revendo Iarniliarles o sr . Julio
Berekoski.

xxx

O Prefeito Therézio Netto e

Vice Fábio N. Fuck, estiveram

segunda-feira em Joaçaba, quan
do da visita do Governador
Konder Reis àquela cidade.
Therézio representou o seu ir
mão Aroldo Carvalho, candida
to ao Senado, em todas as sole
nidades ali realizadas.

xxx

Uma grande especial: pro
gramação será cumprida dia 7

próximo; data de nossa indepen
dência, destacando-se o grande
e tradicional desfile, agora com

a partticipação de todos os clu
bes filiados a LEC, da cidade e

interior, culminando com uma

atraente tarde esportiva, no

Municipal, reunindo uma sele

�ão local e o Joinville E. C .

xxx

Faleceu em Curitiba, na

tarde de 3.a feira a genitora do

MM. Juiz de Direito de nossa

Comarca, dr. Loacyr Muniz Ri

bas, cujo sepultamento ocorreu

na manhã de 4.a feira, ali pre
sentes vários �dvogados do nos

so forum.
xxx

Amanhã, festa religiosa na

localidade de Encruzilhada, com
boa música, churrasco e outras

atrações.
xxx

O candidato a deputado fe
deral; pela ARENA, dr. Lauro
Salvador, do grupo do FRICA
SA, . 'ofereceu uma churrascada
sábado último, na sede do Bo
lão Democrata, em M. Dias, ali
presente vários líderes de Três
Barras e nosso município.

xxx

O Governador Konder Reis
e uma grande comitiva, visita
rão hoje a cidade de Caçador,
para várias inaugurações de
obras do governo.

x x x

O sr. Pedro Tyska, destaca
do empresário e líder político
de Bela Vista do Toldo, seguiu
para o Rio Grande do Sul,
acompanhado de _sua família,
afim de assistir a grande expo-
sição de Esteio. (

RENDA BRUTA ..

RENDA LIQUIDA .. .. .. ."
.. .. .. .. .. .. ..

CR$ 75.654,40
Cr$ 69.012,40

1 (Um)

1 (Um)
1 (Um)
1 (Um)

RESULTADOS DOS SORTEIOS DAS RIFAS:

Quadro bordado a mão: número 52 - Rita de Cássia B.
Bach.
Boi da raça jersey x charolez: número 114 - João Kesche
Jogo de erístal: número 65 _ Júlia Paula e Silva.
Quadro bordado a mão: número 26 - Orlando Santos.
A todos que colaboraram e prestigiaram a Festa, sensibi-

lizada agradece a
r

DIRETORIA

t Eugênio· 'Knopp

I Os pesares deste semanário,
Era casado com a sra. Anna à família enlutada.

Faleceu em nossa cidade,
após pertinaz moléstia, o pres
tante cidadão, ST. EUGENIO
KNOP, nascido em São Bento
do Sul, em 28 de dezembro de
1904, residindo, antes de trans
ferir-se para a nossa cidade, em
Serra do Lucindo, aqui instalan
do a primeira indústria de ce-

.râmdca .

Mun, de
de

Martha Knop, e deixa os se

guintes filhos: Hildegardt Knop
Dams, casada com o sr. Carlos
Dams, Edy Knop, casado com

Doris Carvalho, Wal1y Knop,
casada com Mario Haensch e
Leonardo Knop, casado com Cir
Iene Dominhach, além de vários
netos e bisnetos.

t AGRADECIMENTO

TAMANHOS -

A família de

EUGE:NIO KNOPP
/

agradece sensibilizada as manifestações de pesar recebidas
por ocasião de seu faleçimento e especialmente ao tratamento
dispensado pelo médico Dr. Antonio Seleme e enfermeiras
do Hospital, Santa Cruz; ao pastor Guenther Rueckert, pela
assistência espiritual dispensada. .

Outrossim, convida para o Culto que será celebrado
em sua memória, no, dia 03 de setembro próximo, às 9 horas,
na Igrej a Evangélica Luterana.

'

LOJA

SOS DE
•
- TODOS, OS TIPOS. CORES 'E

CRILICO
REFLEXO (Anexo a Ótica Coofiançá)

orçaDlentos sem comprolDisso,
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