
RIBEIRO desaparece,
consternando Familia es

e grande número de amigos
Na tarde de quinta-feira, às dezesseis horas e cinquen ..

ta minutos, entremeando-se entre' O' barulho e a alegria de uma
tarde esportiva que se desenrolava no estádio municipal, ve
r'ificava-se um fato que viria a entristecer a comunidade ca

noínhense.

Descontraído e cercado de amigos, como gostava, veio
a falecer Rubens Ribeiro da Silva - o popular Ribeiro, dire
tor do jornal Correio do Norte e funcionário da Prefeitura

Municipal.
Subitamente acometido de um ataque cardíaco, Ribeiro

foi. prontamente socorrido por amigos, que de imediato o con

duziram até o Hospital Santa Cruz.

Mas, já mais nada havia a fazer - Ribeiro nos deixava

para sempre. O jornalismo da nossa região, perde um cornba
tente leal e respeitador. A família, vê-se Irreversivelmente
.instada a abdicar do convívio de um esposo, de um pai e de
UIn chefe de família laborioso e' honrado.

E é à ela que,' através deste semanário, endereçamos
as nossas mais sinceras e sentidas condolências.

Presidente a C

preside . reuniê

em Cano'inh s
o Auditório da Fundação das Escoias do Planalto Norte Ca

tarinense, FUNPLOC, em Canoínhas, será o local de mais uma das

, reuniões I
de Douglas de Macedo de lVIesquita, presidente da Te

lese, no próximo dia 14/9. A FUNPLOC fica na rua Roberto El

ke, esquina com Bernardo Olsen, em Canoinhas, e a reunião será
às 10:301.1s. Além das lideranças da cidade, estão convidadas as

lideranças de Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, lVIajor Vieira, Monte

Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras.

No mesmo dia 14, à tarde, o presidente da Telesc deverá

falar em São Bento do Sul cidade onde será homenageado com o
, .

título de "Cidadão Honorário", aprovado pela Câmara Municipal
daquela cidade. \

, .

, Até o presente momento, Douglas Mesquita já esteve em

oito cidades _ Tubarão, Lages, Jaraguá do Sul, Xanxerê, Chapecó,
Rio Do Sul, Blumenau, São Miguel D'Oeste _ e manteve contatos

com as lideranças de 123 rnunicípids. Em todas as ocasiões, a pre

sença numerosa dos convidados tem contribuído para que os re

sultados dos encontros sejam os melhores possíveis.

,
Com franqueza e informalidade, nas reuniões tem sido de':'

batida a atuação da Telesc, apontados seus errds e falhas, bem co

lUO Douglas Mesquita tem exposto a política de ação da empresa"
I e a conjuntura, em .que essa ação se faz.

Neste ano, a Telesc deverá ligar todos os terminais insta,
lados ao Sistema DDD, em todo o Estado, bem. como atender a to

dos os municínios catarinenses, mesmo os que estavam fora de sua

programação.' Estas informações tem sido transmitidas aos parti
;;>ipantes das reuniões, em que também são debatidos os problemas
e a situação específica de cada município.

'

. Após as: reuniões, tem sido realizadas atas que são remeti;'
das a cada' um dos partioípantes, nelas constando o que foi discuti
do, bem como ais/ providências a serem tomadas pela Telesc.
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A Diretoria d� Hospital Santa Cruz e o

Corpo Clínico do ...estabelecimento, informados

dos esforços desenvolvidos pelo Deputado Arol

do Carvalho, candidato arenista ao Senado, jun
to ao Governo do Estado, visando a obtenção de

auxílio de Cr$ 1.50'0.000. para obras de amplia
ção _' centro cirúrgico e centro radiológico -,
auxílio esse já assegurado e que será destinado

ao Hospital ainda' em setembro, dirigiram tele

gramas de agradecimentos louvando os esforços
do nobre conterrâneo que, mesmo imobilizado,
preso a uma' cadeira de rodas, com duas fratu

ras na perna, briga e trabalha pela sua terra

natal.

hem encaminhados, os seus detratores do jornal
BV cada vez 'se desmoralizam mais perante a

opinião pública, assumindo posturas que jamais
a história política e a crônica jornalística da
nossa terra haviam registrado.

Posteriormente, voltaremos ao assunto,
para que toda gente canoinhense os identifique;
publicaremos com todas as letras os nomes dos

"jornalistas" responsáveis pelos ataques: ao nos

so conterrâneo Aroldo Carvalho.

A vida é assim ...

Enquanto o nome de Arolde cresce mais
e mais perante seus concidadãos, perante a gen
te de bem, OSi nomes dos seus detratores mais
e mais se aviltam.

'

Uns caem e quebram a perna.
Outros vivem chafurdando na lama.

Enquanto Aroldo se recupera trabalhan

do ativamente, lutando pelos nossos problemas,
como o do Hospital, o da iluminação do nosso

Estádio "DIT1\O", o da eletrificação rural, todos

I

Administração Dinâmica de Tberézio e Fábio
Trabalho em várias frentes

Levantamento Sócio-Econômico para
const u�- o de cagas popula'res

I partici a�ão de ArDido' C,arvalbo DO'

Movimento irenista Jovem

Não obstante as dificulda
des financeiras, oriundas de ad

ministrações anteriores," 0' Pre
feito Therézio Netto e Vice, Fá
bio N. Fuck, prosseguem em

sua dinâmica administração;
iniciando os trabalhos j á bem,

cedo, pelas sete horas e findan
do. ao anoitecer, todos os dias,
sem cessar.

Assem estão sendo ataca

das várias frentes de trabalho,

destacando-se a construção da
Rodoviária Municipal e o início,
com os proj etos prontos e con

cluídos, da iluminação do Está
dio Municipal, o nosso DITA0 e

uma obra de grande envergadu
ra e fôlego, a canalização do
Arroio Monj 010'.

No setor educacional será

inaugurada a escola municipal
na ponte do Rio Tamanduá,
construída em convênio com o

PCC e Prefeitura Municipal.
Também a pavimentação

da cidade não sofre solução de

continuidade, prosseguindo o

trabalho em várias frentes, a

paralelepípedos, lajota e asfalto,
além de outras obras no inte

rior, com alargamento e reves

timento de estradas, citando-se
no momento os serviços para a

localidade de Fartura.

A Prefeitura, igualmente,
dentro de suas possibilidades e

CO/m auxílios do Governo do Es
tado, tem assistido nas "pontes
de Iinhas", possibilitando a am

pliação de nossa eletrificação
rural, hoje tida como insumo'
agrícola, com outras ainda pen
dentes por falta de maiores re

cursos, informando-se também
que os usuários beneficiados
também estão entrando com a

sua contribuição financeira, tor
nando possível assim muitos dos
aludidos empreendimentos.

Atendendo solicitação 'da

Companhia de Habitação de
Santa Catarina, COHAB-SC, ,a
.Prefeitura Municipal está efe
tuando um novo levantamento

,socIO-econômico, destinado a

construção de mais 150 casas'

populares em. nossa cidade.

As fichas a serem .preen
chídas encontram-se com a sra,

Da. Izabel, funcionária do Nú-

Durante dois dias, no últi
mo fím de semana, cerca de mil

jovens estiveram reunidos, no

II Encontro Estadual do Movi
mento Arenista Jovem na cida
de de Blumenau, para debater
as formas de participação da
ala jovem arenista na política
atual. O encontro sempre em

clima festivo, transcorreu com

demonstração de entusiasmo e

alegria, e terminou com uma

assembléia na qual entre outros,
discursou O' Candidato ao Sena
do, Aroldo Carvalho, além do
Governador Konder Reis.

O Candidato ao Senado,
Aroldo Carvalho foi, recebido
na ocasião com, vibrantes aplau
sos pela numerosa assembléia
de jovens. Falando aos mesmos ,

o Deputado -lembrou que depois
de 100 dias de campanha eleito
ral, após ter viajado mais de 30

cleo da COHAB em nossa cida

de, onde poderão ser procura
das pelos interessados, ou' pelas"
respectivas firmas onde traba
lham.

Todos que percebam até
cinco, salários mínimos podem,'
se quizerem, fazer a sua inscri

ção, para posterior apreciação e

triagem, através da COHAB em

Florianópolis. Escolhid,os
,
,)

Membros
os

,·do,

Mu-
mil quilômetros pelas estradas

catarinenses, sofreu um aciden

te, e que, naquele momento fa
zia sua estréia em reuniões pú
b1icas depois do acidente, dis
cursando em cadeira de rodas.

Destacou o amparo que tem
recebido nesta emergência, de
sua .esposa, de seus familiares,
de seus amigos- dedicados, entre
os quais .citou o' Governador
Konder Reis e o' governador
eleito, Jorge Bornhausen, felici
tando este último, por, ter tido
a idéia da criação do Movimen
to Arenista Jovem, solídarí- .

zando-se com as tradições de
bravura, da mesma, o patriotis
mo da mocidade, demonstrando
a confiança na vitória das elei
ções de 15 de novembro, para o

bem da terra e do povo de San
ta Catarina.

Conselho
denicipal

Cultura
o Prefeito, sr. Benedito

Th. de Carvalho Netto, após
vários estudos' e consultas, .aca-
ba de nomear os membros do
Conselho Municipal de Cultura,
assim relacionados: Arlete Ma
ria Voigt, José Ganem F'ilho,
lrineu Anacleto Tokarskí, Egon
Thiem, Marilise Wunderlich,
Fernando Luiz Tokarski e Reni

Scaranto, todos com destacados

curriculum-vitae. Inicia-se, as

sim, as atividades da novel en

tidade, que passa' a cuidar agora
de todo O' setor concernente a

cultura em nosso município.
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ESPECIALIZADO EM MÁQUI1�AS MANUAIS E ELETRI
CAS DE ESCREVE,R, CALCULADORAS, CAIXAS REGIS·

TRADORAS ·RELÓGIOS PONTO ETC.

R. Paula Pereira, 943 - Fone 22-0272 - Canoinhas-SC

Ministério da Educação e Cultura

Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL

•
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F O-T O C O P I A S �
o Cartório do �egistro Civil, de Nereida C. Côrte, instalado

110 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

A .medida que a noite cai,
camponeses de cabelos. grisalhos,
senhores de idade e jovens tra
balhadores rurais, pobremente
vestidos, enfrentam a lama, que
lhes bate pelo tornozelo, causa

da pela chuva vespertina,' para
chegar à sala de aula numa

plantação de soj a . Ali, depois
'de uni dia inteiro de' trabalho,
20 pessoas se reúnem ,durcinte
duas horas e meia, sentados em

bancos baixos, repetindo aca-·

nhadamente em voz alta as pa
lavras escritas a giz num qua
dro-negro pela professora que
andou 6 km a pé para 'chegar lá.
As aulas continuarão cinco noi
tes por 'semana, cinco meses, até
eles poderem utilizar um catá
logo telefônico, escrever cartas'
ou ler noticias de futebol.

Cenas como esta se repetem
todas as noites em comunidades
espalhadas por todo o Brasil, em
razão de uma campanha que, em

pouco mais de 7 anos já ajudou
cerca de 11 milhões de pessoas
a aprender a ler e esc;rever.
Seu nome é MOVIMENTO
BRASILEIRO· DE ALFABETI
ZAÇÃO (MOBRAL), lançado
em 1'1970, quando 33,6% dos bra
sileiros de mais de 15 anos'

- eram analfabetos. Hoje, o anal
fabetismo caiu para Arlindo

Lopes' Corrêa, engenheiro e eco

nomista de 40 anos .de idade,
atual diretor do programa.'

Ninguém afirma no Brasil

que o Mobral seja a' solução
perfeita para os seus complexos
problemas educacionais, mas a

verdade é que esse Movimento

vem apresentando uma atuação
brilhante.

O MOBRAL foi idealizado
. em 1967 pelo senador Tarso Du

tra, então Ministro da Educa

ção, e depois implantado por
Mário Henrique Simonsen.

/
O MOBRAL não é dirigido

por educadores profissionais,
mas por engenheiros e planej a
dores que administram mais de

100 mil professores. autores. de

livros de texto, sociólogos e pu-
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no seu 8.0 aniversário continua

sua escalada contra o analfabetismo
blicitários envolvidos no proje
tb.

"Estamos querendo recuperar
os piores analfabetos aqueles
que não têm motivação, os 'que
são retardados". Porisso, busca

.

idéias novas para vitalizar ain
da mais o MOBRAL, neste mun

do em que evolui. Uma expe
riência agora em processo apre
senta aos alunos cursos de ex

tensão onde aprendem a traba-

Ilhar: como pedreiros. a lidar com

I tijolos e com reboco. Outro pro
,

grama, realizado com a Massey-
Ferguson, está treinando 40 m.il
mobralenses como motoristas de
trator.

Embora os métodos sejam
vez por outra criticados pelo
magistério profissional" o ensi
no do MOBRAL é inteiramente
talhado para as necessidades lo
cais. Seu primeiro obstáculo a

vencer é o constrangimento dos
adultos.

O MOBRAL· visa funda
mentalmente à faixa etária dos
15 anos aos 35 (gente ainda bas
tante .jovem para reformular
sua vida), mas acolhe pessoas de
meia-idade e mesmo anciões,
que, com isso,· podem integrar
se na cor-rente da vida brasilei
ra.

O impacto do MOBRAL

i ultrapassou as fronteiras do

I Brasil, deixando marcas visíveis
.

no esforço de recuperação dos
I analfabetos do mundo.

Lopes Corrêa, respondendo
a recentes acusações de que o

programa está perdendo algo de
seu impulso à medida que se vai ALGUÉM PRECISA DE VO-

institucionalizando, explica que I CÊ PARA DESCOBRIR O

a tarefa agora é mais pesada. MUNDO.

o!! !
Você�, gosta dai estar sempre na moda?

Então procure o

I Bazar Canoinhense
Ina �ua Felipel Schmidt, 3,93

Agora fazendo parte das Organizações de

Hi·valdo Burs.ardt.

ESPERAMOS voes:

Oferta do LOJ'ÃO CRUZEIRO

.

.

I

FOÓÕES A LENHA a partir de eIS ?.130,OO

, I.,ojão Cruzeiro'
R. Caetano Costa, 79� - pertínho da Rodoviária Mumcípal
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Esmeraldino Maia de Almeida

, ,4.10 ENCONTRO DE CASAIS

R��li�ou-S'e di:=t 28 do mês de agosto p.p, a quar
ta reumao de casais, convidados pela comissão dos
Cursilhistas de Papanduva , A reunião foi iniciada
com cel��ração na.Paróquia de São Sebastião e pa
lestras feitas por mtegrantes da entidade religiosa.
Com número elevado de casais, inclusive do compa
recimento maciço dos Cursilhistas, o Pe. Vigário en

cerrou a parte religiosa com uma palestra esclarece
dora e oportuna referente à vida religiosa de nossos

-dias, especialmente àos casais convidados. Em segui
da, no salão Paroquial, foi oferecido um gostoso ca

fé, acompanhado de doces e salgadinhos oportuni
dade em que foi apresentado por um grupo de Cur
sílhistas uma réplica da "praça da alegria" da T.V.
Globo a qual foi muito aplaudida. Realmente foi um
verdadeiro ato de congraçamento de fé e amor leva
do a efeito pelos Cursilhistas, em bem servir em no

me do Senhor.

LANCHONETE TEL.HAD.iiO
\

Brevemente será inaugurada a sofisticada e

bem instalada "Lanchonete Telhadão", anexa ao Pos
to Atlantic, de propriedade do sr. Ernani Woycie-

, koviski: Sua instalação específica é moldada na mais'

avançada linha de confroto e bem estar. Os serviços
serão a "Lá Minute", pratos variados, destr.cando-se
o famoso bauru, pitza, pastel, saladas, vitaminas di

versas, música ambiente e as refeições' a lá minute se

rão atendidas prontamente por especialistas na arte
culinária, Compareça lá para conferir.

DECISÃO DO' COLÉGIO SERA ACEITA

FIGUEIREDO ACEITA DEMOCRATICAMEN
TE DECISÃO DO COLÉGIO. O General João Batis

'ta Figueiredo absorverá "democraticamente", a

eventual vitória do candidato do partido. oposicionis
ta no Colégio Eleitoral de 15 de outubro. A infor-

I mação foi prestada pelo próprio candidato oficial à
sucessão do Presidente Geisel, durante visita que fez

ao comando geral da Polícia Militar de São Paulo.

"Claro, porque não?", foi a resposta do ex-chefe do

SNI sobre se aceitaria democraticamente- a preferên
cia do Colégio Eleitoral pela candidatura do General

Euler Bentes Monteiro. Pouco antes ele qualificara
de "legítima e natural" a pretenção do MDB, de

apresentar candidato a sucessão presidencial. (Ga
zeta do Povo) .

FUTURO' GOVERNADOR ESTAM

DIA 22 EM PAPANDUVA

Confor�e entendimento telefônico entre o Ga

binete do Dr. Jorge Konder Bornhausen e o Prési

dente da Arena de Papanduva, na pessoa deste colu-,
nista, com o Dr. Fernando Bastos, Chefe de Gabinete,
ficou assentado a visita do futuro Governador de

Santa' Catarina, Dr. Jorge Konder Bornhausen, a

Papanduva, dia 22 do corrente, no horário das 16,00
horas. Assim sendo nossa comunidade terá a grande
honra de receber a honrosa visita do nosso futuro Go

vernador. No próximo número datemos mais deta

lhes sobre a auspiciosa visita do futuro Governador
Catarinense .

CLUBE DE, BOL,ÃO MIX'TO REAL

A simpática agremiação "Clube de BoTão Mix

to Real" da cidade de Canoinhas, visitou. nessa cida
de dia 28 p.p.,. oportunidade em que o Bolcnista Mi-

,

guel Amir Adur, M. D. Cmt. do Destacamento Poli

cial de nossa cidade. ofereceu um suculento churras

co aos ilustres visitantes. O salão da Soco Hípica Rec. "

•

Papanduvense .foi :

o ponto da amistosa reumao de

confraternização que se prolongou pela noite a den
tro. A turma marcou com suas presenças mais um

encontro de amizade e camaradagem' que jamais .se
rá esquecida pela comunidade papanduvense."

GOVERNADOR DISTRITO L-lO AQUI'
Dia 29 do mês transato, em visita oficial pela

vez primeira, esteve em Papanduva o Governador
do Distrito L-lO, Gerald Zickuhr e sua Domadora EI
fi Zickuhr. Aqui entrou em contato com o 'Clube Leo
nístico local, que recebeu os ilustres visitantes com

muito entusiasmo. Logo em seguida foi dado início
aos trabalhos, os auais transcorreram, num ambiente
de muita cordialidade recíproca. Já no Salão Social
foi oferecido um jantar festivo o qual contou com a

presença dos Lions e suas respectivas domadoras e

mais diversos casais especialmente convidados. Real
mente foi um dia cheio de alegria e esperança nos

meios do maior Clube de Serviço do mundo, que é o

LIONS CLUBE: INTERNACIONAL. ,

C.T.G. VAQUEANOS & JOINVILLE

O grupo do G.T'.G. Os Vaqueanos, representa
dos pela "Invernada Artística Mir im", estiveram dia'
26 p.p. na cidade de Joinville para uma apresenta
ção na EXPOVILLE" onde foi realizada. A menina-

) da, com muito entusiasmo e repetimos aplausos dos
espectadores, saiu-se muito bem, mais uma prova
de que, nossa Papanduva está sendo bem representa
da lá fora, o que é orgulhe para todos nós.

PASSARELA DA. SOCIEDADE

Dia 11 do corrente festejando idade nova o Sr.
Dionisio 'I'revisani, residente em. Rio do Sul e nosso

t prezado assinante. Felicitações em. alto estilo ao ve

lho amigo.
Sra. NIVIA ALMEIDA JAZAR . Na mesma da

ta estreando idade nova a distinta dama de nossa so

ciedade. Cumprimentos mil para a nataliciante, na

pauta dos acontecimentos. I

Dia 12 aniversariando o Sr. HERNANI WOY
CrEKOVISKI, proprietário do Posto "Atlantic" e Res
taurante "Telhadão". Cumprimentos em alta rota

ção ao prestativo cidadão,

Dia 13 quem estará festejando troca de idade
nova é o sr. Leonides Guebert. Pessoa de vasta re

lação de amizade, na sua festiva data será muito
cumprimentado.

'

Dia 14 niver do garoto JOSÉ MARIO, filho do
casal sr , Aristidio (Leonor) Gruber, nosso- prezado
assinante. Na residência do garotão, a festinha de

sempre com os amiguinhos. \ '

, Na mesma data niver da Sra. MARIA IVE,TE,
esposa do sr. Mário S. Colaço . Cumprimentos esta
rão circulando no, festivo dia para a aniversariante.

Nossa agenda social registra para 16 do corren

te o niver do sr. ALINOR EUFRASIO. Muitos serão
os cumprimentos e felicitações que receberá o dinâ
mico gerente da poderosa firma "Antonio Igaraeho".I

Sra. DILACI G. C. RUTHE'S, também na mes
ma data, niver da distinta dama, que na sua festiva
data receberá os mais justos cumprimentos.

Dia 17 festejando estréia de idade nova 00 sr .

,AGOST'INHO SCHREINER, gerente do BESC. Cum
primentos e felicitações estarão. circulando em alta

rotação para o prestativo senhor.

UM POR SEMANA

Onde há inveja não há amizade (Camões).

r:

NEREIDA C. CÔRTE, Oficial
do Registro Civil do 1.0 Distri
to de Canoinhas, Santa Catari
na faz, saber que pretendem
casar-se:

JOÃO OSNI PEREIRA DE
SOUZA e ANITA TAVARES

CAMARGO, ambos solteiros,
domiciliados e residentes nesta

cidade. Ele, operário, nascido
em Taunay, neste Município em

26 de setembro de 1950, filho de
João Pereira 'de Souza e Maria

Schepanski de Souza. Ela, ser
vente, nascida em Irineópolis,
deste Elstado, em 9' de maio de

1952, filha. de Domingos Tava
res de Camargo Filho e Emilia
Cardoso de Camargo.

PAULO EDIBERTO DA
SILVA e MARIA ROSELI
'MARTINS DE MATOS, ambos

solteiros, domiciliados e resi

dentes em Marcilio Dias, deste

Município. Ele, carpinteiro,
nascido em Sereia, neste Muni

cípio, filho de Alexandra T.ho
maz da Silva e Ida Marcos da
Silva. Ela, do lar, nascida em

Mareílío Dias, deste Município

CI V'I L -
em 30 de agosto de 1962, filha
de Aridalto de Matos e Vilma

Martins de Matos.

GUIDO ERZING�R e TE

RESA LINO, ambos solteiros.'

Ele, operário, nascido em Bela
Vista do Toldo, deste Município
em 4-4-1960, residente em Bela
Vista do Toldo, deste Município,
filho de Henrique Erzinger e de
Amanda Schramm Erzinger .

Ela, do lar, nascida em Irineó

polis, deste Estado, em 18 de
fevereiro de 1956, filha de João
Lino e de dona Dasdores Pedro

sa da Silva. ,

HERBERT RANDIG e VE
RA LUIZA SAUTNER, ambos

solteiros, domiciliados e resi

dentes nesta cidade. Ele, car
pinteiro, nascido em Canoinhas,
em 14 de dezembro de 1954, fi
lho de Guilherme Randig e Ire

ne Stein Randig. Ela, balconis
ta, nascida noBairro Campo da

Agua Verde, em 1.0 de junho
de 1953, filha de José Sautner e

Cristina Kanzler Sautner.

OSNI SOARES DE LIMA

EDITAIS
com VERA LUCIA SOARES
MACHADO, brasileiros, soltei

ros, domiciliados e residentes
nesta cidade; ele comerciante,
nascido em Arroio Fundo n/Mu
nicípío aos 05 de fevereiro de

1952, filho de Avelino Soares
de Lima e de Maria Dorvalina
de Lima; ela, do lar, nascida
em Canoinhas aos 15 de feverei
ro de 1958, filha de Ney Soares
Machado, falecido e de Maria
Thereza Soares Machado. '

HELIO AMADEU NARDI
com INEZ PAZDA, brasileiros,
solteiros, domiciliados e resi
dentes neste Municípío; ele

agricultor, nascido em Palmas-:
Paraná aos 18 de setembro de

1950, filho de Alberto Nardi e

de Pascoalina Thomazi Nardi:,
ela do lar, nascida ern distrito
de Paula Pereira n/comarca aos

1.0 de junho de 1954, filha de
Olivino Pazda .e de Arminda
Cordeiro Pazda.

.

Canoínhas, 09 de setembro
,de 1978.

Nereida C. Côrte
Ofieial do Regisbr@ ElnV'iJl.

Ç.i.ll M Bai.MMm81 I_ �

09-09-78
N.o 1487

XXXII

Forças
unidas,

rmadas estão
garan e general

O comandante da 10.a Re

gião Militar, general Sérgio de

Ary Pires, ao agradecer sexta

feira, da 'Semana passada, à noi- -

te, na sede da Federação das

Associações do Comércio e In

dústria do Ceará, as homenagens
prestadas ao Dia do Soldado,
afirmou que "as Forças Arma
das continuam unidas e coesas)
talvez mais. do que nunca, em

defesa dos ideais da Revolução
de março de 1964".

"Nestes 14 anos, mercê de

Deus, com sacrifício, com sofri

mento, com abnegação, enfren
tando muitas vezes as mcorn

preensões, até mesmo .ingrati-

dões, as nossas Forças Armadas
têm estado diuturnamente na

vigilância indorrnida, nas ma

drugadas, na catequese de nos

sos patríoios, muitas vezes jo
vens entusiasmados por idéias
malsãs, aparentemente altruís
ticas", disse o .general. Ao co

mentar o processo de abertura
democrática do governo, o ge
neral Sérgio de Ary Pires disse
que "já .se pode falar em proje-:
to de reformas, em reconduzir
este país, através do aperfeiçoa
mento democrático, àquela po-,
sição que todos almejam, con

forme os ideais, da Revolução de
64".

"P M MUL,TA INlt"RATORES"

MÊS DE JULHO - 1978

GRUPO 4 - Cr$ 107,0()
CA-4400 _., CA-1503 _ CA-1836 - CA-3599 - CA-3370
CA-2816 _ CA-3232 _ GN-4620 - MW-0082 - DA-I043
BP-OSSO _ BL-4013 _ CA-0455 - Tft-0440 - CA-1000
CA-1272 _ CA-4245 _ CA-1272 - DA-1985 - LA-19815
CA-2789 - TR-0047 - DA-1101 - BW-1155 - CA-3710
CA-1456 - CA-3710 - CA-0158 - CA-4367 - CA-0158
CA-1844 - CA-3230 - CA-2046 _ TR-0428 - CA-2780
CA-1236 - ·CA-2780 - CA-2864 - CA-0154 _' AA-4642
KA--2090 - CA-4169 _ KA-2090 - AQ-1593

GRUPO 3 - Cr$ 160,00
CA-0029 _ CA-3469 - CA-0576 - CA-2480 - CF-4331
CA-2684 - DA-0495 - NY-0891 - CA-1272 - DA-0514
CA-1873 _' LA-1985 _ CA-3710 - CA-1456 - CA-0158
NO-0141 _ CA-1438 _ DA-0559 _ DA-1187 - CA-0464
DA-0490 - NY-0063 .,', CA-1093

GRUPO ,2 - Cr$ 214,00
CA-2417 _ MA-2894 _ CA-2148 - TR-0537 - AS-3095
IVIA-2283 _ DA-1043 - SC-0255 _ NY-1290 -CA-0455
TR-03'55 _ CA-1280 _ TR-0440 - TR-0437 -� CA7"1207
CA-1320 _ CA-1163 - CA-2100 - DA-0514 _ ,CA-18'73
ÇA-0578 - GR-0290 - CA-1588 - CA-1844 - DA-1697

j CA-3939 _ DA-1366 _ CA-3-366 - CA-0464 _ NY-0063
,

CA�0154 _ KA-2090

Ga,UPO 2 - Cr$ 374,00
CA-2417 _ CA:-3025 - CA-4400 - CA-1017 ,_ CA-0508
CA-1017 - AS-3095 _ BL-4013 - CA-2780 - CA-0508
CA-2579 - CA-2780

GRUPO 1 - Cr$ 535,00
CA-3874 - NY-0386 - NY-0891 -- CA-3807 - OZ-4480
DA-1309 - DA-0490

'

t : Falecimentos
Faleceu dia 6 último, o SR. EMILIO MASSANEIRO.

chefe de numerosa família. Seu sepultamento ocorreu no diá
seguinte. ( ,

xxx

Faleceu a O hora do dia 7 último a sra . FRANCISCA,
WER'KA, de tradicional família canoinhense., A veneranda '

extinta deixa filhos, netos e bisnetos.

As famílias enlutadas, nossas sentidas condolências.
- ��--------------��----------�

ca'�Wi4 11m ..

t Convi�e-Missa
Familiares do inesquecível

VITOR KUMINEK
convidam parentes e amigos para a missa de 11 anos de fa
lecimento, que mandam celebrar nOI próximo sábado dia 16
às 19 horas, na Matriz Cristo Rei.

"

Por mais este ato de fé, agradecem.
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para presentes
Na filiai da

CASA ,ERLITA
Praça Lauro Müller, 540

BASILIO HUMEHHUK & (IA. LIDA.

I Revendedor JORD J
194'8 30 ANOS 1 7

Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos

e usados .de qualquer marca.
DISPONIBILIDADES DA SEMANA:

Corcel Coupê Luxo 1976 - marron

Rural 1971 - azul e branca
Corcel coupê luxo 1972 - preto
Camionete Cchevrolet C-lO -� 1975
Corcel Coupê Luxo - LDO - 1976 - marron

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

Adquira seu veículo usado com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revi��dos, de 'boa procedêncía,

I'.

aos melhores preços da regl�o. ..

Vj�jfe-nos sem compromisso, em nossa loja ia
\

Rua Vidal Ramos, 203 - Fones 22· 0268, '22-0468, 22-0024
,i

FORD

N8 Departamento de Veiculos Usadas
de liguei Proco'piak �omér,cio de
Veículos Ltda" você encontrará
para· pronta, entrega:
Marca

I

Opala 4 portas ..

, Opala 4 portas ..

Opala 4 portas ..

Corcel G. T .

Kombi ..

Brasília ..

Ano

1974
1973,

'

. , , .. 197·1
1975

1977

1975

MIGUEL PRO·(OPIAK COM. DE VEí(ULOS LTDA.
VoDt�8ssioDário General Motors do Brasil 8. A.

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

.

•••• • •
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32 anos a serviço da Comunidade

CGC." 83.166.033/0001-33

PROPRIETÁRIO: Aroldo Carneiro de Carvalho

DIRETOR: Rubens Ribeiro da Sil�a
COLABORADORES:

PAPANDUVA: Esmeraldino M. Almeida

TRÊS BARRAS: Paulo A. .Frank
\

MAJqR VIEIRA: Francisco Krisan

CANOlNHAS: Glauco J. Bueno

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

Anive rs ar i ent e s,

da Semana
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i :� DO MILHO SE PRODUZ: =i
:: J I.
-II

".

&:4...
BIS

1ltiU;
811

�� alimentação pecuária, álcool, amido de lavanderia, borrachas ii
;� sintéticas, borrachas para apagar, cosméticos, confeites, colas �ã
�b

eQ

g têxteis, caramelos, conservas, cervej as, colas, doces, explosí- ii
ANTONIO DE PAULA com i� vais, furfurol, medicamentos, mucilagens, misturas p/curtí- n

ISABEL DE JESUS' FELICIO u -,
Ha

DE OLIVEIRA, brasileiros, sol- íi mento, óleos comestíveis, plásticos, produtos dietéticos, refor- H
teiros, naturais deste Estado, ele si

-

(?OS pI papéis, solas plásticas, sorvetes, tortas, tecidos artifi- !i
comerciário, nascido em Rio

. �* ".
U.!J

D'Areia do Meio, aos 10 de fe- i; ClaIS, vinagre, xaropes alimentícios, etc, etc. ii
u "

vereiro de 1950, filho de Maria :: 55
'da Luz de Paula. Ela domésti- == ::

ca, nascida em Tira Fogo, aos 17 !i Nós fazemos: !ã
��

..

de novembro de 1954, filha de == ':5 '

Agenor Felicio de Oliveria e' :: fuba canjica S' qUO
:=

,
.

, �; , , Irara =.11.-
Natalia Gonçalves de Oliveira. óíã

BII

•• '1:,

Se alguém souber dealgum e: M O I N H O' TOK'
I:

impedimento legal, oponha-o na ",,;i,,: I '., A R'5'
.

K I ;
...;.i

forma da lei. 1!8
....

• 8 ,

••

��
..

Bela Vista do Toldo, 04 de ie Almeida Cardoso, 327 Telefone 22-0314 n
setembro de 1978.' •• ••

•• ••

LEOPOLDO' PEREIRA �f CANOINHAS Santa, Catarina ii
••

••

Ofieial. :::::::••11=...=........................
-
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HOJE: a srta. Maria do Ro
sário de Fátima Seleme, resi
dente em- Curitiba; os jovens:
Sérgio Tokarski e Emar Michel;
o garotinho, Dirceu, filho do sr.

Reinaldo Voigt.
AMANHÃ: a, sra, Katía

Regina Colodel, residente em'

Curitiba; o sr. Milton Mendes;
as srtas .: Valcy Aparecida de
Oliveira Godoy e Maria Madale
na TremI; o menino Régines fi
lho do sr. Nivaldo Roeder.

DIA 11: a sra. Márcia es

posa do sr. Ivan de Paula e Sil
va; a srta. Carmen Silvia Fer
raresi .

Dia 12: o sr. Arthur Mül

bratz; a "srta. Sônia Regina
Knopp; o jovem Cir irreu Assis
Karmos.

Dia 13: a sra. Maria das

,Graças, esposa do sr. Simào
Maron Becil, residente em Ma':

jor Vieira; os srs: Zackci r: Za
nei Seleme; a srta. Rose Mari
Eollen.
DIA 14: as sras.: lVlaria Hernii
nia esposa do sr. Lucindo Sena

gEo, residente em São Jose dos
Pinhais-Pr. e Roselís Maria es

posa do sr. Reina Ido Crestani
os srs.: Argemiro Rosa c Ru
bens Lírio Tokarski; a srta.
Maria Alves Moehl; a menina
Márcia Regina filha, do sr. Má
rio Morsch.

DIA 15: a srta . Estela' Ma-

_e==========================�===========
-

I

Fábrica de Móveis Apoio Lida. I

A \7 ISO
A FÁBRICA DE MÓVEIS

APOLO LTDA ., avisa ao senhor

111m VvALDOMIRO 'WERKA, porta-
dor da carteira profissional n."

� .

95.361, Série 181, a apresentar ..
se na Empresa na prazo de 3

,
"

(três) dias para regularizar sua

situação.
O não comparecimento im

plicará na rescisão do contrato
de trabalho por abandono de

serviço, nos termos do artigo
482 da C. L . T.

I

R egistro C:i vil
EDITAI'S,
LEOPOLDO PEREIRA, Ofi

cial do Registro Civil de Bela
Vista do Toldo - Canoinhas -

Santa Catarina, faz saber que
pretendem casar-se:

I

ELIAS DEMBINSKI com

IHENE TADRA, brasileiros, sol
teiros,' naturais deste Estado,
ele lavrador, nascido em Serra
do Lucindo, aos 09 de janeiro de

1955, filho de David Dembinski
e Ana Dembinski. Ela domésti
ca, nascida em Ribeirão Raso,
aos 30 de janeiro de 1955, filha
de Daniel Tadra e Parasquieva
Muchinskí Tadra .

.

I
I

, I

ii

ris Crestaní; os jovens: Adernar
Mülbauer e Sérgio .Adulberto
Oliscovicz; a menina Gilcéia
Luiza filha do sr. Gilberto En-

dler.

Aos aniversariantes, r.cssos

cumprimentos. I

----------------------�----------------------------�
\

,

Afinal, é) ou não
preciso cantar
Não sei o nome dela. Aparenta uns 35 anos. Todos os

dias quando vou para o. trabalho, ela. ainda está dormindo.

Seu "ponto" é à Rua Paula Pereira, onde haja qualquer pro
teção contra os chuviscos e o fr'io , De manhã. cedo ela ain�a
está encolhida; sob jornais e panos, sobrea calçada. Ao meio

dia, quando volto, ela está no mesmo lugar. Só que acocora

da, mexendo com pedacinhos de papel. Conversa com, eles,
conta-os como se fossem dinheiro, sorri, faz cara feia e o mun

do não existe além dela. ,As, pessoas que passam não existem.

A noite, quando se volta de algum lugar ela já está déitad�.
Mas não está dormindo: ainda há papéis para serem conferi

dos, lidos e contados. Outro dia encontrei-a andando pela ci

dade. Tem olhos azuis e cabelo louro, é alta e sorri enquanto
anda. Leva seus sacos' com papéis picados;' Não parece dig
na da vida que leva. Ou a vida que leva não é digna dela'?

Não se parece com as imagens tradicionais de mendigos; não
tem fenidas aparentes como muitos. Nunca a vi pedindo esmo

la, como tantos. Solene em seu silêncio. Com 9 jeito maroto

de quem sabe alguma coisa que ninguém sabe nem nunca vai

poder saber, ela às vezes olha para as pessoas que passam. E

sorri-, Depois diz alguma coisa para seus pedacinhos de pa

pel. Assim vive, assim morre. Para as milhares de pessoas que

passam por ela, ela não deve existir. Assim como as pessoas,
para ela, devem não existir. Quando ela não acordar mais -

Este inverno aqui ainda é muito frio - alguém virá e a le

vará embora. Talvez eu sinta sua falta p.orque um dia preci
sei de assunto e a usei aqui. Mas depois de algum tempo na

da mais vai haver. .. Quem sabe até, daqui a algum tempo
eu volte a falar de outro mendigo, afinal é um assunto nada
alienante, que toca as pessoas,' que vai ,me render alguns pon
tos de respelitabilidade. E serei agradecido aos mendigos pe
la sua existência. Se não existissem mendigos do que eu es-'

taria falando hoje aqui? Do que falei semana passada: o

Amor? Talvez; Em todo caso, falando do que estivesse esta-
ria muito mais tranquilo.

'

A angústia que n03> domina quando falamos' coisas. que
não vivemos' é terrível. Pior ainda quando falamos as coisas

esperando que as pessoas entendam. Só a ação convence. As

palavras estão muito esvaziadas, as pessoas crêem muito pou-
co no que lêem. "

Mas apesar de tudo a gente vai levando a vida. Ca
lando, mas não consentindo. Falando, falando' e vendo que lião
se está dizendo nada que ajude. Vivendo e vendo 'viver, in
fluindo muito pouco. Parando ao primeiro sinal de perigo. Ar
riscando-se muito pouco. Vivendo uma vida como pode. Nun
ca como deveria. É muito' mais gratificante escrever coisas
'esteticamente atraentes. As pessoas vêm e te parabenizam.
IVI:as quando se diz coisas muito duras as pessoas (se fecham. E
a gente vai ficando hermético para tentar dizer mais e mais
coisas. E acaba não dizendo nada nem ajudando em nada an
tes pelo contrário.

'

,

.

, É muito difícil ser ouvido. Mas a dificuldade deve es-
tar em nós que falamos." "

, .

(A,R,I{. Secret�Diado-FUNPLOC)
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Hoje a festa de gala
Cano see

�'Oi��"''''''''
SOLANGE TEREZINHA. PAZDA
Filha -de Lidia (Odilon Pazda)

TANIA MARA BOEING

Filha de Janete Humenhuk (Rafael Boeing)

l\'iARIA IRENE F. DE SOUZA

Flilha de Dilma Rosa (Dauri Ferreira de Souza), \

,

d C
.. , I

,

- enCIuma. I
'

CLAUDIA REGINA UBA

Filha de Mara (Getúlio Uba)', de Florianópolis.

" LUIZA LORENA' l'\'UKUS

Filha de Terezinha Dambrovski (Ervino Mikus).

VOCÊ GOSTA DE ANDAR SEM�

PRE NA MODA? Então Procure o

SUCHEK - Despachante "'Oficial
Auto Esco!a

R. Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511
�

Seguros em geral - Emplacamentos
Transferências de veículos - Con

fecções de Placas para Veículos -
Carteira Ide Motorista - Carteira de
Identidade - Guias de Taxas Esta-
duais -- Contrato de Locação de

,

Imóveis.

Bazar Caneinhense
Rua Felipe Schmidt, 393

Agora integrando AS ORGANIZA ..

IÇÕES NIVALDO BURGARDT.

Cúcio

Colombo

Bodas de 'Praia

Foi no dia 08 de setembro de 1953 que Zaiden
Emiliano Seleme contraiu núpcias com Zoé Walky-
Tia Natividade. De lá para cá construiram uma vida

plena de .realizações, em estrito cumprimento com o

que devotaram à Virgem das Mercês. Ele, doutoran
do-se em Quími.ca e graduando-se em Administração,
pautou sua vida na causa do ensino e das lides jurídi
cas; bem como, no leonísmo, trouxe para Canoinhas,
o princípio humanitário do' serviço desinteressado.

Ela, doutorando-se em Odontologia (Dentística), sa

be, com mãos de seda, minorar o sofrimento alheio,
, bem como, com seu marido, pautar pelo humanismo
em nosso meio, principalmente, à classe menos favo-

'

recida , Deles, colhemos o slogan "Canoinhas, Capí
tal do Mate" .

BAILE
BRANCO

Chegou finalmente a data tão esperada pelas
rnenlnos-rnoçcs . É a festa de Gala do Clube Canoi
nhense. O Baile das Debutantes. t o dia 'que tornará

inesquecível na memória destes "brotos" que serão apre
sentados hoje oficialmente à Sociedade Canoinhense.

Foi preparada com muito corinho pelas mães e

pais em conjunto com a dinâm'ico e eficiente Diretoria
do Clube Canoinhense.

Está com -iniclo previst9 para às 23:00 horas, e

contará com o brilhahtismo da excelente Orquestra de
São Paulo, o GRUPO PAIOL, e terá a opresentoçõo do
renomado jornalista Catarinense, CARLOS MüLLER.

O colunista congratula-se com todos pelo es

forço' e dedicação, e formula os votos de muitas felici
dades às debutantes e seus, queridos pais.

"

\

Palácio dos 'Móveis
Economia legal, você faz comprandO no

Peg Pag Miradouro
Móveis �m geral, esquadrias, portas,
janelas, forro, assoalho, grupos esto

fados e móveis em fôrmica

R. Paula Pereira, 1178 - Fone 22-0584.

" ,

TUDO PARA O SEU LAR, COM
ENTREGAS A DOMICILIO.

Rua Major Vieira. 511
Fones: 22-0979 e 22 ..0124.
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Prefeitura
r

CanoinhasMunicipal de
EDIl;AL

De conformidade com o Artigo n.? '276 do
Código Tributário Municipal o Departamento
de Viação e Obras, publica mediante o presente
Edital os elementos referente a Taxa de Melho
ria, .sobre a pavimentação da parte da Rua Cae
tano Costa, entre as Ruas João da Cruz Kreil
líng e a Rua Nery Waltrick.

a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO

A base da pavimentação asfáltica da Rua
acima mencionada será convenientemente
preparada. A camada asfáltica far-se-á de

pois de compactada a base sobre uma cama

da de sub-base (pedra apiloada), pó de bri
ta e areia.

b) ORÇAMENTO DO CUSTO DA OBRA POR

METRO QUADRADO
a) Escavação e remoção .. ..

b) Brita (0,25) p/m2 .. .. ..

c) Emulsão asfáltdca 6 kg p/m2
d) Equipamento p/aplicação ..

e) Mão de 'Obra
Total .

e) CUSTO DA OBRA

a) Escavação. e remoção.
b) Brita ..

c) Emulsão asfáltíca ..

d) Equípaménto p/aplicação
e) Mão. de Obra ,

Total '

.

Cr$ 28,00
Cr$ 67,00
Cr$ 41,00
Cr$ 27,00
Cr$ 32,00
Cr$ 195,00

c-s 90.061,16
Cr$ 215.503,49
Cr$ 131.875,27
Cr$ 86.844,69
Cr$ "102.927,04

Cr$ 627.211,65

d) Área total da obra 3. 2i6,47 m2, à ser finan

.cíada pela Prefeitura Municipal de Canoi
nhas 643,29 m2, correspondente a 1/5 da
Obra, 'em moeda representa Cr$ 125.441,55.

,3) Gustavo Bueno

frente36,,50 m cota 5,48
pavimentação asfáltica
262,25 m2 à Cr$ 195,00. p/m2
meio-fio
43,50 m à Cr$ 52,00 p/rn ..

Total •. .. .. .. .. .. ..

4) Sebastião Manuel de' Souza
frente 40,00 rn cota 5,48

Cr$ 36400 II
,

pavimentação, asfáltica
281,43 mâ à Cr$ 195,00 p/m2
meio-fio
47,00 m à Cr$ 52,00 p/m ..

Total .

---

5) 'Wenceslau José Duarte'
frente 18,00' m cota 5,48
pavimentação asfáltica

,

98,64 m2 à Cr$ 195,00 p/m2
meio-fio
18,00 m à Cr$ 52,00 p/m ..

Total .

Cr$ 54.878,85

Cr$ 2.444,00
Cr$ 57 .322,85

Cr$ 19.234,80

Cr$ 936,00
Cr$ 20.170,80

6) Wenceslau José Duarte

frente 25,00 m cota 5,48
pavimentação asfáltica
199,23 'm2 à Cr$ 195,00 p/m2
meio-fio
32,00 m à Cr$ 52,00 p/rn
Total .

7) Fernando Schicolsiki
�

_
frente 40,00 m cota 5,48
pavimentação asfáltica
281,43 m2 à Cr$ 195,00 p/m2 c-s 54.878,85

8) Estefano Wrublevsiki
frente 36,50 m cota 5,48
pavimentação asfáltica
262,25 m2 à Cr$ 195,00 p/m2
meio-fio
18,00 m à Cr$ 52,00 p/m ..

Total ..
'

, .

Cr$ 38.849,85

Cr$ 1. 664,00
Cr$ 40.513,85

.J

Cr$ 51.138,75

Cr$ 936,00
Cr$ 52.074,75

9) Comercial Schadeek Ltda,
frente 83,00 m cota 5,48
pavimentação asfáltica
579,30 m2 à Cr$ 195,00 p/m2 Cr$
meio-fio

,

19,00 m à Cr$ 52,00 p/m ..

Total , .

112.963,50
...:.

Cr$ 988,00
Cr$ 113.951,50

10) Pedro Rudey
frente 18,50m cota 5,48
pavimentação asfáltica
163,61 m2 a Cr$ 195,00 p/m2 Cr$ 31.903,95

SOMA DAS·PARCELAS

A ser financiada pela Prefei-
tura Municipal de Canoinhas Cr$ 125.441,55
A ser financiada pelos contribuintes �
pavimentação Cr$ 501.770,10
meio-fio .. .. .. .. .. .. .. Cr$ 12.038,00
Total .. '.. .. .. .. ,. ..' ., Cr$ 639.249,65
(SEISCENTOS E TRINTA E NOVE MIL E

DUZENTOS 'E QUARENTA E NOVE CRUZEI-
.

ROS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) .

Canoinhas, 06' de setembro de 1978.
Luiz Fernando Fuck

Assessor Técnico do D.M.E.R.

B. Therézio de Carvalho Netto

Prefeito Municipal
,

João S. Andrade

Fiscal do D.O.P.

Fábio Nab�r Fuek
Diretor Administrativo

.e) A ser financiada pelos contribuintes ...

2.573,18 m2, correspondente a 4/5 da Obra,
em moeda representa Cr$ 513.808,10.

.

1). Atos Braz Müller
frente 1'8,50m cota 5,48
pavimentação asfáltica
163,61 m2 a Cr$ 195,00 p/mã Cr$ 31.903,95
meio-fio
7,00 m à Cr$ 52,00 p/rn
Total.. .. .. .. .. .. .. ..

)

2) Carlos Emilio Spies
frente 40,00 m cota 5,48
pavimentação asfáltica
281,43 m2 à Cr$ 195,00 p/m2
meio-fio
47,00 m à Cr$ 52,00 p/rn"

,Total .. .. .. .. .. ..

Cr$ 32.267,95

Cr$ '54.878,85
, ,

Cr$ 2.444,00
Cr$ 57.322,85

Cr$ 51.138,75

Cr$ 2.262,00
Cr$ 53.400,75

/

Prefeitura loaieipal de Maior Vieira

Aviso'"de Licitacão
, ,'1

. A PREFEITURA MUNICIPAL DE, MAJOR VIEIRA,
leva ao conhecimento dos interessados que se acha aberta a -s-,

CONCORR�NCIA PÚBLICA - EDITAL N.? 01/18 - para:
a) Alienação de uma Camioneta Rural F:ord 4x4 ano· 1975;
b) Alienação de uma Camioneta Ford F'-75 - Pick-Up -

.

ano 1972; ,

c) Aquisição de uma Camioneta _- O KM _ Motor a Gasoli-
na e até 145 HP;

.

ti

Você já pensou em

,. .

ser socio

contribuinte da

,APAE
,;

de Cahoinhas?
�--------.------------�

Vende-se um terreno com

1000 m2 e duas casas de madei

ra, ao lado da nova Rodoviária.

Tratar na Rua 'Nery Wal

trik n.10 452.

Superintendência Nadonal do Abastecimento - SUMAB

Delegacia da SUNAB em Santa Catarina

Portaria Super N. 10, de 16-03-78
o SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA NA

CIONAL DO ABASTECIMENTO - SUNAB, no uso de suas atri

buições legais,
CONSIDERANDO a necessidade de ser disciplinada a co

mercialização do óleo bruto degomado e comestível de soja, de 'for
ma a assegurar, a normalidade do seu abastecimento;

CONSIDERANDO os estudos elaborados pela Superinten
dência Nacional do Abastecimento - SUNAB em conjunto com a

Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Ministério da Fazenda;
,

CONSIDERANDO o dísposto nas Resoluções n.? 05, de 1.0

de abril de 1. 977, publicada no Diário Oficial da União de 05 de

abril de 1. 977, e n.? 15, de 20 de dezembro de 1.977, publicada no

Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 1.977, ambas .do Con

selho Nacional do Abastecimento CONAB, e no Decreto n.? 79.706,
de 18 de maio de 1.977, publicado no Diário Oficial da União de 19·

de maio de 1.977,
RESOLVE:

Art. 1.0 - Fixar para as unidades federativas, os seguintes
preços máximo de venda a nível de atacado e varejo, .para o óleo
comestível de soja:

PREÇOS MAXIMOS DE ATACADO:

\

d) Aquisição de Caminhão com Motor Diesel e até 180 HP
° KM - equipado com caçamba Basculante c/ capacida-
de para 5 m3. '

I

- Prazo de entrega das propostas até as 15:00 horas do dia
02/10/78, na Secr�taria da Prefeitura;

- Cópia d.o referido Edital emaiores informações serão ob
tidos junto a Secretaria da Prefeitura Municipal.

,

Major Vieira, 1.0 de setembro de 1978.

Claudio Gadotti - Prefeito Municipal

PREÇO POR UNIDADE (Cr$)
ESTADOS

20x900 ml 05 litros 09 litros 18 litros
--

)
-

Santa Catarina 305,20 79,30 134,,50 265,40
•

' \

PREÇOS MAXIMOS DE VAREJO:

PREÇO POR UNIDADE (Cr$)
ESTADOS

: 09 litros900 ml 05 litros 18 litros.
, .

--- _'----

Santa Catarina 16,40 85,30 144,35 285,70

Art. 2,° - Fixar' para todo o território nacional, em Cr$ ...

9.200,00 (nove mil e duzentos cruzeiros) à vista, FO� Fábrica ex

tratora, o preço máximo de venda da tonelada do óleo bruto dego
mado de soja, no mercado interno, aí já incluídos 11% (onze por
cento) de Imposto de Circulação de Mercadorias - .rCM .

Art. 3.'° - O descumprimento do disposto na presente Por
taria sujeitará os infratores às sanções previstas na Lei Delegada
n.? 4, 'de 26 de setembro de 1.962 e demais cominações legais cabí-
veis.

Art. 4:° _ A presente Portaria entrará em vigor no dia 20
de março de 1.978, após sua publicação no Diário Oficial da União,
revogadas a Portaria SUPER n.? 23, -de 11 de abril de 1.977 e de-
mais disposições em contrário.

'

Rubem Noé Willke - Superinendente
---------·--------------------------------I--------�

Empresa Brasileira de (orreios�:� relé'grafos

Aviso
O CORREIO, local informa

que tem CAIXAS POSTAIS
disponíveis.

Para quem recebe corres

pondências' regularmente, é
muito importante ter uma Cai
xa Postal.

Agência do Correio, levando a

identidade, CPF e um documen
to que, comprove o endereço
(conta de água, luz ou telefone).

A taxa anual da Caixa Pos
tal é de apenas Cr$ 130,00.

Toda empresa, escritório;
repartição, deve ter uma Caixa
Postal.

Para tornar-se assinante
de Caixa Postal, basta ir até à

Clube de Bolão Temeroso
Assembléia Geral Ordinária

.

De acordo com o. artigo 19 § 1.0 e 2.°, dos estatutos,
ficam con,:o�a?os os senhores associados, para a Assembléia
Geral -Ordinária, no dia 21 de setembro prqximo às. 20 horas,
na sede campestre em Agua Verde para deliberarem 'Sobre a
seguinte:

ORDEM DO DIA
1.0 - Eleição da Diretoria Executiva para o período 78/79.

,

_,
Obs,: as chapas contende> o de acordo dos candidatos

d��erao ser �eg�.stradas na secretaria, com antecedência mí
ruma de 8 (oito) dias.

Canoínhas, 06 de set�mbro de 1978.
João Gonçalves Netto

Presidente
Rubens Bruse

, Secretárío

----------�--------------------------------------
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asem
O conhecido madeireiro Mi

guel Procopiak fala ao DIA E

NOITE, eD1 Canoinhas, sôbre as

vantagens do Instituto Nacioual

do Pinho, recentemente criado

por decreto do presidente da Re

pública.
Ao chegar em Mafra. da mi

nha viagem às zonas do norte

do Paraná, resolvi seguir, de
trem até Canoinhas, cidade que,
de uns tempos. a esta parte, vem
progredindo, de modo eficiente,
graças á visão administrativa
de Alinor Vieira Côrte, prefeito
do município, que sempre foi.
realmente, apesar da sua indis-

,

falçavel modestia, um espírito
arrojado.e empreendedor,

Quando desembarquei na

estação da cidade, dirigi-me,
imediatamente de automóvel,
ao escritório do benquisto in
dustrial e madeireiro Miguel
Procopiak, situado á rua Major
Vieira, afim de cumprir a in
cumbência determinada' pelo
DIA E NOITE, isto é, a de ouvir
as impressões dêsse "homem de

negócios", respeito ás vantagens
que trouxe o Instituto Nacional
do Pinho, criado, recentemente,
por decreto federal, para a defe
sa dos interesses dos produto
res, industriais e exportadores
dêsse valioso produto,

Logo que estacionou o car

ro á frente do edifício, o sr . Mi

guel Procopiak, que se achava

palestrando na porta, ácompa
nhado de 'Seu irmão; o dr. Cle
mente Procopiak, abalisado mé
dico e industrialista, bem como .

do 'capdtalista sr. Emiliano Se
leme,. recebeu-me surprêso e

com manifesto contentamento

(

s e o
I que sobre as aspirações dos in
teressados nesse produto, vies
se controlar, defender e benefi
ciar o serviço' do pinho . Já que
a erva-mate, também existente
nesta região, possue, na capital

.
da República, o seu órgão oficial
de fiscalização e controle, com

rnaior razão necessita, ainda, o

produto da madeira de pinho de
um instituto que o mantenha
dentro dos lineamentos de suas

principais -finalidades.

Numa terra, onde se vêem
as mais variegadas espécies de
pinheiros, como sejam o pinhei
ro manso, o laricio, o pinheiro
branco do Canadá e o bravo, de
ploravel seriaque não houvesse,
por parte do govêrno da União,
o propósito de amparar os inte
ressados nesse produto, que tão
notaveis e assinalados servicos

presta ás construções no país �

O preclaro presidente Ge-·
tu lio Vargas, em assinando, no

Rio de Janeiro, no dia 20 do cor

rente mês, o decreto-lei criando
.

° Instituto Nacional do Pinho,
praticou ato de verdadeiro e sa

dio patriotismo.

Acredito, porisso, que essa

lei virá, num fufuro não muito

remóto, trazer enormes benefí
cios e vantagens não só aos in
teresses nos produtores, indus
triais e exportadores do pinho,
mas, igualmente, a todo o Bra
sil, que terá, dóravarite, um de

I
seus principais produtos perfei
tamente organizado beneficiado
e defendido.

Si bem que se não póde,
ainda, emitir uma opinião cer

ta respeito aos resultados . que
advirão, daqui a uns anos, dês
se decreto-lei, é, entretanto, de

esperar-se que, com a sua vi

gência, muito lucrarão, por cer-
,

to, os madeireiros. É êste o pen
sarnento, também, pelo que te

nho sondado, da quasi totalida
de dos produtores desta zona de

I·
Santa Catarina. Com a promo
ção, agora, do fomento do co

mércio 0.0 pinho, no interior e

'exterior do país, dos meios

I' de satisfazer os produtores,
l industr.iais exportadores quan
to ãs n�cessid'ades de
crédito e financiamento, e,ain-',
da, com a construção, em locais
adequados, de usinas de seca

gem e do maior número de ar

mazens para depósitos de ma

deiras e de novas serrarias, fá
bricas de caixas, bem como da

criação de órgãos industnais
autônomos para a exploração de
industrias derivadas do pinho,
que terá fixados o seu prêço mi

nimo, a sua quota de produção c

exportação, com sua padroniza
ção e classificação devidamente
oficializadas, ficará resolvida, a

meu vêr, assim, com os aplau
sos de todos os brasileiros pa
triotas e de bom senso; definiti
vamente a questão madeireira
no Brasil.

certos lugares daqui, o replan
tio de árvores, provindo desta

,forma, a falta dagua e os con

sequentes prejuizos á lavoura.

Voltando, porém, ao assun

to do decreto presidencial, de
le muito poderia elogiar, atra
vés da leveza dêstes ..meus co

mentários, sí não fôsse o adian
tado da hora. Deixo esta tare

fa, entretanto, para outra opor
tunidade, quando tiver melho
res elementos e não fôr, infeliz
mente, como desta vez o fui,
apanhado de improviso.

- E, levantando-se de sua

mesa de trabalho, estendeu-me
a mão com um sorriso de despe
dida, arrematando:

- Diga ao intemerato DIA
E NOITE que a Náu Brasileira,
com Getulio Vargas. no timão,,

jamais naufragará! E Santa Ca-

tarina, sob a vigilância indorrni
da do governante ilustre 0110 r.

< ,

Nerêu Ramos, ·terá, na verdade
um esplendido e radioso porvir.

Afiirrno-lhe estas coisas por
Que sernnre procurei ser amigo
leal, na luta pela vida, do oti
mismo e nunca do mal:Eadado

derrotismo, que aniquila e des
trói. ás vezes, corações bem for
mados e a fé nas grandes inicia
tivas.

. n='''--� ================:==�===-

Fui, então, imediatamente,
esclarecendo-lhe o motivo de
minha visita. Ao que me res

pondeu o sr. Miguel Procopiak,
ainda, com admiração:

� Mas, entre tantos conhe
cedores profundos, do assunto,
como, por exemplo, os amigos
Wiegando Olsen, Zaniolo e Joa
quim Fernandes, logo a mim

que me apresenta você êsse
abacaxi?' �

Ao que, de pronto, lhe res

pondi:
- Não se trata; no caso, de

entender-me com outros a.mi

gos seus, e muito menos, com o

sr. Wiegando Olsen, que, pre
sentemente, segundo me cons

ta, está em Curitiba e nem, tam
pouco, trata o assunto, que me'

I
trouxe aqui, de abacaxis, mas,
sim, de pinheiros, quero dizer,
da recente criação, no Brasil, do
Instituto Nacional do Pinho

(I.N.P.) .

Ao fazer-lhe esta af'irmati
va, convidou-me, então, o sr.

Procopiak, a sentar-me numa

poltrona e, pressurosamente,
começou a ditar-me, em sintese,
as suas impressões sobre o pal
pitante decreto presidencial, que
são as seguintes:

.

Merece encomios, portanto,
- No Sul do Brasil, de mo- o oportuno decreto do presiden-:

do particular, nos Estados do te Getulio Vargas, prmcipal
Paraná, Santa Catarina, e Rio mente, na parte de que fala do

Grande do Sul, onde é abundan- I reflorestamento nas zonas de

te. o cultivo, do pinheiro, há'! produção do pinho, pois, até

muito que se fazia sentir a fal-

I
bem, .pouco' tempo, não se fa

ta de uma legislação especial, zia, quando derrubados, em

Material escolar e de
escritório você encon-

tra na loja d�

DR. ZENO AMARAL FILHO

Impressora Ouro Verde

-� CIRURGIÃO DENTISTA -

CONSULTÕRlO: Rua 12 de Setembro - esquina CCD1 travessa
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

Fone 22-0960 -

� � �__m- ___

Ora. Zoé Walkyria Natividade Seleme
- CIRURGIÃ DENTISTA -

- ele 005589,159/DEP -

Clíntca dentária/de senhoras e crianças.
- Especialização em Odontopcdiatria -

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller, 494 - Fone 22-0461
=--�--�---------------------------------_.-------._--------�

Rua Caetano ---:osta - novo edifício da Casa Para Todos

Dr. Da}lTIO Batista Soares

MÉDICO - cirurgia - trauntatologia -' ortopedia

Consultório já aberto.

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

I,
====�=====-==_==�====i�=================================��=.�

=============�====================�=-=---�==�========-�

Dr. Marcelo Jacob Fuck
�-- ---

_. ---- --==-====.==-=-=-=--=-..=-========

MÉDICOJ
ESPECIALIZAÇÃO EM A'PARELHO DIGESTIVO

. CLíNICA E CIRURGIA

HORÁRIO: 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 IPESe
�=----_

.. _-

Ass!ne! Divulgue! Correio do N:)rt:eI
. 1_.ela.

,.

co
,

PONíVEIS

INI
I co

auancadas
I

13onitas' 60t ieticadae úteis

Venha conhecer as vantagens e as

BeCK c 1'1 L·DA�
Ruà Vldal Ranl0S, 114.6 Fana: 22-053q Ca noinhas ..SC

M4I

AJUDE A

HUMANIDADE,
COMBA TER O T Ó X I ( OI

ONTEM E i-IOJE
O M"f\IOR MAL
MAIS· A'NDA
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! PerdoaSi Senhora? i
@ �
®

�,

®
®

® fernando Iuiz tokarski .�
� ®
@ ®

= Sellhora, por favor, di gas, �
@ sem. acasos, quantos anos ainda tens? ®
� Quat·orze, quinze ou trinta e dois?· ®

� Andr. tj osa dama do café society: �
@J escond'as os desterros abortados @ .

�- h
®

�
,

no hospital da vergon a; todos ®
@ barganh ados pelo ventre-livre, iiI pelo busco ereto, pelo status ®
® cabalístico' dos chás beneficientes. ®
� ®
® ®
® Quantos anos tens \. ®

.

� Oito, quinze, vinte ou trinta �
� ou quarenta e dOIS? �
@ Mas dizes: ®

� Já vivestes set e deles? �
?: Que sacodes n-este ventre inconcebido �
@l: mas desvirgina do pelo dólar e a ®

: leitura da Tim:r= ao balouceio do divã? �
r �lilhos que não. �
® Mas quem sabe, talvez O' ninar @

� das roupas sujas do banheiro �
� ou o rosto mal l)intadÜ' �
® da doméstica solteirona e tola? ®
. �
� Senhora' da corte capitalista �
= da cidade-pequena, pequeno-inferno: �
® depois do sucesso vem a neblina @

� depois da cobiça o débito �
� depois do sacrifício a morte. �
® Teus anos passarão os anos; @
® d ®
® dalgumas, o nome . e rua @

� e o asilo perdido no bairro pobre. �
® ®
li!

• Perdoas, senhora, teus erros ®
® @
® se é que os cornetestes'â @)

� Tomara que não, senhora :I
(ii da sociedade circunscrita @

� e caída no remanso da mediocricidade!!! �
® ®
@ �. .

@

� Porto União, elTI 11. 02 .1976. �
@ ,®
®®@®@@f)®®®$$®®@:j'®®:!J®il®®®®�®®�®@)!l®®®®®®@@®® @@@@@@@@
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t CONVITE-MISSA
"

Viúva Frida R. Humenhuk, filhos, genros, noras e

netos do inesquecível

BASIL:IO "

convidam demais parentes é amigos para partieiparcm da
" '

Missa de um mês de falecimento, à ser celebrada terça-feira
dia 12, às 19,00 horas' na Matriz Cristo Rei.

t CONVITE-MISSA
Os funcionários da firma Basilio. Humenhuk & Cia,

Ltda., associando..se às manifestações de profundo pesar pelo
Ialecimento de seu sócio fundador,

BASILIO HUMENHUK
convidam parentes, clientes e amigos para participarem da

Missa de um mês de falecimento à ser celebrada terça-feira
dia.12, às 19,0'0 horas na Matriz Cristo Rei.

Esteve em nossa cidade, a'
serviço profissional, o advoga
do dr. Claudio Lourenzoni, do
forum da comarca de Caçador.

xxx

Terça-feira última, dia 5,
aconteceu as Bodas de Ouro de
feliz consórcio do casal, sr. João
Seleme e exma. esposa sra ,

Nazira Dequech Seleme, feste
jado com seus filhos em' Toledo,
Paraná.

ze também vai ampliar suas

.instalaçôes, 'com a construção de
uma nova

- ala tomando toda a

frente da rua Vidal Ramos.

xxx

de futebol, pois segundo enten

didos, somente com a aludida
medida é que a iniciativa torna
se vál:ida e possível.

xxx

xxx

A Prefeitura, através do
núcleo da COHAB, a cargo de
da. Izabel, realizando novo le
vantamento SOCIO - econômico.
para a construção de mais 150
casas populares em nossa cida
de.

xxx

Já iniciado os serviços de
destoca e desmatamento, para a

devida terraplanagem no imó
vel que vai abrigar a fábrica da
JOHANN FABER, no bairro do
Campo da Agua Verde.

xxx

Expedicionários canoinhen
ses também participaram da
grande parada cívico-militar,
em Florianópolis, em homena
gem a nossa Independência.

x x x

-, O sr. Nery Gonçalves e fa
mília, desde sábado último em

nossa cidade, em visita a fami
liares e amigos e também o de
but de sua filha no grande bai
le de hoj e à noite no Canoinhen
se.

xxx

O nosso amigo Décio Lago,
Chefe da Casa Militar do Go
vernador Konder Reis, quando
do nosso encontro na cidade de

. Caçador, manifestou a vontade
de passar um fim de 'Semana em

nossa cidade para un1a boa pes
caria em Paula Periera, afim
de relembrar os velhos tempos,

xxx

Agora com decisão do Pre
feito Therézio Netto, na ilumi

nação do Ditão, muitos comen

tários na cidade a respeito da
feliz idéia como também. da pos
sibilidade de participarmos do

próximo' campeonato estadual

Muita gente elegante de
nossa sociedade no casamento
de Glaucia, filha 40 casal, dr.
Zaiden e sra. Zoé Seleme, sex
ta-feira última, em Curitiba,
com os nossos cumprimentos e

gratos pelo gentil convite.

Projeto de lei, já na Câma
ra Municipal, oriundo do Exe
cutivo, objetivando convento

com a Secretaria da Saúde, para
a instalação de Postos de Saú
de em todas as sedes distritais.'

xxx

Novo funcionário categori
zado na agência local do BB,
substituindo o sr. Saul Flôres,
sr. Eloi Kleinschmidt ..

O tradicional Hotel .Schol-

t Paulo . Oliskovicz

ICM
,

registra crescimento
real de 10·/.

Faleceu na manhã de 2.a
feira última, em 'sua residência,
em Paciência dos Neves', o pres
tante cidadão, PAULO OLIS
KOVICZ, de tradicional e co

nhecida 'família canoinhense,
próspero e destacado colono em

nosso interior. Deixa o saudo
so extinto, viúva, filhos, genros
e netos. Seu sepultamento foi
realizado na manhã de 4.a feira,
no cemitério local, com grande
acompanhamento.

Nossos pesares à farnília
enlutada.

BRASíLIA - O Imposto sobre Circulação de Merca
dorias (ICM) registrou um crescimento real de 10 por cento,
até julho, comparativamente ao mesmo período do ano pas
sado, resultado. três pontos peroentuars superior ao verifica
do no primeiro semestre desse ano, proporcionando uma ar-

. recadação nominal de Cr$ 97,9 bdlhões, segundo. dados'divul
gados pela Coordenadoria de Assuntos Econômicos do Mi-
nístério da Fazenda � .

As conseqüências da seca no início do ano, continuam
refletindo no Paraná, que teve sua arrecadação do ICM de
crescida em 12,2 por cento - única estado com recolhimen
to negativo - em relação aos sete primeiros meses do ano

passado. Até o primeiro semestre a queda havia sido maior
- 13 por cento.

Enquanto isto, os estados nordestinos mostraram a

melhor "performance" com o Rio Grande do Norte, Ceará e

Pernambuco, apresentando expansões no recolhimento da or

dem de 17,2 por cento e 16,7 por cento cada um dos outros
dois estados, respectivamente.

O terceiro maior desempenho foi registrado pelo Ama
zonas, com um crescimento de 16 por cento, seguido de Sta

"

Catarina, com 1�,9 por cento. São Paulo e Rio de Janeiro,
tradicionalmente os de maior participação relativa - mais
da metade do total arrecadado (53 por cento) - registraram,
até julho deste ano, crescimentos de 11,9 por cento e 7,3 por
cento, respectivamente.

Cuba: gouens desempregados
para a Guerra

-

uao

O regirne de Fidel Castro
encontrou uma singular solução
para o grande. número de j 0-
vens desempregados" no país:
enviá-lois, para lutar na Africa.

Assim, o governo cubano
mata dois coelhos com uma só
cajadada: livra-se dos infelizes
desempregados e promove a

subversão 'no continente africa
no.

Segundo a revista "Time",
os 46000 cubanos que estão na

África ISlão jovens aos quais o

regime de Castro não pôde ofe
recer: empregos. Os rapazes
cubanos com idade de prestar
serviço militar na ilha-prisão
são aproximadamente cem mil.
Quase metade deles, portanto,
viu-se na contingência de se

guir para a guerra devido à fal
ta de empregos (ABIM)

:::::::::::::::::::::::�:::::::::;::::�:;:=:::::::::::::::::::�::::::::::=:::�:::::::::::::::::::::
:: ::

J I LQ Salão Estadual Univer- II
\ II. "

iIIli
1111

• ,.

li sitérie de Artes Plásticas II
:: •

! =!

:: CERAMICA - DESENHO - ESCULTURA - FOTOGRA-' ::
�� ..

=': FIA - GRAVURA� SERIGRAFIA - PINTURA ii
E. . ••

ii TAPE'CARIA ii
::

J

/'
_ ::

8. ..

':: Promoção do Ministério da Educação e Cultura UFSC ::
:! Fundação Nacional de Arte ::
•• ••
Da .�
•• ••

i� Cr$ 56.000,00 em prêmios ii
e. a.

ii 14 menções honrosas' ii
.B ••
m� ••

�i Inseriçêesr Conselho Municipal. de Cultura ii
Altl • �.

ii ,Prefeit'ura Municipal de Canoinhas $i
�. ...
8.IIIII.I!IfI ......... tI.D!lI••• ".J!all.l\�liItelltu..uta8Dl.t'ílfJlllm _

1.1l
•• D••••••• g.SQ�••�.Fca•• a.sM.�••�.�.�.M�::::�::::::: ;��;.M.�••3��.w••aNv.Dft_.a••••m••••••••• �••••M�.

�� �••••M·_.�•• "g�Q ••M•• _�GqDo••••a�••••••• ·ti ••

I

.TODOS os
\

,TIPOS. CORES

LOJ.A REFLEXO (Anexo a Ótica Confiança)
orçaDlentos sem COIQ'prornisso

E TAMANHOS ._


