
Aro·ldo Carvalho
'faz a 1a. viagem eBMA

cadeira
Após ter sido examinado na

qwnta-feira pelo ortopedista, o

candidato . ao. Senado. Arolde

Carvalho foi liberado tendo sido

atestado uma rápida recupera-
�

ção. Já em cadeira de rodas, o

deputado poderá se locomover

por todo o Estado, e participar
dos comícios da ARENA, além

de empreender maior intensida
de à sua Campanha.

Ontem, o parlamentar par
ticipou na Assembléia Legisla
tíva do Estado, da

r
eleição do

Governador Jorge Bornhausen.

Hoje, fará sua primeira viagem
indo à Blumenau, onde participa
do Movimento Arenista Jovem

.que terá a duração de dois dias.
Falando à respeito à imprensa
Catarinense, Aroldo Carvalho
deu entender, que já se torna.

necessária uma maior partici
pação da juventude, para que

seja criada uma ARENA JO
VEM NACIONAL, "de onde,
por certo serão formados (com
o total apoio do General João

Baptista Figueiredo), os novos

líderes deste País, tão jovem
quanto os participantes do en

contro da capital gaúcha" . Nos
comícios que participará desta
data em diante, Aroldo Carva
lho declarou que pretende sen

sibilizar principalmente os "jo
vens", mostrando as perspecti
vas do Brasil, que está sendo
considerado uma das nações
mais . promissoras do mundo e

,. ,

a quinta potência mundial a par
tir de 1985, tanto industrial: co
n;1O no ponto de vista econômico.

Desde o dia do acidente

d 5r

que lhe causou a fratura da per- .

na direita, Aroldo Carvalho
.

,

mesmo sem sair da imobilidade

que a situação exigia, mantinha
se a par de todos os aconteci

mentos, 'assessorado por toda
sua família, que atendia telefo

nemas, expedia cartas e manti

nha os contatos necessários com

todo o Estado . No que concerne

à campanha, o Deputado era

permanente representado por
sua filha Regina Carvalho,
que acompanhou a programa
ção de Jorge Bornhausen. Mar
cas Wandresen, suplente de

Aroldo, sempre acompanhando o

governador Konder Réis ex-
,

pressa os pensamentos do Depu
tado em todas as oportunidades
necessárias e oportunas, tor

nando assim sua campanha
mais intensa, transmitindo o

otimismo por ele demonstrado

. quanto aos resultados das ur

nas de novembro próximo, que
indicará o vencedor dos candi

.

datos ao Senado.
---------------------------------------------�- -�

Canoinbas,' se e
de mi�ro - reo'ião

A. luta vem de longe, desde o governo Colombo. Salles, fei
ta através de várias frentes. Prefeitura, pedidos parlamentares.
Associação Comercial e Industrial, Câmara de Vereadores e ou
tras entidades, pleiteando sempre o que os órgãos 'da União já ti

nham definido, o nosso município como sede de micro-região.

O governo Konder Reis atendendo vários
'.

pedidos nomeou

um grupo de trabalho, para estudos do assunto, agora já definido,
para entrar em vigor no próximo governo de Jorge Konder Bor

nhausen e ele próprio anunciou na cidade de Jaraguá do Sul a

criação já no inicio do seu governo, a partir de março do próximo
� .. ano, de, mais cinco micro-regiões, a saber: Araranguá, Brusque,

Jaragua do Sul, Xanxerê e também Canoinhas, todos municípios
de grande porte e carentes da medida.

Assim todos de parabéns, pela grande conquista, uma vító-

fia de equipe, de toda a comunidade.
.

..

� 8ª Unidade de Coordenação Regional
';08 Supervisão Local de Educação
.

S10 G a· N�S PARA a SEMINA .OA PÁIRIA
� Jovem! seja um brasileiro forte:e responsável, pois o

Brasíl espera por você »,

',' «Ser patriota é uma obrigação de 130 milhões de bra-

síleíros ».

.' « Brasil; somos o teu futuro e queremos nos espelhar

pa tua grandeza ,..

«Com esforço, amor e esperança se =constrói uma Pátria

livre» .

«Brasileiro! Honre a sua Pátria, para ela um dia se or-

gulhar de você ».

«Nós somos a Pátria; formamos seu símbolo, seu dia;
somos

..
sua esp�rança e também o seu amanhã »,

�;
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A Comissão Organizadora

dos Festejos da Semana da Pá

tria, especialmente nomeada

pelo sr. Prefeito, Therézio Net

to, já cumpriu a sua missão,
elaborando o respectivo pro·�

grama, que está sendo cumprido
a risca desde ontem, com pa
lestras alusivas, na Rádio San

ta Catarina, a cargo de todos os

estabelecimentos de ensino da

cidade

ta Terezinha, Asilo dr. Malu

celli, Asilo Lar de Jesus. G.E.

.João José de Souza Cabral, G.E.
Rodolfo Zipperer, G.E. Irmã

Maria Felícitas, G.E.M. Mare

chal Castelo Branco, E.R. Jar-

,dim Esperança, E. r. Alto Ti

juca, E.B. Manoel da Silva

Quadros, E. B. Almirante Bar

roso, Colégio Sagrado Coração
de Jesus, Colégio Estadual San

ta Cruz, Colégio Comercial de

Canoinhas, Colégio Vidal Ra

mos, FUNPLOC; Clubes de Ser

viço: Rotary, Lions e Sigilo,
INPS, Clube de Bolão Primave

ra, Clube de Bolão 7 de setem

bro, Comissão Municipal MO

BRAL, BESC, BRAD·ESCO,
LEC, 3.° Batalhão da Polícia

Militar, DER, Representações
Industriais, Comerciais e Agrí
colas, Comercial Pedrassani,
Zaniolo S.A .,

Ind. e Com. Otto

I Dia 7, após a alvorada, a

cargo do 3 .

.0 B.P.M., . haverá .o

hasteamento dos Pavilhões; Na

·cional, Estadual e Municipal,
chegada do fogo simbólico às

8,10 horas e às 8,30 horas, o iní
cio do monumental desfile, com
a seguinte ordem: J . I. P . da

Comunidade Evangélica,
J.I.M. Marguit Olsen, J.I.M.
Noemia R. Romais, J. I. P. Sa;n-

Friedrich, Irmãos Procopíak &

Cia. , Emp. Indl , e ComI.

Fuck Ltda., Wiegando Olsen,
Basilio Humenhuk, Cooperativa

. Agro-Pecuária de Canoinhas,
Clube de Tiro e Caça Major
Vieira.

l&D ;
-

Culminando, a parte da

tarde será toda esportiva, no Es

tádio Municipal o nosso DITÃO�
com várias competições, encer

rando-se com o jogão, reunindo
uma seleção local e o Joinville
E.C., campeão estadual.

Vamos todos prestigiar a

nossa grande. data, compareceu
do, com toda a família, a todas
as solenidades, saindo às ruas.

"CONTE COMIGO BRASI�,
ACIMA DE TUDO BRASILEI.

RO".

--
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Governador Antônio Carlos

Konder Reis visitou na manhã

de ontem o deputado federal

Aroldo Carvalho, candidato da

Arena ao Senado da República,
que continua em sua residência,
restabelecendo-se de fraturas

na perna direita, quando em

plena campanha, estava em sua

cidade, Canoinhas, para dar se

guimento aos seus contatos elei

torais.

A visita do. Governador

Konder Reis ao candidato are

nista, foi recebida por este co

mo "uma vísita de cortesia e de

estimulo à situação. que enfren

tou, pois comando daqui, desta

cama, a minha campanha".

Aroldo Carvalho mostrou

toda a sua disposição para o se

guimento dos seus contatos di

zendo que "A confiança que de

posito no povo catarinense, sem
pre ao meu lado em todas as

campanhas, que não foram pou
cas, e cada dia maior. 'Sei que o

povo quer ver-me ao seu lado,

-

oa 'o

nas praças públicas, nos comí

dos, nos contatos diários, mas

garanto que isso. não se retarda

rá pois breve voltarei ao conví
vio de todos para ouvir os s:eus

problemas e buscar as melhores I
soluções como, graças a Deus,
sempre fiz".

No contato mantido ontem

por ocasião da visita que lhe
fez o Governador Konder Reis,
Aroldo Carvalho recebeu do
chefe do Poder Executivo Cata
rinense as informações que di
zem respeito às ações desenvol
vidas pelo. governador, no Oeste
do Estado, junto ao Ministro

Alysson Paulinelli, da Agricul
tura.

Além dos problemas trata

dos pelo governador com o mi
nistro da Agricultura, na sua vi
sita a Santa Catarina, especial
mente os; que dizem respeito. à
peste africana, que tantos pro
blemas têm criado aos suinocul

tores catarinenses, Aroldo Car
valho recebeu também notícias

que dizem respeito a assuntos

O patriarca de Veneza, -car
deal Albino Luciani, é o novo

papá, adotando o nome de João
Paulo I.

O novo líder da Igrej a Cató-

ao Senado

I

I

da área político-administrativa
do nosso Estado

Na ocasião o governador re
latou ao candidato da Arena ao

Senado da República, fatos que
marcaram suas decisões na área
político-admmistrativa nos últi
mos dias.

Apesar de recolhido à sua

residência, Aroldo Carvalho tem

mantido contatos diários: com

suas áreas políticos e com lide

rança de todo o Estado Catari
nense.

Por telefone, Aroldo Carva

lho; tem podido tomar conheci
mento de todas as atividades

que exigem ,
suas preocupações

para o desenvolvimento do bem

e�tar da terra e da gente cata
nnense.

Diariamente, em sua casa,
o Deputado Aroldo Carvalho'
tem recebido,

I além dos contatos

por telefone a presença de vá
rios líderes políticos e comunitá

rios, que tratam com ele, de as

suntos relacionados com a polí
tica de nOS5,O Estado.

novo Papa - escolhidoo
lica Romana nasceu próximo de

Beluno, rio Norte da Itália. Seu

pai era socialista ,e trabalhou

numa fábrica de cristais na ilha

de Murano, na Laguna Vene-

zíana.

Luciani, de 65 anos de ida

de, foi ordenado sacerdote aos

22 anos de idade, e é graduado
em Teologia.

• I ,
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CORREIO DO NORTE 02 de setembro de 1978

Superintendêu'cia Nac'lonal do
. I

I'
I I

I ii
I

I i

j

Portaria

Abas tecim'ento -

SUPEH 01, deN. 5 de
• •

de 1978
a) desembaraço da mercadoria e taxas a ela

correspondentes;

b) armazenagem, desde que realizada em uni- I

dades armazenadoras de terceiros;

c) carreto da mercadoria até o estabelecimen
to comprador. Quando o transporte for efetuado por
vendedor ou comprador, serão consideradas as tari
fas estabelecidas pelo Sindicato da categoria profis
sional',

d) faltas e avarias superiores a 5% (cinco por
cento) calculadas sobre o custo da mercador ia;

e) Imposto de Circulação de Mercadorias rCM,
ou outra tributação específica incidente.

Art. 4.° _ O preço máximo de venda do vinho
nacional para os restaurantes, churrascarias, bares,
lanchonetes, boates, hotéis, estabelecimentos simila-
res ou de qualquer outra natureza será formado pela
adição da margem de comercialização de até 70%,
(setenta por cento) ao preço de compra CIF, seja'
qual for a fonte de aquisição do produto.

§ 1.0 _ Havendo concessão de descontos e/ou
bonificações, a margem de comercialização para a for

mação do preço máximo de venda a que se refere
este artigo continuará incidindo sobre o preço de

compra CIF e não sobre o preço formado após os

descontos e ou bonificações.

§ 2.° _ Para os estabelecimentos referidos nes

te artigo que tenham música ao vivo ou qualquer ou
tra apresentação de artistas, o preço máximo de ven

da será formado pela adição de margem de comercia

lização de até 140% '(cento e quarenta por cento) ao

preço de compra CIF, desde que para cada período
de 4 (quatro) horas de funcionamento do estabeleci
mente haja realização contínua ou intercalada dessa

apresentação, por um período de 60 (sessenta) mi
nutos.

§ 3.° _ O preço a que se refere o parágrafo
anterior só poderá ser praticado pelos estabelecimen
tos que possuam contrato de locação de serviços com

artistas ejou músicos, registrados, na respectiva De
legacia Regional do Trabalho ou, onde irão existir, no
respectivo Sindicato de Classe, e só 'poderá ser cobra
do no período em que houver música ao vivo ou qual-
,quer outro tipo de apresentação de artistas.

§ 4.° _ Para efeito da fixação do preço máxi
mo de venda da unidade de consumo do produto, será
permitido o arredondamento da fração superior a cin
co milésimos de cruzeiros para o centavo imediata
mente superior, desprezada a fração igualou inferior
a este valor.

Art. 5.° _ Os estabelecimentos que revende
rem ou servirem vinho nacional ficam obrigados a

O SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEN
DÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SU
NAB), no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de ser disci
plinada a comercialização do vinho nacional, de me

sa, fixando preços máximos através da fórmula CLD
(custo, lucro, despesa) e limitando margens de co

mercialização para impedir lucros arbitrários ou ex

cessivos;
CONSIDERANDO o relevante interes.se do

Ministério da Agricultura em estimular o desenvolvi
mento da produção, industrialização e comercializa-

ção do vinho nacional;
,

CONSIDERANDO a Resolução n.? 15, de 20 de
dezembro de 1977, do Conselho Nacional do Abaste
cimento (CONAB), publicada no Diário Oficial da
União de 21 de' dezembro de 1977,

R E S O L\V E:
Art. 1.'0 _ Instituir para o comércio atacadista

e varejista, em todo o território nacional, a fórmula
CLD para fixação de preços máximo de venda de vi
nho nacional de mesa dos tipos tinto, rosado e bran
co.

Art. 2.'0 _ A fórmula CLD integra-se dos se-

guintes componentes:
I _ C _ Custo
II _' L - Lucro
III -, D _ Despesa
Art. 3.° _ Na composição do preço de venda do

atacadista e do varejista, a fórmula CLD consiste em:

I - Custo

, a)' Para o atacadista: o preço 'de aquisiçao na

unidade produtora, deduzido o ICM, acrescido das'

despesas comprovadas com transporte até a praça do
destino.

'

b) Para o varejista: o preço de aquisição na,
unidade produtora ou no atacadista, deduzido o IClVI,
acrescido das despesas comprovadas com o transpor
te até a praça do destino.

II - Lucro

, a) Do atacadista: até 20% (vinte por cento) nas

vendas aos varejistas, e até 30% (trinta por cento)
quando efetuar a venda diretamente ao consumidor ;

b) Do varejista: até 30% (trinta por cento)
quando o faturamento for direto da unidade produto
ra" e até 20% (vinte por cento) quando a mercadoria

for adquirida do atacadista.

III - Despesa _ Ao total resultante dos inci
sos I e II, será permitido acrescer as seguintes despe
sas, quando comprovadas com documento hábil:

•. ..,i..;,' � :., . .......,,;,,...• ,--
.. ..
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afixar em lugar visível e de fácil leitura a respectiva
tabela de preços, em caracteres de, pelo menos, 2

(dois) centímetros de altura, ou a fazê-los constar

do seu' cardápio, se operarem tradicionalmente com

este.

§ 1.0 - Os hotéis e similares também são obrí
�lados a manter em suas portarias ou recepções e, nos
CJ .

seus aposentos, relação dos seus preços assinada pelo
gerente.

§ 2.° _ O contrato de locação de serviços pre-
vistos no § 3.° do art. 4.°, bem como a relação de pre
ços a que se refere o parágrafo anterior, terão que fi
car no respectivo estabelecimento, à disposição da fís-

.calizaçào da SUNAB, não se lhes aplicando a regra do
art. 12 da Portaria SUNAB n.? 420, de 3 de agosto de
1976.

Art. 6.° - Os Delegados da SÚNAB poderão
baixar Portaria fixando os preços máximos de venda
do vinho servido em "jarras", "canecas", HCOpOS"', ou
qualquer outro receptáculo, atendendo às peculiari
dades locais.

Art. 7.° - Nas transações entre atacadistas ou

entre varejistas da mesma atividade comercial, não
será permitido acrescer ou computar qualquer mar
gem de lucro ou despesa.

Art. 8.° - Para' os efeitos desta Portaria são
considerados atacadistas as categorias dos distribui ..
dores, conta própria, consignatário, sendo os repre
sentantes equiparados à categorias dos representados.

Parágrafo Único - Ficam excluídas deste ar

tigo as empresas que através de contrato escrito com

provarem que são detentoras de marcas próprias ou,
por autorização do produtor, comercializarem marcas

COm exclusividade.

Art. 9.° '_ O descumprimento do. disposto nes

ta Portaria sujeitará os infratores às sanções previs
tas na Lei Delegada n.? 4, de 26 de setembro de 1962,
e demais cominações legais cabíveis.

Art. 10.° - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação no Diário Oficial da União;
revogadas a Portaria SUP;ER 11.° 50, de 2:5 de agosto
de 1977 e demais disposições em contrário.

Ruhem Noé Wilke
Superintendente

Copiado e conferido por:

Márcia Martins Castello
V I S T O:

Oetaylsa de Luna Bertrand Fernandes Amoriul
Assistente

Publicado no n. O. U. em 13-01-78.
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Passeioc::: l_8Vtl até 9' pessoas

No trabalho: tonelada de

Para a próxima aquisição pense I

«KOMBI
MALLON & elA.

(anoinhas �. 'se

130nitas eot isticades ..-

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento Em

KOHLBECK & IA. LTDA.
Rua Vida,1 Ramos, 1146 - Fone: 22-0536 -- Canoinhas ..SC
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Assembléia' Geral Extraordinária
São convidados os senhores associados do Clube Canoinhen

se, para se reunirem em Assembléia Extraordinária, no dia 12 de'

setembro de 1.978, em sua sede social, sito a rua Major Vieira nr.

345, às 19,30 horas, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do

Dia.
a) Alteração Estatutária (Supressão e ou atualização de ar-

tigos) . (

b) Referendar o "Regimento Interno" aprovado pela Dire
toria.

c) Assuntos diversos de interesse social.

Se não formar quo�um necessário para a La convocação, fi
cam convocados os senhores associados para a 2.a e última convo

cação para o mesmo dia e mesmo local, com uma hora posterior a

da l.'� convocação, funcionando com qualquer número.

Canoinhas (SC), 31 de agosto de 1.978.

Ary Paulo Wiese - Presidente

-

Diretório Acadêmico
r

SantaCruz deCancinhas I
EDITAL N.o 02/78

CONVOCAÇÃO

o Presidente ao Diretório Acadêmico Santa Cruz de Canoi

'nhas, no uso de suas atribuições e com, base no que lhe fa-

culta o art. 22, n,? 3 do Regimento, e rnais.i....
'

Considerando a orientação do Exm.? Sr. Diretor da Facul
dade e Presidente da Fundação;

Considerando a necessidade da adaptação do Regimento do

Diretório ao novo Regimento da Faculdade;
,

Considerando a necessidade de, em decorrência da adapta
ção supra mencionada, ser marcada data para as eleições do Dire

tório, Resolve,
CONVOCAR

Assembléia Geral Extraordinária para o dia 11 de setembro próxi
mo, com início às 19,30 horas, no Salão Nobre da FUNPLOC, quan-
do será tratada a seguinte Ordem do Dia:

'

I - Alteração parcial do Regimento
II - Assuntos Gerais

Ficam assim, convocados os Acadêrrricos 'desta Faculdade e,

.concitados a comparecer à Assembléia.
I

Canoinhas, 28 de agosto de 1.978

José Bonifácio Furtado - Presidente
Dr. Paulo Dequêch - Diretor

s.a UNIDADE DE COORDENAÇÃO REGIONAL

OtLSUPERVIS ...Ã.:O LOCAL DE EDUCAÇÃO

Slogans sobre a Semana da Pátria
.- SORRIA, VOCÊ É BRASILEIRO!

Aluna: Clarice Iglicoski - 4.a série

E.I.E. Água Verde.

BRASIL, FLOR DA LIBERDADE!
Alunais da La série

- E.I.E Água Verde

PARABÉNS, BRASIL, VOCf: VENCEU!
AIuna: Marli Hoppe - 4.a série
E. I.E. Agua Verde

BRASIL SÍMBOLO DE AMOR E ESPERANÇA!
Aluna: Claudiiornar Luiz de Lima - 4.a série

G . E. Rodolfo Zipperer
_. EM TODA CRIANÇA, VEJO UM -SORRISO DE SER

BRASILEIRO!
Aluna: Silvana de Barros _' 4.a série

G. E. Rodolfo Zipperer
_ MEU BRASIL, EU CRE5ÇO,COM V(!)C�!

Aluna: Terezinha Lecin - 2.a série A

G. E.' Rodolfo Zipperer

ACO NTECEN.DO

NEREIDA C. CÔRTE, Oficial
do Registro Civil do 1.8 Distri
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz saber que pretendem
casar ..se:

f' ORLANDO FERNANDES
cbm MARIA ELISETE GJROSS

KOPF, brasileiros, solteiros, do
miciliados e residentes neste

distrito; ele lubrificador, nasci
do em Rodeio Grande, distrito

de Monte Castelo-SC., aos 30 de
setembro de 1.958, filho de An

tania Fernandes; ela do .lar,
nascida em Felipe Schmidt n/
Município aos 15 de setembro,

J. e C.Responsabilidade
• • • • •

* Bolha, Bibo, Beta S. o trio B super fofinhos'

encantando as garotas.
* Jurema ,D. curtindo grandes saudades do

Milton.
:I: E a Modi baratinando pedaços, gamou mesmo

naquele carinha.
* Marcos Murara prontificou conosco na sema

na passada, muita mina gostou disso.

* Vilma Z'.. , maís uma que comemora seu ní
ver dia 3. Tudo de bom.

* Régines S. balançou muitos coretos por aqui.
Muito bom.

-

* Calica muito fofo sempre entre nós. Espa�
lhando simpatia e amizade. Continue aSinm

pois você é uma graça.
* "Saber o momento determinado para fazer as

coisas é o segredo 'do. sucesso de muita ge$lt�
boa" .

Tchau.

Nota Social
Comemora idade nova dia 5 do mês eer

rente a senhorita RENI O. CHAGAS, filha de

Leonides (Donzila) Chagas.
À aniversariante, nossos cumprimento"

com votos de muitas felicidades.

REGIS-TRO
..

CIVIL

* "Será muito mais .fácil fazer com que os ou

tros acreditem nas suas idéias se antes de

vendê-las você passe a acreditar nelas".

* Brasília marron circulando novamente por

aqui. É o Nilton que está matando saudades.

* Januário e Markiv aproveitaram o final da

semana passada para dar um chego no Para

guai. Isto é bom.
* Muitos agitas para nosso final de �emana
com muita gente acontecendo por aqui.

* Wilson S. e Solange P. parzinho que circula

por ai em grande astral.
* Marcou presença com a gente �

na semana pas�
sada Paulo Ferreira. É isto mesmo.

* Sexta-feira passada Lélia reuniu um grupo
de amigos para comemorar mais um niver.

* Também Josiane extreando idade nova desde

o dia 26. Parabéns.
:I: E o Godoy resolveu fazer avenida ais 10 horas

da noite lá por perto da casa da Sheila, por
que será em?

* 'É chato para muitas menininhas ficarem sa

bendo que seus namorados,estão aprontando
muito por aí. E tem dais que precisam mor

der a ísca.
* Varandão num toque especial neste final de

semana com muitos, aparecendo' lá ,
* Ana ZaÚar com olhos que é. só Jair Mendes.

Chega mais.

LEI N.o 1.446 DE 31/08/78

AUTORIZA PERMUTA DE
ÁH'EA DE TERRA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS

Benedito Therézio de,Car
valho Netto, Prefeito Municipal
de Canoinhas, -Estado de Santa

Catarina, no uso de suas atri··,

buições faz saber que a Câma
ra de Vereadores decretou e eu

sanciono a seguinte
L E I:

Art. 1. ° - F'ica o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

permutar cinco-alqueires de ter-
'ras (121.000m2) sito no bairro
do Campo da Água Verde, ad

quirido de herdeiros da família
Budant e outros, por doís al-

queires (48. 400m2), de proprie
dade de Masakazo Takahashi,
compromissado à Achio Taka

hashi; sito também no referido
bairro.

'

Art. 2.° - Fica ainda auto

rizado o Chefe do Poder Exe
cutivo a doar a aludida área de
dois alqueires de terras à firma
JOHANN FABER DO "PARA
NÁ, destinada a cónstrução de
uma fábrica no local.

Art. 3.° - A presente Lei
entrará em vigor na data de 'sua
publicação, revogadas as dispo-,
sições em contrário.

-

Canoinhas, 31 de Agosto de
1.978.

Benedito Th. de Carválho Netto I-. Prefeito Municipal
Esta Lei foi registrada e)

publicada no Departamento Ad
ministrativo, na data supra.

I
I

Fábio Nabor Fuck
Vice-Prefeita Municipal

\

Prefeitora ·I'uoicipal
de Canoinbas

�--------------------------------------------.-----------

Por motivo de mudança vendo: um prédio no centro

da cidade, com outro de fundos, ambos com 2 pavimentos; �
rolos de arame farpado, com 400m cada; um telefone .resi
dencial; um cortador de grama; uma oficina para consertos

de rádios, completamente equipada; uma máquina de costu-
r a EIgin Zig-Zag elétrica com Cabine, uma máquina de C0S

tura Merc-Suiss; uma crrstaleira de imbuia maciça, u�a. .�-
-

sa de imbuia maciça,

Preço a combinar.
Tratar diretamente com @ prepríetánie, Sr' .. �E..l=_3.�

, ZIPPERER, na Rua Felipe Schmidt, 393.

de 1.961, ijillha de Artur Gross

kopf e de Maria Martins Gross

kopf.
LUIZ AGNELO ZUCCOj

com ZENITA WOICHIKOSKI,'
brasile-iros, solteiros, domicilia
dos e residentes nesta cidade;
ele motorista, nascido em Rio

dos Poços neste distrito aos 1��

de dezembro de 1.956, filho de
Alicio Zucco e de Anastácia

Zucco'; ela auxiliar .de escritó

rio, nascida em Sereia n/distri
to aos' 2 de setembro de 1.953,
filha de João Pedro Woichikos
ki e de Djanira Cavalheiro
Woíchikoski .

·LAURO SILVIO MARTI
NHUK c o m R O SEM A R Y
BAYESTORFF, brasileiros, sol

teiros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele técnico em

agricultura e pecuária, nascido
em Santa Leocádia n/Municí

pio aos 27 de fevereiro de 1.954,
fÍlho de Gregório Martinhuk e

de Genoveva Martinhuk; . ela

professora, nascida em Canoi
nhas aos 5 de Janeiro de 1.956,
filha de Nilton José Bayestorff
e de Marion Danemann Bayes
torff .

DORIVAL ALVES DE
SOUZA com ELIANE DA SIL
VA, brasileiros, solteiros, domi
ciliados e residentes nesta cida

de; ele militar, nascido em Ser
ra da Boa Vista, distrito -de Po ,

ço Preto-P. União-SC., aos 07'
de agosto de 1.958, filho de João
Maria de Souza e de Idarcy Al
ves de Souza; ela enfermeira,
nascida em Blumenau-SC aos

27 de Janeiro de 1.962, filha de
Antonio da Silva e de Adelina
da Silva.

DAMIANO DOBRYCH
TOP com ELIZABETH MARIA

,GOMES, brasileiros, solteiros,
'domiciliados e residentes, neste

distrito; ele lavrador, nascido
em 'I'imbosinho neste Município
aos 26 de julho de 1.947, filho de

- EDITAIS
./

Negócio

Estanislau Dobrychtop e de Ju
lia Novatzki Dobrychtop; ela do
lar, nascida em Canoinhas aos'

5 de junho de 1. 957, filha de Al
cides Augusto Gomes e de Do
natília Munhoz .

ZENILDO BALVICK com.

CLAU:DETE' TEREZINHA LU

CAS, brasileiros, solteiros, do
miciliados e residentes neste

distrito; ele mecânico, nascido
em Rio, Branco, distrito de Ma
fra-SC .,

.

aos 8 de março de

1.958, filho de Antonio Balvick
e de Elvira Livramento Balvick;
ela do lar, nascida em Fraibur

go-SC. aos 15 de dezembro dé-'
1956, filha de Antonio Lucas e

de Ramonita da Silva.

Canoinhas, 30 de ageste de
1. 978.

Ner.ida C. Cipt. "

Ofieial de Rep!w. 8iyil. ;

JAC;IRA EMILIA PAUL COR

RÊA, Oficial do Registro civil
. do Distrito de Pinheiros, C.
marca de Canoinhas, Estad. de
Santa' Catarina, faz saber que,
pretendem casar:

ALFREDO GLEVINSKI e

TEREZINHA DOBRIKLOPE.
Ele, natural de Serra das ::'\;10r

tes, deste Distrito, nascido ena

27 de agosto de 1955, agricultor,
solteiro, domiciliado em Serra
das Mortes, deste Distrito, filho
de Teófilo Glevinski e Natalia
Glevinski. Ela, natural de Tim
bózinho, deste Distrito, nascida
em 19 de dezembro de 1958" do
lar, solteira, domiciliada em Rie
dos Pardos, deste Distrito, filha
de Teofilo Dobriklope e· Anna
Delfina. Dobriklope .

Se alguém souber de al�llBíl
impedimento, oponha-o na fer
ma da lei.

Pinheiros, 26 de agosto €l,e
1978.

Silvete Darei Paul Cardese
Escrevente Juramentada

de ocasião
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CORREIO DO NORTE' 02 de setembrro de: 1978

Aniversariantes da semana

e o n . e·m Lour��J��po�a ��a�rM�ifes t: I do s�I!n:nfa:r�e�����h��o��
.

f Zaniolo;
o sr. FranCISCO Carva- ! srs.: José Allage e Antonio dos

lho; a srta. Lúcia Metzger; o jo- I Santos Veiga; as srtas.: Marliza
'vem observando ultimamente I li� :Wis�ievs,ki, aos 9ua'is tran�- vem Samir Pedro Sakr. D. da Silveíra.. Rosane Peixoto
,

em Canoinhas, em todos os se- I mitimos as nossas SInceras feli- '. .'

e Inês de Fátima Trapp; o jo-
I tores há entusiasmo pelas ini- citações, com votos de pleno DlA 4. a sra. Haly, esposa vem Florentino Wieczorkievicz.'
, ciativas, de forma que a cidade I exito

. do sr. Celso Bauer; os srs.: J0-

está. progredindo como poucas " '. .

vino Roesler, Ernesto Koch e DIA 8: a sra. Magaly, espo-
.

d A
A partida de Canoinhas pa- Osvaldo Prust. sa do sr. 'Adils.on Zaniolo.

Por uma feliz coincidên-
em nosso esta o. citada linha I ra Curitiba, se dará ás 6,45 ho-

cia, quando se comemora a da-
de ônibus é um indice dessa ope- I ras e -O regresso ás. 16 horas.

ta da padroeira da cidade, Santa I
rosidade, pois além de ser canoí-
nhense, é ainda constituida a

Cruz, também a nova Empresa
de Transportes Coletivos EX- empresa com capitais canoi-

PRESSO SANTA CRUZ S.A., 'i ll?enSeS, o que por certo �erece
.

"

Ii h C
.

h I ra os aplausos do povo desta
Inaugurara sua ln a anom as-

t
Três Barras-Curitiba, via São I erra.

Mateus, iniciando suas ativida- '/ É a nova empresa fruto 40s
des e� Bo�e de Sa�ta.. Cruz I esforços dos: srs. F. Wilmar
com a bençao de seus ônibus. Friedrich Carlos Schramm

, ,

É. digno de nota o que se Adir Fontana Prohmann e Oné-

II
II
I

I.

i�
I

•

an n as

NASCIMENTO

I
.

Dia 16 do corrente floriu o

lar do sr. 'Walmor Furtado e de
I
sua exma. esposa, dona Maria

!

de Lourdes, com o nascimento
I de uma robusta garota que na

i Pia Batismal receberá' o nome

de Dalva Maria.
I \

i Nossos parabens à nova ca-

I noinhense e' à seus dignos pais.
I
I

• I

I

Com a gentil srta. Gertru
des" filha do sr. Luiz Bosse de

.
'

i Corupá, contratou' casamento
.

dâa 5 do corrente, o jovem Ele
mer, filho do sr. Walter Her-
mann ,

(

II
\ Aos noivos nossos parabéns.

ENLACE MATRIMONIAL

I Unir-s:e-ão pelos laços do
I matrimonio, amanhã, dia 2, nes
! ta cidade, a gentil srta. Nair, fi
I lha da exma. vva. Chalbie Sele-
.. me, e o' jovem Salvador, filho do

sr. Nicolau Fernandes e sua

excelentíssima esposa, dna, Ra

I
mira Fernandes.

I "Corr-eio do Norte", asso-

ciando-se aos inúmeros cumpri-
i
mentos que por certo recebe
rão os noivos, apresenta seus

votos de feliz enlace e perenes
felicidades.

(Correio do Norte, 1.0 de
maio de 1953)

NOIVADO

Você já pensou em
, .

ser 8·0CIO.

contribuinte
APAE
de Canoinhas?

da

-

o EXPRESSO SANTA
.
CRUZ S.A., INAUGURARA
DIA 3 DE MAIO, SUA
LINHA DE LUXUOSOS
ôNIBUS

DR. ZENO AMARAL FILHO
.

- CIRURGIÃO DENTISTA - .

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com travessa

15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone 22-0960 - \

______mÂ__________ _

Aos aniversariantes, nos

sos cumprimentos, com votos de
inúmeras felicidades.

DIA 6: a garota Simone, fi
lha do sr. Paulo Neuburger; o

jovem Nivaldo .Wardenski .

�=========================================.--..--�----

Vocação _._
•

_------------------------------------------------------

Dta. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- ClC 005589159/DEP-
Clínica dentária de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopediatria _

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

_ ._
••

A palavra vocação vem do latim "vocare": que signíf'í
ca: chamar. É um chamamento que desaflia . É um convite à

realização das potencialidades próprias e das capacidades
existentes ern cada pessoa. É 'orientar-se para o verdadeiro
ser. É abrir-se aos apelos da vida. É; a tendência interna de
ser cada vez mais. É transmitir as próprias niquezas anterio
res. Ser livre para responder autenticamente. E este convo

car implica em estar a serviço..

Dr. Dalmo Batista
I

Soares

1·1
I

Seguir uma vocação é viver' ainda com intensidade, é

responder aos apelos de Deus, persistir na busca; ser fiel a

qualquer preço; dispor-se a mudar sempre na medida em que
a verdade é descoberta. Vocação é um ponto de partida. É
um raio da essência pessoal. Descobrf-Ia é uma das condições
para alcançar o. ponto de chegada. O importante é partir
.. .

,

agora.

lVIÉDICO - cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório já aberto,
.

Ruâ Caetano :osta - novo edifício da Casa Para Todos
.

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

Quando Jesus caminhava ao longo da praia é observa-
.

va dois pescadores, que lançavam SUalS: redes, disse-lhes: "vin-'
de e segui-me! Fareâ de vós pescadores de homens". E eles

.
abandonaram tudo e O seguiram.

Hoje, como ontem, soa o convite de Cristo: "Vem e se

gue-me". A uns Ele chama nos anos alegres da juventude a

outros Ele convida nos anos maduros. A este Ele busca na

oficina, àquele em seus estudos e aquele outro. diretamente
em sua casa paterna.

Aquele que dedica-se inteiramente ao serviço. de Deus
caminha em busca de algo mais, é aquele que não se instala,
vive apenas para os' outros, enflim, faz parte de um todo.

Maria foi a primeira a dedicar-se ao serviço de Deus o

qual está tendo grande continuidade, sucesso e alegria até
hoje.

I

Quem se dedica a vida sacerdotal ou religiosa ·se iden-
tifica com Cristo, mas, sobretudo continua sendo homem com
todas as limitações humanas.

Saiba dizer sim ao chamado de Cristo .

Alunas: Tânia Rigina Carvalho
Andréia Emília Mallon
Rossana Ribeiro da Silva, da
Escola Básica Sagrado Coração de Jesus.
7 a r

li B. seLe .

, ,

COMÉRCIO

Dr. Marcelo Jacob Fuck

UNGER &·CIA. LTDA.
INDÚSTRIA - EXPORTAÇAO

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

Distribuidores Exclusi vos
Completa dos'. Motores

\

1952 25 1977

da Linha
,
,

«WEG»

Completa secção de vidros
a preços diretos da f'áb

.

.

. rica.

Rua Des. ffosta Carvalho, 41 e 44, _. UNIÃO DA VITÓRIA' _ PR.

Representante em Canolnhas:

Waldernar Kriüppel'
Rua Major Vieira, 360 - Fone, 2,2-0336 -- Canoínhas _ Santa Catarina

MÉDICO

ESPECIALIZAÇÃO El\1 APARELHO DIGESTIVO
CLíNICA E CIRURGIA

HORARIO: 10 às 12 horas e 13:30 às 18:30 hor-as

Rua Major Vieira, 846 (ao lado da Retífica Canoinhas)
·Fone, 22-0734 _. CANOINHAS - SC

AGORA ATENDENDO TAMBÉM PELO IPESC
."""'"....�..,,======--= - - _. __ ..__ . =.======

IHiFM@�·!UW ��
\

, , ,
•• •

Você gosta de estar sempre na moda?

Então' procure o

Bazar Canoinbense
na Rua Felipe, Schmidt, 393

fazendo parta das Organizações
Nivaldo Burgardt.

ESPER,AMOS VOC�!

deAgora

...........=m••" - =.=�eu $ ..
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CORREIO DO NORTE 02 de.setetnbro de 1978

Lions Clube

de Canoinbas
o Clube de Leões de Canoinhas esteve reuni-

,

do mais uma vez, dando continuidade ao ano Ieonís

tico 78/79 sob a presidência do CL. ANTONIO (DO
RACY) SELEME, num jantar realizado na Boite do

Clube Canoinhense dia 24 do corrente. Em pauta
nesta noite, a participação do LIONS CLUBE no des

file do dia 07 de setembro, assunto levantado pelo
CL. ZAIDEN EMILIANO SELEME, e que mereceu

c apoio do Presidente e demais CC.LL. e DD.MM.

presentes à reunião, ficando decidido portanto, que o

Clube seria representado no .desfile por um grupo de

jovens estudantes portanto a Bandeira Nacional e a

Bandeira do LIONS CLUBE INTERNACIONAL.

Além do CL. Presidente e sua Domadora, es

tiveram presentes os CC .LL. Zaiden (Zoé) Seleme,
Zulmar (Marlene) Teixeira, Grimaldo (Zenir) Furta
do, René (Bernadete) Bauer, Walmor (Maria de Lur

des) Furtado, Luiz Saliba (Bernadete) Davet, Elmiro
Paulo (Sofia) Petry, Ildefonso (Popy) Correa, Luiz

o decasamento

(Esmeralda) Buchmann, Rimon (Bernadete) Seleme,
Antonio (Helena Maria) Simões, e Hilário Liebl, e

mais este colunista.

o PRESIDENTE DESTACA

CAMPANHA DA APAE

Demonstrando com muita ação e entusiasmo o

seu empenho em fazer prevalecer sua principal fina
lidade, o desenvolvimento assistencial nas entJidades

comunitárias, em especial satisfazer no mais breve

tempo possível os anseios da AP!\E, o Presidente CL.

Antonio, comunicou de antemão o êxito já obtido na

Campanha do CHEVETTE OK, restando apenas al

gumas cartelas para serem vendidas. Alinda há chan

ce para quem quiser candidatar-se ao CHEVETTE.

Basta procurar adquirir um -número com o Secretá-

G aucia Helena
Numa cerimônia das mais lindas deste ano, foi

realizado às 20 :00 horas de ontem na Igrej a de Santa

Terezinha em Curitiba, o casamento de GLAUCIA

HELENA NATIVIDADE SELEME, e MAURICIO
�NTONELLO. A noiva, filha do casal canoinhense

muito estimado, DR. ZAIDEN EMILIANO SELE

ME e DRA. ZOÉ WALKYRIA NATIVIDADE SELE

ME, e o noivo filho do casal paranaense bastante re

lacionado 110S meios sociais de Curitiba, Sr. EMYDIO
ANTONELLO e CARMEN _ÇALEB ANTONELLO.

Foram os padrinhos de Glaucia Helena: Sr. e

Sra. João Natividade Jr.; Dr. e Sra. Hamilton Greca:
Dr. e Sra. Ronald de Mello Portugal; Dr. e Sra. Lui

Orlowski; Sr. e ,Sra. Luiz Jorge Buchmann; Dr. e Sra

Zacharias Emiliano Seleme; Sra. Victoria Seleme e

Dr. Cezar Augusto Seleme Kehring.
,

Foram os padrinhos de Mauríéio: Sr. e Sra.

Lourival Popp; Sr. e Sra. Walmor Pereira; Sr. e

Sra. José Luiz Ciola; Sr. e Sra. José Haroldo Zante-·

deschi; Sr. e Sra. José Zantedeschi; Dr. Edison Luiz

Fabri e noiva Anelise; Dr. e Sra. Milton Lopes; Sr.
E: Sra. Jurandir Boss; Vva. Olga Çassias Pereira e fi

lho Ildefonso; Dr. Fabiano Antonello e irmã Eveli

se Antonello.

Após a cerimônia religiosa que foi oficiada pe
lo Frei Félix, padrinho de Batismo do noivo, os 500
convidados dos nubentes foram recepcionados no sa

lão de festas do Clube Concórdia daquela cidade, que
esteve magnificamente decorado por artistas para
naenses.

Desejamos nós deste jornal, muitas! e muitas
felicidades aos nubentes, MAURICIO e GLAUCIA

HELENA, como também aos "1"'111:: queridos pais.

'I

ANGELA R:0SI SALOMON
DEB/78, filha 'de Renato Salomon e

Bernadete Salomon

SANDRA MACHADO

QEB/78, filha de Delby Machado e Neuza Machado

Cúcio

Colombo

rio CL. ILDEFONSO CORRÊA, e o Tesoureiro do

LIONS, CL. ANTONIO SIMõES. Se este número

coincidir com o primeiro prêmio da Loteria Federal

do dia 06 próximo, você é o dono deste carro maraví..

Jhoso ,

LARES LEONINOS E.M FESTA
,

O Diretor Social do Lions Clube, CL. ZAIDEN
E. SELEME, na reunião do dia 24, consultando sua

agenda, destacou as datas: e os nomes dos aniversa

riantes daquela semana, prestando homenagens jun
tamente com os CC.LL. e DD.MM., presentes à reu

nião daquela quinta-feira. Dia 24 aniversariou o me

nino Fernando, filho do CL. GRIMALDO (ZENIR)
FURTADO, que completou naquela data seus 4 anos

de vida. Dia 26 foi muito festivo para a DM. BER

NADETE DAVET, esposa do CL. LUIZ SALIBA DA

VET, e já dia 30 o CL. EMILIANO SELEME FILHO,
completou mais um ano de vida. O Conselho Diretor

do Lions Clube, manifesta sua satisfação de fazer

chegar aos aniversariantes através desta Coluna, os

cumprimentos e os votos de uma longa existência.

AS DD MM ESSAS BATALHÁDORAS

Outro assunto que esteve em debate durante

o jantar do Lions Clube na quinta-feira, dia 24, :foi o
da iniciativa louvável da DM. Presidente, DORACY
CHRISÓSTOMO SELEME, prontificando-se em ser

a Patronesse das Debutantes de 1978. O CL. ZAI

DEN EMILIANO SELEME, sugeriu na oportunidade,
que fosse prestada homenagem especial em jantar
Festivo no fina'}' do mês de setembro à DM. DORA..

CY, merecendo o apoio de todos os presentes.

Em seguida, com a prestimosa ajuda das DD.

MM., que demonstraram excelente memória, orga
nizamos um cronograma que demonstra a constante

presença das Domadoras do Lions Clube como Patro

nesses das Debutantes nestes últimos 10 anos. Em
1969 aparece o nome da pioneira DM. ZOÉ WALKY
RIA NATIVIDADE SELEME, e em 1970 também do

Lions, DM. PAULA S. CARVALHO. Nos anos de

1971/72, as Patronesses foram as Sras. ANA HELE
NA PROCOPIAK, e HAIDÊ CARVALHO DE OLI�
VEIRA. Em 1973 o Lions contribui novamente com a

prestimosa colaboração da DM. ZENIR M. SOUZA
FURTADO. Em 1974 a Patronesse foi a Sra. LOUR
DES MAYER CUBAS. Em 1975, a Sra. JULITA DE�

QUECH SELEME. Em 1976, a Sra. CRISTINA PRO
COPIAK. Em 1977, outra Leonina, DM. HELENA
lVIARIA SIMÕES, e finalmente em 1978 a Presidente
DM. DORACY CHRISÓSTOMO SELEME, e a Sra.
CICI SCHROEDER ALLAGE.

TAISA BERNADETE BAUE.R

DEB/78, filha de Renê Milto Bauer e
Bernadete Bauer
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Noticias de
,

Major Vieira
Escreveu: Francisco Krisan

NOVA IGREJA MATRIZ DE MAJOR VIEIRA

,�

,

É com muita satásfação que apresentamos aos nossos amigos
,

leitores o modelo da nossa nova Igrej a Matriz (clichê) a ser cons-
I

truída em nossa cidade.
' I

O modelo do magestoso templo foi copiado de um exis-
, tente na cidade de Lages e terá as seguintes dimensões: 36 metros
. de comprimento por 18 de largura, contendo salas de reuniões, sa- :
cristias e reservados. . I

,

Desde o início deste ano a comissão pró-construção está tra- I'

balhando de mangas arregaçadas, preparando a planta e todas as

exigências para uma construção desta natureza. Como é do conhe
cirnento de todos, uma construção desta envergadura não se faz

'. com pouco dinheiro, por isso estamos solicitando fi todos uma co

laboração generosa, com donativos e também com trabalho, pois tu-
I

do se fez necessário, desde uma boa palavra de incentivo � muito
, _importante, porque nós sempre devemos ser otimistas, emborra
. muita coisa'custe sacrifício, não devemos esmorecer.

- Desde já estamos convidando o povo em geral para a grande
, festa de lançamento da pedra fundamental da nova Igreja Matriz,
'que faremos realizar no próximo dia 8 de outubro de 1. 978. Des
de já está sendo organizado os festejos que temos certeza, muita
gente comparecerá. Compareça você também.

-v ,- CORRESPOND:tNCIA RECEBIDA

......
,...",. T'U R IS M O .....

.. ...

para fazer novas amizades.
Existem muitas companhias,

príneípalmente de ônibus, es
pecializadas no assunto, com

,o intuito de fazer turismo,
tanto dentro do Brasil, como

fora.

Ainda agora, a turma de
sempre, vai levar o'[nome de
Canoinhas, até o Rio de Ja
neiro, divulgando o mais que
puder a Capítal, do ';iMate, lã
fora.

Sairála excursão com des
tino a cidade maravilhosa, no
próximo dia seis (6) do cor

rente, com um programa ma

ravilhoso a ser cumprido, in
cluindo entre outras' cois as,
visita a Ilha de Paquetá, Ae

roporto do Galeão, na Ilha do

Governador, onde será assis
tido a decolagem do fantás
tico c concorde », às belas

praias, comojseja, Copacaba
na, Ipanema, Flamengo; in
cluindo ainda, visita ao fa
moso Pão de Açúcar, Corco-

vado, Petrópolis,�: etc, etc.
Sendo o programa'u'ser cum
prido bastante extensivo.

De regresso (da víagemyde
recreio que pretendemos fa
zer contaremos aos ; canoi
nhenses as belezas" que�por
certo nos encantarão.

Hoje em dia, devído ; aos
atropelos, pois é tudo na ba
se do corre-corre, muitas ve
zes esquecemos de nós mes

mos.
,

Afinal de conta�,�ó: mundo
não foi feito num) dia. Deve
mos aproveitar um�pouco de
nossa vida para divertir-nos
também. Um dia teremos que
deixar tudo. O que não deu

para fazer,�ficará inacabado;
portanto, vivamos enquanto é
tempo.
Talvez.Kpossamos nas pró

ximas excursões contar com

um número bastante elevado
de canoinhenses, querendo
também fazer turismo.

Por mais longo que seja o

local destinado, nãoj se torna
cansativa a viajem. As com

panhias que se prestam ao

serviço de turismo, possuem
ônibus equipados, com pol
tronas reclináveis, toílete.jnú
sica ambiente, serviço de lan
che a' bordo e guia.

�li{!Eil!'�����(!)i(!\i�'!'lit.���1!l
É com satisfação que registro, nesta coluna a correspondên-

�*o,
",' '�,00eia abaixo, a qual transcrevo na íntegra:

'

�Major Vieira, 28 de agosto de 1. 978
ILMO. Sr. Francisco Krisan �

o

,

DD. Correspondente do Jornal Correio do Norte � *--0
Nesta ' ��o

o*,
o ..'� *0·
" 0*

.

.

É com satisfação que comunicamos ao prezado amigo que I � ��:
em reunião realizada no dia 25 de agosto último no recinto da EB I 7� �Ê
Luiz Davet, fOli eleita a diretoria do Círculo de Pais e Professores do �� O Ih I d

0-*

COLÉGIO MAJOR VIEIRA (2.° grau) a qual ficou assim consti- ! �f.�· me or re' ógio in ustrial do 'mundo. :�;,'�,tuída: Presidente: Claudio Gadotti, Vice-Presidente: Pedro Veiga ,I ,!,,: _,�

��"" O/I\.

Sobrinho, 1.0 Secretário: Augusto Papes, 2:° Secretário: Victor 1 '�* P B t
*\�,

B 10 T C 1 1\ k o b UT '*o:·\.�'_ - ieneire no· ras.· _ :.'!.?'�,,orges,. esoureiro: ar os Mu .. ,2. Tesoureiro: Ro erto vv er- i '*: 'W ;':'

ka, Conselho Fiscal: Vicente Mazzaro, Leonilda Lucachinski, Dona
'

�� ;�(�'
Lauricí, João Batista Ruthes e Francisco Krisan. Comunicamos: �1i�,_/oo;E Agora com assistê

....

ncia técnica e venda ;o\',-o;i,:�:outrossim que as bessoas acima foram eleitas com suas respectivas
'

.y- de relógios ponto »t:
1:' �� , ,'!:. ",/

esposas.;�
-,

Sendo só, aproveito a oportunidade para reiterar meus pro- �* vigia e de parede, fitas, cartões ponto ��:
testes de estima e consti.deração.;;.� ��Z�,'

�. ��� e diECO da I"
. O;;}�

pp D I
o/� re oglo vigia. ���;

. r. Pau o Dequech - Presidente da FUNPLOC � *:�'

;,� Atendendo na Rua Paula Pereira. 548 - Canoinhas _ se ��1;
oW I �'''O

��' �/ "�'.!L�' '''�/�'
� �/'1/ � "�,,

.\:,
"

R@l�O'" o-_o.�o O"''l,\O··-
...�jt.. o ...... o.,."�;,,,o "'�C"',."o O"'.".�*o*'o"�o'·'� '\'/ �L ')./ ',,�' ,�. '�''1....

. o-� ..

mm·1 �'\" � *"�" O· - o:,: o * :�:.. �.: � * � �k o �'7.{� **�� * �'��'�i�-��:�';Z�-��<::��;�';'/� *��'�l!�',�!;:�)l�,�):�,� �'l<�}i<� �;',�,;�·:,7}:\�};(0}��J.{. o ,*z:)!.�F;
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NOTAS 'DIVERSAS ,

!

_" A Prefeitura Municipal acaba de adquirir uma área de terra
I

Em nossa cidade, ainda é
pouco ,aceito o turismo. Não
sei se é por falta de melho
res explicações ou o povo é
muito acomodado. Pena é,
que nossa gente não acredite
nessa realidade que é o tu
rismo ou o esporte de viajar.
Hoje em dia, poderemos

também fazer do turismo,
um meio de comunicação.
Pois é conhecendo novos am

bientes, novos lugares,' pes
S08S diferentes" que nos de
senvolvemos culturalmente ..

'

Quando se pretende orga
nizar uma excursão para
qualquer parte do país, tor
na-se dificil. E sempre a mes

ma turminha. Aliás, diga-se

II
de passagem, muito boa, ex

I celentes amigos.
I, É em conjunto que se rea

lizam os melhores passeios,
tanto para obter conhecimen
tos profundos sobre algo his
tórico visitado, como também

CASA ERLITA

BLUSA'S

CASACOS DE LA

destinada ao reservatório da CASAN, o qual, será iniciado ain
da no decorrer deste ano.

Está em gozo de suas merecidas fénias o Sr. ADIR FRANCIS
CO VEIGA, responsável pelo expediente da Câmara de verea

dores.

- Foi muito animado o baile promovido pelo CTG LAGO AZUL.
no sábado último, no Barracão do sr. Albaro Dias de Morais.

Mais uma vez lembro o Sr. Prefeito Municipal e demais..com
panheiros políticos, que ainda estou aguardando aquilo que me

prometeram na última campanha eleitoral.

,

É só querer obter conbe
cimentos em; outros lugares,
fazendo um turismo maravi
lhoso, pelos recantos mais
lindos que nosso querido Bra
sil nos proporciona.
Turismo é uma necessida

de. É busca de novas inova
ções.
Canoinhas, setembro de 1978

IVANITA SCHIVINSKI

=======.. --'--------- .

II SUCHtK - DespaChante
A uto Escola

.�':.�..:......:=�.---�._�.=::::.�.=-=.==

Material escolar. e de
escritório você encon-

tra na loja da

EconD-mia--;��a�Dcê faz cOlÚpr�n��--��
Peg Pag Miradouro

Impressora Ouro Verde

TUDO PARA o SEU LAR, COM
ENTREGAS A DOMICÍ�IO.

Rua Major Vieira. 511

Fones: 22-0979 e 22-0124.

Oficial I!
li

R. Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511 ii
Seguros em geral -:- Emplacamentos I

Transferências de veículos - Con- I'

Iecções de Placas para Veículos _ICarteira de Motorista - Carteira de .

Identidade - Guias de Taxas Esta-
duais - Contrato de Locação de

Imóveis.

r=�
.. ·=·�==·�=-==---=·---

'li
ii HiCJJ; GOSTA DE ANDAR SEM· ,IPItE NA MODA? Então Procure, Q I

IIBC' 'h II
I azar ,anOln ense ii

Rua Felipe Schmidt, 393
Agora mtegrando AS ORGANIZA ..

ÇÕES NIVALDO BURGARI)T.

Pdlácio dos"MÓveis
Móveis em geral, esquadrias, portas,

janelas, ,forro, assoalho, grupos esto

fados e móveis em fórmica

R. Paula Pereira, 1178 - Fone 22-0584.
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iscreveu: Esmeraldino M. de Almeida

TELEFONES & NOTíCIAS

Em aditamento a minha notícia de 12 do cor

rente nesta coluna sobre o assunto dos telefones ho
je volto a informar mais o seguinte: o serviço d� ca

nalização dos canos subterrâneos, já estão em fase fi
nal, as cabines metálicas já estão em Papanduva; in
clusive farto material indispensável para a concl�são
dos primeiros trabalhos. Em contato com o sr. encar

regado dos serviços, sr. Wilmar Santiago tive infor
mação de que se tudo correr normalmente até o fim
do mês de setembro p. v. poderá ser inaugurado' os
serviços de discagem direta a longa distância
(D.D.D.). Isso são fatos que bem justifica o interesse
do Governo Federal e Estadual em bem servir a co-

munidade papanduvense .

.

NOVA ENERGIA PARA O MUNDO

O Deutério, uma nova energia para o mundo
- Os físicos da Universidade Princeton, Nova Jersey,
conseguiram na semana passada esquentar Deutério
puro a mais de 26 milhões de graus centígrados, abrin
do assim o caminho para a su� utilização, fusão nu

clear para a produção de energia em forma limitada.
Um porta-voz do Laboratório de Física de Plasmas
(Plasma Physic Laboratory), onde foi realizada a ex

periência, não pode precisar sua duração, afirmando
que ainda estava sendo determinada. Calcula-se que
o deutério (Isôpo estável do Idrogênio), contido ria
água do mar permitirá assegurar o consumo mundial
de energia uns dez milhões de anos. (GP)

Pe. VIGARIO HOMENAGEADO

Dia 22 do corrente o nosso Vigário Pe. Antonio

Cintho, foi alvo de carinhosa e merecida homenagem
por parte dos cursilhistas e comunidade toda. Sendo
dia de seu aniversário foi preparado um almoço de

confraternização pela auspiciosa data. O mesmo foi

preparado às acultas, só tomando ,conhecimento o ho
menageado na precisa hora, ou sej a, da homenagem.
Também durante o culto religioso foi cantado em co

to o .tradicional "parabéns prá você", e posteriormen
te a comunidade presente ao .ato religioso, foi cum
primentá-Io pela auspiciosa data de seu niver. A co

luna também se associa as manifestações de carinho
e gratidão ao bondoso Pe, Antonio.

7 DE SETEMBRO COM MUITO
PATRIOTISMO

,

Dia 7 de setembro será um dia de grande sig-
nificado para toda a comunidade, além de ser o dia
de nossa independência será o dia consagrado a todos
nós brasileiros e amigos da paz, progresso e ordem.
Nota-se o ânimo e entusiasmo nas escolas, reparti
ções públicas, religiosas, todos empenhados numa só
finalidade, a de homenagear a Pátria. O rufar dos
tambores estão anunciando o dia da liberdade, en

saios para o grande dia tudo' feito com ardor . e pa
-triotismo e será assim que este nosso Brasil ninguém
mais segura, guiado que é 'pelo Cristo no alto. do Cor
covado e no céu pelo sinal do Cruzeiro do Sul. Pise'
firme minha gente, que esta terra é nossa.

LUZ PARA SÃO THOMAZ

A progressiva localidade de são Thomaz em

brevê será beneficiada com a, rede elétrica numa ex

tensão de aproximadamente 7 quilômetros, quando ,

setenta casas receberão luz elétrica. Dia 23 p. p . '28'-'

teve uma comissão fazendo a ficha dos futuros favo
recidos onde a mesma citava os utensílios elétr-icos

que desejava para uso domiciliar e industrial. O sr.

Nicodemes Pedro Martins, aux-T'écnico da CELESC
ê SeU ajudante sr . Waldemar Matheus fizeram o le

vantamento nominal, dos interessados na instalação
da rede elétrica em suas respectivas residências. A

zona rural de São Thomaz está eufórica com a ini

ciativa do jubiloso acontecimento que o Governo Fe

deral, Estadual e demais autoridades da CELESC to�
rnaram em proveito daquela próspera zona rural. E

isso . aí minha gen te . "Governar é encurtar .distãn -

.

das",

,
,

DIA DO SOLDADO COMEMORADO
Dia 25 de agosto, data em que lembra o herói

co e, memorável feito do Duque de Caxias, Patrono
do Exército Brasileiro, data. em que. a Pátria rende
sua homenagem a seu herói, aqui em Papanduva Ioi
respeitosamente comemorado. O destacamento poli-
cial militar formou em frente sua sede e foi hastea
do o Pavilhão nacional. Tendo em frente do comando
o Sgt.? Miguel Ademir Adur e Sgt.1O Jamir Carvalho,
Titular da Delegacia. Foi na realidade uma modesta

. homenagem, mas com muito respeito, ardor e muito
patriotismo. Este colunista foi convidad-o para as so

lenidades, tendo também participado da mesma.

ESPORTE EM PAUTA

Depois de pequena ausência, o Papanduva F.C.
voltou ao campo de luta, agora com novos elernen

tos, sangue novo e muito entusiasmo. Prova disto
são as vitórias conseguidas, anotem: dia 13 jogando
fora venceu por 2. a O; dia 20 jogo em casa com o

quadro de Santa Cecília, vencendo pela contagem de
3 aI. Desta feita os gols feitos pelo Papanduva fo
ram magistrais, onde a platéia vibrou. O quadro da
casa jogou com: Juca depois (NeÜ, Izo, Adolfo, Non
ga, Braza depois (Jono), Fonseca, Orlando (golea
dor), Antoninho, Edilson depois (Gil), Alceu Ori
valdo, depois (gordo). Dia 03 haverá nova peleja no

gramado da baixada _ Vamos lá prestigiar a rapazia
da, a torcida tem sido o fator das vitórias devido a

. presença maciça.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 04 niver da Sra. LUCI MARGARETE, resi
dente em Curitiba e filha do casal Luiz (Lúcia) Scha
deck: Cumprimentos circularão em alta rotação pa
ra a aniversariante.

Dia 06 extreando troca de idade nova a Sra.
CELI DAVET, esposa do sr. Irineu Graboviski, alto /

,

funcionário municipal. Felicitações em alto estilo pa
ra a sra. Professora Celi.

h DiaMOA7RdraLtzaAde �°rtssa rndependêndcia é nWiverl da, .1
sen ora ,

VI uosa esposa o .sr . a mir

��to�:nâ�' ����d���f:/;��lo�\rEd�Ô�{:O ec���:: - I·
mentes e felicitações estarão na pauta do/dia.

Dia ,08 do corrente registramos com prazer va

mudança de idade nova do Sr. JACOB SCHADECK,
varão da tradicional família Schadeck, exemplar che
fe de família, goza de vasta amizade no seu .festivo
dia natalício merecerá as mais justas homenagens de

amigos e admiradores.

UM POR SEMANA

O terceiro milênio - século 21, começo do ano

2001. Nesse dia, as condições de vida ,na metrópole
sem tamanho estarão mais para o primata do que

para o astronauta. Bizu do redator económico (J.
'Beting) .

Declerecão
, /

Eu, abaixo assinado, MANOEL 'ELEU �

TÉRIO FURTADO, venho por .meio desta de

claração, a bem da verdade, declarar a quem in ..

teressar possa, que a partir desta data, não mais

faço parte como filiado ao Partido Polítcco
"MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEI ..

RO" - M.D.B.

Tendo nesta data também já nle filiado
ao Partido Político "ALIANÇA RENOVADORA
NACIONAL" - ARENA.

Papanduva] 20 d� Agosto de 1.978.

lVlanoel Eleutério Furtado

Uma chácara com 3% al

queires, toda cercada e uma 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.

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

no Forum. acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA·
,

.

DORA." 'Automática que tira fotocópia dupla face e simples

de qualquer documento em diversos tamanhos.

\ Em apenas 5 segundos

-COMBATER O TÓXICO,
ONTEM E HOJE

AJUDE A

HUMANIDADE,
��,.�--....�����==�=-==----=-�-=�=====�==========================================================================================-=�--�

02 de' setenrrbro de 1978

B,ASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

=jR;;:;;;==FORD I
�------------------.

1948 30 ANOS 1978
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos }?ORD

e usados de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEl\fIANA:

Corcel Coupê Luxo 1976 - marron

Rural 1971 - azul e branca
Maverick 1975 Coupê Luxo - Amarelo
Variant 1975 - bege
Corcel Coupê Luxo - LDO - 1976 - marron

Camionete Chevrolet 'C-10 - 1975 - amarela.
Corcel Standard 76 - Azul

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veículos Inteiramente revisados, de boa proeedêneía,
aos melhores preços da 'região.
Vj�jte-nos sem compromisso, em nossa loja à

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22-0268, 22-0468, 22-0024
'_'-§#4-B?FimGlBmUtmftTW#§5R'4? QjMA\?jIi1EiiWti«�IlIlU!lll!Wi1i'le__iII' "=_-III_"

No�D8pat m8Dto de .Veícalos Uladll
de Miguel Procopiak Comé,cio. de

\ Veicules
. Ltda., você eBcontraFá

\para proata 8ntrega:
,/

Marca

Opala 4 portas
/' Opala 4 portas

Opala 4 portas
Corcel G. T .. ,

Kombi '

.

Brasilia ; ",

Chevette ., .

ADe

1174
uni

............ 197�
1975

1/J77
1975

1i7i

\

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE v·EicULOS LTDA.
VoneessiODário General Motora do Brllll I. I•.

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

Oferta do LOJAO CRUZEIR@

FOGÕES A LENHA a partir de crs 2.130,00

I...ojão Cruzetro
R. Caetano Costa, 793 pertinho da Rodoviária Mumcípal

Q. MAIOR MAL
MAIS AtNDA

DA
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setembro
de 1978

Três
Barras

CONVITE - PROGRAMA
,

O senhor Odilon Pazda, Prefeito Municipal de 'I'rês Barras e

a Comjssão Organizadora dos Festejos da Semana da Pátria de
1978, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e Famihares, para
participarem dos festejos alusivos à Semana da Pátria em nosso

Município, que obedecerá o. seguinte programa:

Dia: Hora: P R O G R A M A ç A O:
r ,

01 08,00 - LOCAL: frente à Prefeitura Municipal - Sede:
Hasteamento do Pavilhão Nacional, Estadual e

Municipal, com a presença de autoridades e co
munidade.

1-4:,30 LOCAL: Instituto. Brasileiro de Desenvolvimen-
.

to Florestal - "IBDF": Sessão Cívica com a par
ticipação de autoridades, e E. I . E. de IBDF e co
munidade local.

02 09,00 - LOCAL: FUCABEM - Bairro São Cristóvão: vi-
sita das autoridades à FUCABEM.

03 09,30 - LOCAL: Bairro São Cristóvão; Desfile Escolar:
FUCABEM e G. E. E. "Frei Menandro Kamps".
- Sessão Cívica junto ao palanque oficial com a

participação de autoridades, escolares, FUCA
BEM e comunidade local.

14,30 ......... LOCAL: São João dos Cavalheiros: Desfile Esco
lar: EE. RR. E. "Fraricisco Rocha." e· E. 1.M.
"José Nunes Cavalheiro". - Sessão Cívica junto
ao palanque. oficial com a participação' de autori
dades, escolares e 'comunidade local.

04 09,30 - LOCAL: Campininha: Sessão Cívica com a par-
ticipação de autoridades, E. I. E de Campininha e

E. LE. "Paulo Rocha Faria" do Km 17 e respec
tivas comunidades.

- LOCAL: Km 06: Desfile Escolar: E.1.M. "Cirya
co Felício de Souza". - Sessão Cívica junto ao

palanque oficial com a participação de autorida-
des, escolares e comunidade local. .

.

- LOCAL: Colônia Tigre: Sessão Cívica com a par
ticipação de autoridades, E. I.M. de Colônia Ti
gre, E. IE. do Gavião e respectivas comunidades.

07 08,QO - LOCAL: Frente à Prefeitura Municipal - Sede:
Alvorada festiva com o hasteamento das Bandei
ras .Nacionàl, Estadual e Municipal. - Acendi
mento da "Pira" com o "Fogo Simbólico da Pá
tria".

05 09,30

I
I 06 14,00l

09,00 - LOCAL : Avenida Santa Catarina - Sede: Início
do desfile cívico-escolar, com concentração popu
lar junto ao palanque oficial armado em frente à
Prefeitura Municipal.

ORDEM DO DESFILE:

1) -. Abertura do desfile: Cavaleiros Oivís'
j

.

2) - Ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira "fEB"
3) - Legião Brasileira de Assistência - "�BA" - Projeto Casulo
-4) - Jardim de Infância e Pré-Primário Municipal "Grilo Fa-

lante"

5) (-- Jardim de Infância e Pré-Primário Municipal "Merhy B.
Seleme"

6) Grupo Escolar Municipal "Prof." Guita Federmann" do
Km 02

.

7) Casa da Criança "São João Batista"
8) Escola Básica "General Osór'io" da Sede
9) Colégio Estadual "Colombo Machado Salles" - Escola Bá

sica e Curso Auxiliar de Análises Químicas
10) � Movimento Brasileiro. de Alfabetização de Adultes

"MOBRAL"

Grupo de Escoteiros "Dragões da Independência"
Sport Club Três Barrais
Clube de Caça, Tiro e Pesca "Major Tomaz Vieira"
Representações Agro-Pecuárias cbm a participação da
"ACARESC", "SINDICATO DO TRABALHADOR RU-
RAL" e "FOMENTO AGROPECUARIO" da Prefeitura
Municipal de Três Barras

.

Representações Industriais: Máquinas e veículos das firmas
Locais. ,

ENCERRAMENTO: Sessão Cívica com a participação de Autorí
dades, Escolares e do povo em geral.

Três Barras, setembro de 1978

AGRADECEM:' Prefeitura Municipal de Três Barras

Comissãe Organizadora dos Festejos

11)
12)
13)
14)

15) -

I .

analisa alimentaçãoRegistro Ci vil Paulinelli
junto aos compradores. O mi
nistro da Agricultura ressaltou
que além da baixa de preços, o

agricultor viu-se diante �e al
tas de até quatro vezes mais dos
insumos, fertilizantes e demais
produtos indispensáveis ao seu'

trabalho.

Analisando o crescimento
agrícola e a demanda de ali
mentos nos últimos quatro anos,
o ministro Alysson Paulinelli,
da Agricultura, em sua confe
rência assinalou que, apesar do

impasse mundial verificado nos

anos de 1973/4, com a crise do

petróleo, quando os preços de
alimentos tiveram baixas no

mercado internacional' de até
50% a agricultura brasileira

,
.

conseguiu demonstrar sua. víta-

lidade, rompendo uma' situação
desfavorável, ao apresentar me
lhores índices de produtividade
e mantendo a competividade

"Mesmo assim _. assinalou
Paulinelli - elevamos nossa

produção de grãos de 33 milhões
de toneladas para 50 milhões, o

que revela maturidade, embora
ainda se tenha muito o que fa

zer neste setor" .

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil do Município de Major
Vieira, Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, na

forma da lei.

Faz saber que pretendem ca

sar:

CLAUDIO KICHILESKI e

MARLY MADALENA SOB
CZACl(. Ele, natural deste Es
tado, nascido em Rio Novo, nes
te municipio, no dia 05 de ju
nho de 1955, lavrador, solteiro,
domiciliado e residente neste
município, filho de Vitor Kichi-.
leski e Felicia Rogozinsloí Ki
chileski. Ela, natural deste Es
tado, nascida em Rio Novo,
neste município, no dia 25 de
maio de 1959, do lar, solteira,
domiciliada e residente neste
mumcipio, filha de Alfonso
Sobczack, falecido e Lucia Dros
deck.

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

de direito.

Major Vieira, 30 de agosto
de 1978.

Sebastião Grein Costa /
Oficial do Registro Civil .

"

LEOPOLDO PEREIRA, Ofi
cial do Registro Civil de Bela
Vista do Toldo - Canoinhas -
Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar-se:

J

GREGORIO GRASSI DE
ALMEIDA com DOUTINA RO
DRIGUES DE SOUZA, brasilei
ros, solteiros, naturais deste Es
tado. Ele lavrador, nascido em

Porto União-SC aos19 de janeiro
de 1921, filho de.Sebastião Gras
si de Almeida e Manuela Bor
ges, falecidos. Ela, doméstica,
nascida em Timbó Grande-SC,
aos 12 de janeiro de 1922, filha
de Etelvina Rodrigues de Sou
za, falecida.

AMADEU LITZ com MA
RIA DIVINA DE LIMA, brasi
leiros, solteiros, naturais deste
Estado, residentes neste distri
to. Ele lavrador, nascido em

Serra dos Borges, aos 13 de ou

tubro de 1958, filho de José Litz
e Eunidina de Oliveira Litz. Ela,
doméstica, nascida aos 16 de
abril de 1962, filha de Adão Fa
gundes de Lima, falecido eAlvi
na Viana de Lima.

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

forma da lei.

Bela Vista do Toldo, 30 de
agosto de 1978.

LEOPOLDO PEREIRA
Oficial

Certificado
Extraviado
THEREZINHA D·E JESUS

CUBAS declara para todos os

:flins que extraviou o Certifica
do de Propriedade do Veículo
VW Sedan 1300, cor branca,
placa MV - 0161, chassis BJ-
689.790.

O mesmo ficarsem efeio por
haver requerido .2.Q' via.

ED'ITAL
Encontra-se em Cartório, à Rua Vidal }ta_el, :lclitiei. ti.

. Forum, para ser protestado o seguinte título:

Dp. n.? 1018/78, vencid� em 1'2.08.78, no :ralor de Cr$ .

�
.

1.745,00 emitida por Basilio Humenhuk & Cia , Ltda., contra
LAURO LAURENTINO -PATRíCIO. .

Por não ter sido possível encontrar e referide :ree-p&Jutáv,.J,
pelo presente o intimo, para no prazo de três (O�! dias, a lontar cita
publicação deste Jornal "CORREIO DO NORTE, VIr pagar f) Bl--

cionado cheque, ou dar as razões: porque não o faz e a� I?esmo tem

po, no caso de não ser atendida esta intimaçãe o :notI:tlee elo @êM

petente protesto.
Canoinhas, 30 de agosto de 1978.

ALCIDES SCHUMACHER - Ofieial Mali.r

Assodiei,.

.

�

de Pais e Am,igos dos Excepcionais
"'-

Agradecimentos
A Diretoria da Associacâo de Pais e Amigos dos Excepcio

nais - APAE - de Canoinhas" vem de público agradecer, penhora
damente, a todos que colaboraram -para um maior brilhantismo.
nas comemorações da "Semana do Excepcional", bem como para a
realização do chá e �ingo beneficente dó Clube de Mães da APAE:

-------=----------

O' Clube de Mâes da APAE de Canoinhas agradece a todos
os que colaboraram para a realização do chá e bingo beneficente e
comunica que a renda bruta conseguida foi de Cr$ 22.018,00 (vinte'
e dois mil e dezoito cruzeiros) .

,Continue colaborando com a APAE enviando o' seu quadri
nho de crochê de lá colorida com 20 cm. de lado,'

TEMOS MUITO QUE AGRADECER A QUEM DA TUDO DE
SI PARA QUE UM DIA OS EXCEPCIONAIS POSSAM DAR

ALGUMA COISA A SOCIEDADE,

Não
.

deixe' s,ua _máquinu aldar. assill'!
L�ve

:::;.'::-; :'t-�"�r..-' .. tJ1';:""'_·',�t>V·}t'7��'<' �:�.
'" _.. '" ..........�'I"· ..... ·.<r:t;�f,e.· -- :--_

...,� 't''f'':'O� "1,-, ........

��:::.t. � "�-,:

Oficina .do

'\
\

ESPECIALIZADO EM MÁQUINAS MANUAIS E ELltTRI..CAS DE ESCREVER, CALCULADORAS, CAIXAS REGIS ...

TRADORAS RELÓGIOS PONTO ETC,
.

R. Paula Pereira, 9-4:3 - Fone 22:..n�72 - Canoinhas-Sê'.J

/
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Canoinhas
Í' · 1 I Prefeitura
t_.'18 n o I n 11a S i DECRETO N.o 31/78

I Benedito Therézio de Car-

I valho N8ttO, Prefeito Municipal
! de Canoinhas, E:::;tado dI..' Santa

Catarina, no uso ele suas atribuí

çoe;:; legais

Prefeitura
Aviso

1\1l10'. de

de
;:;'l··t·,." Decreto foi I�"''I(1'1' -:;tI�':"I(10.L.A,_. \,..... '-' ...... '-'v 1..l '-"b .........L, ...

e publicado no Departamento
Administrativo na data supra.

Fábio Nabos,' Fuek
D.i:-�tG:t de Adm.ntstrnção
\I; ..... � Prefeito !\1-1'''\�'-'�r" .. ·1

\ ... ""'.... ......... \..... ... L-V .... , ........ .l�.\..'lo1!<_I\o.-\,-

Benedito TIl. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal

E,::tc Decreto ?ai registrado
i c publicado no Departamento
I ',(I'-1·-:1i�.!TJ.V"70 '1� Ô3"0:'\ r·-r

" ..

.L __,.__ l_L_� L_ .. V � .•• t _.�"" ;._'y J .••.••

Licitscêo
.,

A Comissão de Licitação da Prefeitura lVIunicipal de Ca

noinhas, leva ao conhecimento dos interessados que se acha aber ..

ta a Tomada 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 J.5 (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 rc..

ferido Edital e maiores esclarecimentos serão obt: d 'J'J j L!Dl'O a re

ferida Comissão.

rt,...,1-'
,

- t.,,:,-

Benedito Thc�L'5z10 .lc C:..'.:"'
valho Netto, Prefeito Mun ic�l);;J
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina no -1'-'0 a-c ,-.-.,.,....., 'l,·I-y·il.-j)l;,é.,L,cu.l� ,11 '- _ ,-,L.H'_) , l. '. _, _,.,-

(';...�- l",,,,,,i�
:.. \..oe

_) .l.\...b...l�,J

Canoinhas, 24 de agosto de 1,978.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Comissão
i\�J· ') ° . T:'1J:i ;n" :10""'''''' 1 � (5." d o- '. J_ v. "'-!.

- _'..... (:i...1. Ll�V .... I...)b";'�-

o termo de avaliação datado de

03/08/78, exarado pela Comic
sâo constante elo ".,..)r·;0'O 1 o rele.;c,.... ...,) cíLl L \.. � u,..:.. VJ..E.. ..,

'-' \.,
....

tive ;:;.0 imóvel dos Herdeiros de
Jcão Tckarski, sito a Estrada
DOl1:J. Francisco..

��Ill n.
Ar-c. 1.° - Fica hcrnolcgado

o tC:;"'Y'110 de avaliação elaborado

pela Comissão conrtituída pela
P,,,,..,J.-;-'''l'.., TI o ;;r-/"o "�'�e-r'''11+C\ ao
_ u� 1.,'':'<' •. �, .... <:..lO I U.l � cL '--�. �\....

imóvel de "Tllj�LDEl\;I}\n ViOL-

c ri [1 () i [1 !]de Art. 2.° - Este Decreto 011-

trnrá CEl. vigor na data de SlD

""-11....::,.., ,...;:::", revocadas �". disno-
1._.1C ... ,I,I_1 ........... ::;.LI'-', 1.\..:: b{.·l ... U.J t.....J .,l._"".i.:'

r::1C;:"('� C·
..

�l 1"r_'1·1"'''''I'io,,-,_.�u ..... ) __ .;I. L-\...� L.I...:).. .....

I

L icit:= ��ã(),fl. VISO A rt ') o '=i" : "'..., i 0" 1 a·
-

1-'1 011'- ('.
__L • 0. -- L JL,.,J :.::., ........... .:..J,.L. l.�.

hcmoicgado o termo de avaiia

\'3.0 datado de 03/08/78, eX:::�Ta(10
'�ol'1 Cornisr ão constante do ar-J. v. ".�. '--' --"--, � ,v., .,<:;<.l.. - - •

l.i.:r:',' 1.0, relativo ao imóvel d::.
:3j'Q. ELIZABETE KAVIr!',;.) s.to
�C:. E:::LT.da Dona Fr2ncis�2.

Gc,;::.;�cte do Prefeito iviunici

)_);::.1 (.:�; Canoinhas, CD 09/0C/7��,

lJ:'o-�c.rJ�·'·", Tl1 de C .....valho Netto.1:3 . .1.._ '\t.,·.... 1.l ...... J:•. r-: .... e u l.4.t v .ll.l..J. .l.'\ivll.. v

C1T1T;1-J:'J ",..1.0 110 P arrro Cf""'I""",,\"''"'� d:....
.

......: '-, ;·...l L '- -,-)", •. L v Cl�dlh..l .u.

Ág;J.a Verde, e�TI 01/07/78.

Art. 2.° - Este Decreto 011-

+I',,:,r:S em vizor �"l". data de --:1'"
I

t, ....-;.A. G... ..1.__ ""'-b ._ ..1.._........ <\.t.,.).ut,.... \......; ..... ,4..�.

P'11 lí ....élc·'" r""rog':1(1::-r a� di<'::DO-L. ..•• \.., ••• _;G.v) . • L�' .c<C::> . .) ••L.
�

çic-;n� r-r:l Cr-'�I+I'_;Y';O,.,.1 .:;L,-..) �.Li.. .".J.l_ v .....l"'.l •

Gab�l1cLc ào Prefcito ::.Vi'L.nic·-·

p:::l de Ct1nGinh2,,�, C'tl. 09/08/78.
[�c:::;C(rll;0 Tb.. de CC::''''12HlO Nc�ü)

-;J,',.-,f"1ito i\/IL �l';c:na·l..... _ '-'-. _. .... OJ 1\ � .!:!c.J..

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal do C2-

noinhas leva ao conhecimento dos interessados que se acha l?tlx;:�t':'l

a Tomada de Preço - Edital nr. 016/78, para "Aquisição de C.LITl.cn

te, para €analização do Arroio Monjolo", CO_TI prazo de I2ntI'c2;::1
até às 15 (quinze) horas do dia 10 (dez) de SetelTIbro do corren�/;

ano (10,09.78) no Gabinete do Vice Prefeito Municipal. Cópi(1_ do

referido Edital e maiores esclarecimentos serão obtidos junto a :ce

ferida Comissão.
'\.

.

.Art. 4.° -- E-te D2crC:'�:o en�

1,':1.:J10 l\bl-;CL' F<.>::;�:;:
D2:!.'C t.er de Acln1i:i.1i.strélç30
V; ........n ·D·",".. t""\j�(")i).·O 1\/f"'-:1;ni",""'1

__.'�.•• ",,-.l�.�L L�t-�.!. �\_�IJí.<

Canoinhas, 24 de Agosto de 1.978.

Hugo Antonio Peixoto - Presidente da Ccrruss;,.;o G:::-.bincte do Preicit.J l\1u:nl::::'>

.,
J�':.!f/ ,: .... ,.U, r'�.�,' ";,:." �,.-

resulta em segurança, economia;' conforto.
desempenho e excelente rentabilidade

operacional, .

Por outro lado, a pretensa economia
das peças não-genuínas acaba às vezes

resultando em prejuízosmaiores. Não tendo
passado pelo rigoroso controle de qualidade
Mercedes-Benz. elas podem não apresentar
a resistência necessária, ficando sujeitas
a, quebras constantes - o que, além de

danificar outras peças, sujeita seu veículo
a paradas imprevistas em plena estrada.

E você sabe o que isto pode significar
no ramo de transportes.

A
primeiru vantagem de quem
compra peças lilHIl concessionário
Mercedes-Bem é a certeza da

origem. Daí em diante é que começam as

outras vantagens. Antes de receber a marca
e a garantia Mercedes-Benz a peça genuína -

tem de passar por exames acurados e testes

exaustivos. envolvendo a porticipação dos

1.200 especia listas do controle de qua I idade
Todo o pro'cesso de fabricação é .

exatamente igual ao da peça que foi
colocadB 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 selJ valor de revenda.

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

Como você vê. não lhe faltam bons
motivos para manter se�JS veículos
Mercedes�Benz tão genuínos quanto no

dia em que saírarn da fábrica.
.
Portanto, não perca tempo da próxima

vez que for comprar peças: venha direto
à nossa loja.

Você só tem a ganhar,

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

Tudo bem. Só que você pode reduzir
seu estoql!e ao mínimo, pois sempre vai;
encontrar as peças de que precisa num

concessionário Mercedes-Benz.
Isso é bom porque reduza imobilização

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 e�queça também que muitas das

peças principais dos motores Mercedes
Bc;nz são intercambiáveis. Se você
padronízou sua frota com a maior e mais
,;ornpleta linha de veículos diesel do Brasil.

Num concessionário Mercedes-Benz, o

que não falta são peças genuínas, Concessionário Mercedes-Benz

Com peças genuínas Mercedes-Benz ,

você ganha na qualidade e não perde na
manutenção.

Aristides í\1allon
Rua Vidal Ramos. 1036

Canoinhas - SCSó num concessioná
rio Mercedes-Benz
você tem cenpza de
estar comprando
peças genUinas
Mercedes-Benz.

Quando você usa peças genuínas
Mercedes-Benz. antes de mais nada está'

mantendo a qualidade do, veículo que
\!:omprou,

Em termos práticos. essa' qualidade

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



'.0 Barriga
acidente

Verde e o

de Arolde
Infelizmente o nosso confrade BV registra em uma de suas

últimas colunas, escondido no anonimato, versão diferente, tanto
maliciosa como insidiosa., sobre o léllmentável' acidente a que foi
vítima em nossa cidade o nosso conterrâneo, Deputado Aroldo
Carvalho, candidato ao Senado Federal, agora recolhido ao leito,
na resãdência de famiLiares, em Florianópolis.

O carro da Prefeitura, conduzido pelo motorista Lourival
Burgardt, vindo de Curitiba àquela noite, realmente desgoverna
do, .bateu numa árvore, perto da residência do médico dr. Cubas,
tendo como passageiro, naquela ocasião, o sr. Clementino Esta
nislau Pieczarka, destacado e discutido procer da oposição, que
tudo pode informar sobre O' acontecimento.

JOVEM -deARENA Santa

,hojeCatarina tem

amanhã
encontro

Blumenau,e em

com extensa
-

programaçao
Devendo cumprir uma extensa programação: a ARENA JO

VEM de Santa Catarina, tem importante encontro hoje e ama
nhã na cidade de Blumenau.

Para o aludido encontro, seguiram para aquela cidade, os

representantes do nosso município, nas pessoa� dos srs. Ezequiel
Bueno, Amir Carvalho do Prado, José do Nascimento Filho, Max
Ferdinando Vachtel e Norberto Vachtel, sendo a seguinte a pro
gramação:

Sábadp dia 02-08-78

14,00 horas - abertura: a) Composição da mesa

b) Chamada dos movimentos presente
14,30 horas - Discurso do Presidente da MAJ-REGIONAL
14,50 horas - Palestra do Candidato a Vice-Governador Henri

que Cordova.

16,00 horas __.; Debate dos presentes com os candidatos da Arena
Jovem.

18,00 horas -, Palavra do Presidente do Diretório Regional da
Arena, Senador Lenoir Vargas.

18 20 horas - Pronunciamento do Governador Konder Reis., ,

19,20 horas _ jantar.
.23,00 horas _ Baile do Movimento. f'

Domingo dia 03-08-78

09,30 horas - Palavra do candidato ao senado Aroldo Carvalho.

10,00 horas _' Palavra do candidato Wilmar Dalanhol

10,30 horas - Palestra do dr. Jorge K. Bornhausen.

11,00 horas - futebol. MAJ-SC x MAJ-RS.
J 2,30 horas - entrega de diploma aos participantes do encontro.

13,00 horas _ Churrascada de confraternização com o pronuncia-
mento possível do futuro Presidente Gal. Figuei
redo.

.

... ..
. ....

:.:�:.:.... ..
. ...

.

•

..... .� .

.·.v.· ...... .. '"
o

32 anos a serviço da Comunidade

çGC., 83.166.033/0001-33

PRGPRIETÁRIO: Aroldo Carneiro de Carvalho

DIRETOR: Rubens Ribeiro da Silva

COLABORADORES:

PAPANDUVA: Esmeraldino M. Almeida

TRÊS BARRAS: Paulo A. Frank

MAJOR VIEIRA: Francisco Krisan

CANOINHAS: Glauco J. Bueno

Redação, Composição e Impressão:
Rua Paula Pereira, 765 -- Fone 22-0379 - Canoinhas-SC

O Sub-gerente do Banco do
Brasil, em nossa cidade, sr.' Al
fredo G. Knüpel, vem de ser

promovido para uma agência'
melhor classificada, Itaj aí, nas

mesmas funções, sendo assim
mais um canoinhense no verde
vale, lá se encontrando os srs.

Carlos Benkendorff Jr., Rubens
Stulzer, Guido Prust e Acl Ab
dala José.

xxx
I '

Também promovido, após
concurso a .que se submeteu, o

gerente local da Caixa Econômi
ca Federal, ,ST. Roussel Farias Li
ma, agora na carreira de inspe
tor.

xxx

O Coletivo Santa Cruz, ad
quiriu mais um ônibus OK na ci
dade de Porto Alegre, para cir
culação no próximo mês.

xxx

O sr. Antonio de Souza
Costa e família estiveram em

Itararé, Estado de São Paulo,
visitando seu filho, dr'. Nadir
Sebastião Costa.

xxx

Vai. sair, ainda no corrente
ano, a tão reclamada ilumina
ção do Estádio Municipa1, o DI
TA0, graças aos esforços do
Deputado Aroldo Carvalho e

seu irmão, Prefeito Therézio
Netto,.

x x'x
,

Rose Mari, filha do casal
Heinz Fischer e sra. Flora,
também acadêmica, passando no

vestibular de Educação Física,
em Joinville, sendo já contrata
da como atleta e professora da
S. E. Tigre, do grupo Hansen,
de nossa manchester. Parabéns
e aos seus familiares.

xxx

O dr. Franklin Ferreira
Carvalho, Delegado da Polícia
Federal em Santa Catarina, es

teve em nossa cidade, a servi

ço.
xxx

"

Dia primeiro, ontem, Bodas
de Ouro do casal, Julio Budant
Junior e sra. Nilda C. Budant,
festejado com uma viagem tu
rística pelo Rio Grande do Sul.

xxx

O Vereador Henrique Krze
sinski, Presidente do nosso Le

gislativo, aniversariou-se 3.a
feira última, com uma grande
churrascada, para seus inúme
ros amigos, na sede do Bolão
Fantasma, ali saudado pelo seu

colega dr. Paulo E. Rocha Fa
ria.

Clube
Canoinhense
A Diretoria do Clube Canoi

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.

A DIRETORIA

falando sempre que pode na

candidatura do seu genitor .

xxx

Amanhã, festa escolar no

Salto da Agua Verde, promovi
da pelos professores e comuni
dade local, com várias atrações.

Faleceu em Brasília, o ad

vogado e professor, dr. Abelar
do Pereira Gomes, genro do ex

Governador Celso Ramos.

xxx

A jornalista Regina Maria
de Carvalho tem muito bem re

presentado o seu pai, Deputado
Arolde Carvalho, candidato ao

senado, agora imobilizado por
conhecido acidente, em todas as

concentrações arenistas, quer
com o Governador Antonio \..,!.
los Konder Reis, quer com o fu

turo, dr. Jorge K. Bornhausen

xxx

A serviço da Esquadrias
São José Ltda., seguiu para o

Rio de Janeiro, domingo último,
o sr. Lauro Bockor, indo junta
mente, a passeio, seu irmão
Francisco.

=Im

Transcrevemos aqui, o discurso pronunciado pelo Presiden
te da Câmara Municipal de Três Barras, sr. ADHEMAR SCHU�
MACHER, na reunião efetuada pela referida Câmara, no dia 25
de agosto do corrente, numa exaltação ao Soldado:

"Senhor Presidente

Senhores Vereadores

Não são muitas' as nações que serviram de berço a homens,
que, dotados de qualidades' excepcionais, se destinaram a guiar os
seus concidadãos na senda da 'paz e do progresso e a servir-lhes-dê
modelo; e esses raros homens que aparecem, exatamente em épo
cas conturbadas pela explosão dos espíritos, e conseguem aplacar
com o seu civismo e a sua coragem indômita, a' onda de subserção,
6 furor das vinganças e ,0 desejá de conquistas, são, incontestavel
mente os predestinados ou, melhor dizendo, os enviados de DEUS.

Por isso, aqui estamos nesta noite de 25 de agosto, festejan
do o soldado brasileiro, cujo sangue generoso regou o solo pátrio
e plagas distantes na defesa de ideais e princípios imperecíveis,
na figura excelsa de Luiz Alves de Lima e Silva, o DUQUE DE
CAXIAS.

Em suas realizações como cidadão e como soldado e, pela,
admiração que lhe devotamos, não sabemos se foi maior como ci
dadão ou se foi maior como soldado, facilmente encontramos pre
ciosos exemplos e fecundos ensinamentos, indicados a todos os
brasileiros que tenham qualquer parcela de responsabilidade nos
destinos da Pátria comum. Sim, porque Caxias, no curso de mais
de meio século de atuação brilhante no cenário histórico, arriscou
sua vida, como soldado da Ordem e da Lei, em \ defesa da integri
dade e da soberania de nossa Pátria, burilando com sua espada in ..

victa, mas, também, com sua lúcida inteligência, feitos sublimes
e marcantes sucessos, alicerçados na Justiça, na Liberdade e no
Direito.

Bastam estes fatos para se aferir do valor cívico' e militar
do insigne pacificador do Brasil, que jamais se abroquelou no seu
imenso prestígio, para perseguir os seus desafetos gratuítos, ou pa
ra se alcandorar em elevados postos públicos; ele, como todo grande homem, tinha nítido conhecimento do seu extraordinário valor,
mas, nunca cometeu um ato que denunciasse ambição de mando
ou pequenês ele sentimentos. Grande e generoso, nas guerras e re
beliões, enérgico lSIim, porém sempre justo, nos cargos de adminis
tração civil e nas comissões militares, DUQUE DE CAXIAS é uma
dessas individualidades predestinadas cuja memória se impõe se
ja reverenciada, para todo o sempre, como o modelo de verdadeiro
e completo patriota. CAXIAS, como patrono de nosso gloriosoexército, é bem a chama patrió\tica da ,alma nacional. Seu vulto
altaneiro, emerge do passado e se agiganta com o perspassar do
tempo. A sua sombra, procura-se trabalhar para o engrandecimento constante.deste rico solo que o acolheu para o repouso eter
no. O seu imortal espírito, abarcando nossa vastidão territorial,qual manto protetor, impregna de fé e de patriotismo todos aqueles que, nas múltiplas atividades ,- nos campos, nas oficinas, nas.escolas ou nos escr itór-ios -- lutam diuturna

.

mas honestamente,
por um BRASIL mais forte, prócpero e feliz.
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