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Em alguns casos, «já
faz . jornal�

nao se

1/ como ant'igame,nte»
i Época houve em que, ao folharmos o outrora glorioso sema-

nário "Barriga Verde", nos extasiávamos ante o sentido de comba
tividade e categoria imprimido àquele formidável órgão de impren
sa do planalto norte catarinense.: Sabíamos que, por trás da sua

mesa de .trabalho, já algo alquebrado e abatido pela saúde que Ien-

'ta e gradativamente lhe fugia, lá estava, como que em uma forta
leza inexpugnável, o velho e nobre soldado da imprensa, Albino R.
Budant.

De sua pena brilhante e respeitada, emanava toda uma filo
sofia de trabalho e política pautada pela coragem, pelo respeito
aos seus concidadãos e por uma conduta absolutamente irretocá
vel.

Companheiros e "inimigos" políticos mantinham por aquela '

figura singular, a maior admiração.

Impunha-se pela sua 'inteligência, pelo seu caráter e por sua

conduta profissional.
'

Lembro-me que, no calor da luta política, ao referir-se à
nós do "Correio do Norte", entre outras expressões, usava esta:

"Nossos confrades do lado de lá". E seguia no ardor do combate,
degladíando-se com outra pena gloriosa "o Varela do Correio do

Norte" .

Em todos os conceitos. por ele inserido no contexto do seu

"Barriga Verde", havia calor, perspicácia e, acima de tudo, uma

incomparável categoria.

'Hoje, que tristeza - o velho e tradicional "Barriga Verde"

parece uma náu fazendo água por todos os lados, j á à deriva.

É verdadeiramente chocante estabelecer um :paralelo entre

aquele tempo e os dias de hoje. Basta ler O FOÇO e TRABUCO,
para nos encher de amargura. Sim, tristeza pela constatação do
baixo nível que está caracterizando os) escritos do senhor Orlando

Müller, atual gerente do "nosso confrade do lado de lá".

° mesmo, não se sabe porque, num assomo quase selvagem,
para aLimentar seus recalques e querendo "aparecer" da maneira

mais tacanha e condenável, vem atacando sistematicamente ao
nosso conterrâneo deputado AROLDO C. CARVALHO.,

Usando de uma terminologia rasteira, muito própria de pes
, soas de,má formação, vem assacando uma série de ofensas pessoais
: contra nosso representante.

Infelizmente, o Orlandinho que nunca chegará a ORLAN

DÃO, porque não tem estrutura de base para tanto, engana-se se

pensa que o nosso AROLDÃO vai se nivelar ao mesmo; iniciando

uma novela em capítulos de ataques e contra ataques por intermé
dio de jornal.

° que todos os canoinhenses sabem e que o Orlandinho tei

ma em não reconhecer" é que a "cabeça de repôlho" (como. arro
, gante e tendenciosamente é chamado nosso representante) abriga
Uma íntelígência das mais brilhantes à serviço de nosso Estado.

Se o infeliz articulista "do lado de lá" tem cabeça de côco,
cheia de água e não consegue evoluir com nobresa e respeito, os

leitores do prestigioso Barriga Verde não merecem aturar tama-

nho festival de besteiras.
.

I

Diz o mesmo, que "dá uma tropa para não sair da bri.ga" '-'
mas ... que briga? Que se saiba, ninguém o reptou para briga al

guma.

Se é destaque pessoal que procura, primeiro objetive me

lhorar sua estrutura de base adquira um melhor lastro, mercê de

um retrospecto mais positivo' e, aí sim, da emos a Cesar o que é �f;
César - haveremos de reconhecer 'Seu valor... se o conseguir
amealhar.

/

Algumas pessoas despontam através �e uma �onduta exem-

plar, procurando trabalhar 'da melhor maneira possível, dando tu

do dê sí em prol de uma causa.

Outras, infelizmente, bagunçando, atirando pedras e .dando
eoit:é.

Estas .sâo facilmente localizáveis; não havendo necessidade

de 'ende:reçó�, 'números de telefones e outras informações - basta

seguir o raslo.
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- 32 anos a serviço da comunidade -

Pó tuma--�
,

Nasceu em Canoinhas em 05 de dezembro de"
1918.

.J
Filho de Sizenando Ribeiro da Silva e Maria de

Jesus Carvalho, ambos falecidos.

Completou o curso primário' no Colégio Sagra
do Coração de Jesus, tendo como uma de suas pro
fessoras, a Irmã Maria Felicitas, (falecida), e o Cur
so Ginasial no Ginásio Paranaense de Curitiba.

/

Prestou serviço militar no 13.10 Regimento de
infantaria da Lapa, em 1940. Após lecionou em Ca

M noínhas, no Grupo Escolar' Almirante Barroso e tam
bém em Marcílio Dias, no Grupo Escolar do Campo
do Trigo (já extinto).

Casou em 06 de julho de 1944, com HILDE
GARD WOELH, cujo matrimônio lhe deu 6 filhos:
Amilcar José Ribeiro da Silva, casado com Rosângela
Kaminslki. Jenny Maria Ribeiro, casada com Amauri
Honório Isphair. Cláudio José Ribeiro da Silva, ca

sado com Rosemar Gatz. E ainda, Marisa Lúcia
'Woelh Ribeiro da Silva, Beatriz, Ribeiro da Silva e

Rossana Ribeiro da Silva.
Teve a felicidade de ver nascer e conviver com

5 netas: .Jeanine Ribeiro Isphair, Loise Ribeiro Is

phair e Janine Ribeiro Isphair, filhas de Amauri e

Jenny Isphair. Ainda, Patricia Andrea Ribeiro da
Silva e Bíanea Mara Ribeiro da Silva; filhas de Amil-

,

car e Rosângela Ribeiro da Silva.

RIBElRO, (como era conhecido por todos),
homem honrado e de atitudes corretas, era muito es

timado. Pessoa calma, de personalidade firme e dis

creta, atendia a todos com muita cortezia, demons
trando excelente formação quanto ao relacionamento
humano.

Fui Diretor da Rádio' Canoinhas, pelo período
de três anos, de 1961 a 1963. Nesta época que' iniciou
sua vida jornalística, ingressando num.a das mais no

bres profissões assumindo a Direção do JORNAL
CORREIO DO NORTE em 13 de outubro de 1962, car
go este, que ocupou até o dia do seu falecimento, 07
de setembro de 1978; data esta, que ficará marcada
na memória de seus entes queridos, como a mais tris
te e dolorosa de suas vidas.

Exerceu ainda, a' função de secretário e depois
de Presidente da Casa do Trabalhador de Canoinhas,
CATRACA, (já extinta).

Uma. de suas mais importantes atividades, foi
a de Assessor Administrativo da 'Prefeitura Munict-

pal, função que exercia paralela à de jornalista.

Neste cargo, RUBENS RIBEIRO, deixou com
seu desaparecimento, uma lacuna dificílima de ser

preenchida, motivo pelo qual, todos os canoínhen
ses que por um motivo ou outro visitem a Prefeitura,
não poderão jamais deixar de relembrar a figura dig
na e polida atrás de sua escrivaninha, na sala que
antecede a do Prefeito Municipal.

Homem honesto e trabalhador, não medindo es

forços, ainda acumulou o cargo de correspondente e

representante do jornal "O ESTADO"� da Capital do
Estado.

'

Colegas de trabalho, amigos, familiares e os

próprtos superiores não se conformam com o desa
parecimento desta personalidade marcante" que foi
o Sr. RUBENS RIBEIRO DA SILVA.

CANOINHAS SEDE
MICRO-REGIÃO 'DO

O Governador, -Antonio
Carlos Konder Reis acaba de
assinar decreto criando cinco
novas micro-regiões no Estado
de Santa Catarina, entre elas a

de Canoínhas, congregando os

Municípios de Canoinhas, Três
Barras, Major Vieira, Irineópo
lis e Porto União, com a deno

minação de Região do Vale do
Canoinhas.

A decisão, agora adotada

pelo ,

Governador do Estado,
com base em estudos e parecer
da Comissão' especialmente con

vocada para essa finalidade, que
teve a Presidência do Více-Go
vernador, Di, Marcos Henrique
Buchler, é de grande importân
cia e significativo alcance para
essa região.

A nova micro-região per
tencia à AMPLA, com sede em

Mafra, Desde há muito, toda
via, que Canoinhas reivindicava
essa situação, pois a partir do
estudo realizado pela SUDE
SUL, em 1967, ficou evidenciado
'ser esta cidade o Palo natural
do' Planalto Norte Catarinense

, ,

por sua posição geográfica e

econômica.
\

Agora, definitivamente de
,

fato e de direito Canoinhas as-

sume a posição que lhe estava

DE
E

reservada. Cómo sede micro

regional, polarizará as ativida
des econômicas, bem como con-

, centrará as atividades do Poder
Público Estadual .na região.
Por certo haverá maior intensi-

'

dade do apoio governamental,'
visando acelerar o seu cresci
mento econômico e social.

'�

A medida atende à uma

realidade" mas foi objeto de in
sistentes apelos, reivindicações

e. reclamos das mais diversas en

tidades representativas de Ca
noinhas, destacando-se a Asso

ciação Comercial e Industrial de
Canoinhas e a Prefeitura Muni
cipal de Canoinhas.

Há pouco,menos de um

ano, essas entidades tiveram a

cpontunidade de encaminhar ao

Governador do Estado, pedido
(continua na Ja. página)

Governo Estadual entrega
aparelho de aio X impor
.tado ao ospital t. Cruz

Na manhã de quarta-feira p.p., dia 13.09.78, o Hospital
S,anta Cruz recebeu o aparelho de Raio-X importado, com a capa
cidade de 500 MA., que o Exmo. Sr. Governador, Dr. Antônio Car
los Konder Reis, havia prometido doar através' da Secretaria da
Saúde e Promoção Social.

. _ � benefício muito representa para todo o povo de nossa Re-
giao, pois sabemos' que bem 'poucos hospitais no Estado receberão
um equipamento de valor tão expressivo e de tanta utilidade.

�enti�o-nos deveras, honrados e agradecidos pelo evento,
qu� veio, mars uma vez, comprovar que o nosso governo Estadual
esta demonstrando verdadeiro interesse e soluções aos nossos pro
blemas prioritários.
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F O T O C o' P I A S P

Fiz vinte e sete anos como

quem dá uma mordida na goia
ba miais bonita' da goiabeira e

percebe, com triste surpresa,
que/os bichinhas da goiaba, ago
ra aparentes, também estavam
no pedaço que ele tem à boca,
Fiz vinte e sete anos como o

machão tradicional que, em ca

sando, descobre que a sua flor
já fora visitada por alguns bei

ja-flor de longo bico sutil. Fiz
vinte e sete anos como quem as

sistiu a volta do 'seu Flavio es

perando algum tipo de mudan
ça no caráter daquele impoluto
homem de dinheiro. Melhor se

ria, antes de ter feito vinte e se

te anos, refazer todos aqueles.
anos que ficaram malfeitos, im
perfeitos ou danificados. Eu es

tava esperando algum.a coisa
mais dos meus vinte e sete anos.

Quem sabe uma barba cerrada,
um bigode digno de tal, nome,
Quem sabe caminhos abertos,
para um venturoso porvir de

-, inefáveis virtudes e recompen
sas. Quem sabe uma visão mais
clara daquilo que me cerca.

Quem sabe uma despreocupa
ção maior.

Mas não sei exatamente de
que me queixar. ·Quantos aos

vinte e sete anos já nã,Q, são en

quadrados num sistema de es

critório ou repartição pública?
Pobre daqueles que aos vinte e

sete anos já não fala de outra
coisa que não futebol ou LN.P.S.
E j á está casado há três meses

com mulher grávida de seis me-

ses.
'

qual o defeito da temporada. A
seleção . brasileira j á o marcou

mais de mil gools e eu fiz vinte
e sete anos sem ter mudado o

mundo. Aos vinte eu queria
mudar o mundo. Agora não
acho que o mundo dós homens
seja inviável totalmente, mas

também não tenho tanta mais,
tanta vontade de mudar o mun

do. Estou sendo assediado dia e

noite pelo vírus da acomodação.
A idade adulta que se aproxima
me acena com seus inegáveis fa
cínios: subir na vida, subir na vi
da, trocar de mulher, de casa,
de carro, subir na vida, subir

I

na vida. Matando, 'Sempre que
necessário, a própria vida inte
rior. Enforcando, sempre que
necessário os sonhos de uma vi
da mais humana. Trucidando,

sempre que necessário, todas as

formas de expressão descontraí
das. ' Sempre que necessário.
Ainda bem que eu fiz vinte e

sete anos, se eu tivesse feito
trinta e sete anos, não sei não o

que estaria falando aquí. Tal
vez coisas muito melhor escri
tas. Afinal a experiência sem

pre apura a linguagem. Talvez
estivesse defendendo a forma
de vida que hoje me apavora.
Mas o fato é que fiz" vinte e se

te anos sem estar ainda enqua
drado. Isto é bom. Espero que
meus vinte e sete anos me aju
dam a ser realmente o que gos-

, taria de ser: UMA J:>ESSOA HU
MANA.

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

'

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

Há ainda aqueles, que aos

vinte e sete anos estão apren
dendo como arrombar os últi
mos modelos de carro. Já sa

bem perfeitamente não sentir
nada quando manejam uma fa
ca ou um revólver em busca de
um dinheiro ou saciando algu
ma tara. Claro, quêm passa fo
me na infância, aos vinte e sete
anos tem estômago forte. Não
vejo, no passar dos anos, muitas
mudanças. Vejo certas quali
dades e defeitos predominarem
ou serem esmagados conforme a

lua. Conforme as pessoas que
determinam qual a qualidade e

(A.R"K. - Secretariado
FUNPLOC)

DR. ZENO AMARAL FILHO
o_ CIRURGIÃO DENTISTA _

CONSULTÓRIO: Rúa 12 de Setembro - esquina com travessa
15 de Novembro (próximo à Igreja Matriz,
ao lado da Associação Comercial) .

- Fone· 22-0960 -

'i _

Prefeitura' Municipal de Major ,Vieira

Aviso de Licitacão
.,.

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

CONCORRÊNCIA púBLICA - EDITAL N.? 01/78 - para:
. a) Alienação de uma Camioneta Rural Ford 4x4 _' ano 1975;
b) Alienação de unia Camioneta Ford F-75

-

- PiCk�Up -
ano 1972;

..

. .

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

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

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

Cópia do referido Edital e maiores informações serão ob
tidos junto a Secretaria 'da Prefeitura Municipal.

r

Major Vieira, 1.Q de setembro de 1978.

Claudio Gadotti - Prefeito Municipal

__,------------------------.---------------------------

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

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

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

& elA. LTDA.

'Batista Soares

EXPORTAÇAO
TELEFONES: Escritório 23-1770 - Loja 23-2014'

de ferro e uma variadíssima secção
com equl'pe de profissionais compe

tentes para sua colocação.

Dr. Dalmo

da Linha
«WEG»

Rua Des, Costa Carvalho, 41 e 44 - UNIÃO DA VITóRIA - PR.
,

, 'I
• • •

.
MÉDICO - cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório já aberto.

Rua Caetano Costa - novo edifício da Casa Para Todos

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

Waldernar KnUppel

na moda?
'7'

Você gosta de estar sempre
Então procura o

•

1"
� ..

Dr. Marcelo Fuck

Rua Major Vieira, 360 _o Fone (0477) 22-0336 - CANOINHAS - Santa Catarina

I Bazar

MÉDICO

ESPECIALIZAÇÃO EM APARELHO DIGESTIVO
CLÍNICA E CIRURGIA

HORARIO: 10 às 12 horas e 13:30 às 18:30 horas

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

AGORA ATENDENDO TAMBÉM PELO IPESC
=========

-------------------"

na Rua
o

Felipe Schmidt, 393:

Agora fazendo parte das Or9aniz,a�õ.�s de

Nivaldo Burgardt.

ESPERAMOS VOCÊ!

UNGE
INOO.STRIA COMÉRCIO --

. ;

,
o

, :

. Distribuidores Exclusí vos

Completa dos Motores

----__ • MWFEMM* A annLLdi

'Esquadrias
de vidros,
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ACONTECENDO
* . A menina ao tornar-se moça, vem a nós

como debutante, nOB fazendo retroceder
no tempo Com seu andar gracioso, com seu

sorriso sincero, com toda a delicadeza que
lhe é peculiar, dá-nos a impressão de que
'voltamos aos nossos quinze anos. Augura-
mos que você debutante, viva sempre como

nesses dias fluindo sempre em delicadeza
e maneiras ímpares de graciosidade pois
com estas armas, é que se faz do ser hu
mano, vitorioso e feliz.' .

"-

O Clube Canoinhense tealizou no sábado

próximo passado o Baile de Debutant com
muito êxito. Com a apresentação do famoso
colunista Carlos Mülher 22 lindas meninas

moças, ingressaram na nossa sociedade, nu
ma noite de sonhos.

* Algumas do baile:
- Debutantes lindíssimas . deram um toque
todo especial.
- M.a Clara encantou corações com todo
seu jeitinho de ser.

- Altamiro sempre fofinho, alegrou muitas

pessoas.
- Carinhas de fora marcaram ponto alto

para muitas menininhas.
- O mesmo acontecendo com as meninas
de fora que aqui se encontraram. Os mení
nos não perderam tempo.
- Edu comemorou seu aniversário com uma

chuva de abraços de seus amigos.
- João Carlos um amigo de Curita que a

proveitou os lances do baile.

Soraia muito fofa cativou a todos.

Enfim, um baile bom que deixou saudades-

* Dia 13 p. p. comemorou mais um niver
cercada de gente amiga a Rita Stocke

ler. Felicidades.

* Também Godoy aquele que sabe ser a

migo recebendo os cumprimentos dia 9.

* Solange Pazda
'

e Junior Freitas bada

lando juntos. Continuem pois vocês com

binam.

* Leãozinho, moreninho fofo de São Paulo

que agitou por aqui.

* Beto e Eth circularam por aqui na se

mana passada..

Responsabilidade
J. e C.

• • •
==================

* Cláudia curtindo saudades daquele mo

reninho' que fez seu coração vibrar,

* Milena e :�Cristina mataram, um pouco
as saudades de seus muitos amigos, pas

sando alguns dias aqui com a gente.

* Numa muito boa nossa cidade na sema-

na que passou. Agitadíssima com o baile
e com muita gente acontecendo por aqui.
Agora tudo voltaajmesma ..coisa de sempre.

* Jô e Luiz mais uma vez juntes num as-

tral bom.

* Ivan, um amigao muito querido deixa
muita mina gamada.

* E aquela moreninha trí-atím daquele
menino fofo que está em Curita.

* Balançando coretos com seu jeitinho
manero, Nardo encanta cocotas.

* Alvaro, um lindo lourinho de Presidente

Getúlio, marcou presença aqui na terri

nha na semana passada.

* Modi gamou num pedaço que é uma

graça Vá em frente

* Bibo, uma graça de menino sempre ba
dalando por aí. Muita menina de olho.

* Vilma e João, um parzínho [multo fofi
nho que_aconteceu.

* George movimentou mais "nossa � cíty,
nesses dias que esteve aqui.

* Entre muitos agitos na semana passada,
surgiu um parzinho trí-Iegal, Bely e Shí

minho.

* Melissa passou uns dias aqui e matou

as saudades.

* Nossa cidade envolvida por muitos par
zinhos novos, entre eles Margareth e Ivo,

* Dia 11 próximo-passado Margareth e

Carmem Silva estrearam idade nova

Felicidades.

* «Feliz da pessoa que consegue viver

da maneira seguinte: Ser o que é sozi

nho, e também em companhia dos outros».

TCHAU!! !

Vieira
\Noticias de Major

Escreveu:

Francisco Krisan

Patrulha mecanizada em Major Vieira

As viaturas e mvquinártos da Patrulha \fecani

zada do Estado novamente está trabalhando em nos-

110 município, desde a. última segunda-feira.
Todas as estradas municipais serão novamente

patroladas, alguma. endireitadas as curvas e encas

calhadas
Nossas estradas estão quase que em bom esta

do de conservação, pois nossas máquínas trabalham

íntnteruptameute para que nossas estradas sempre

.ttquem teansttaveís. Mais uma vez vai os nossos pa
rabéns ao Sr. Prefeito Municipal e o n08SO agradeci
mento por tudo o que tem feito em pról da nosso Mu

nicípio, embora muita coisa não seja r,.esolvido no

mesmo instante mas com o decorrer de sua adminis

tração tudo será resolvido. Acredito que todas as pro
mesas feitas durante flua campanha serão cumpridas.
INCLUSIVE c AQUELA.» SE�HOR PREFEITO ...

Esportes
Nosso Município está se movimentando rio seno

dldo de promover um grande campeonato municipal
de futebol.

O grande. torneio início está previsto para o

próximo dia 24 de setembro e várias equipes já se

Inscreveram, mas a comissão organizadora do ca�
peonato convoca através desta coluna todas as. equt
pes do interior do município. Por fraca que seja de

verá competir, pois não importa que seja derrotado
mas sím a competição. Todos os atletas �everão. pro
videnciar sua carteírtnha, e a comissão lá provlden
eíou uma sala para li sede, onde estará uma pessoa
a disposição para preencher as cart�irinhas e tirar

.as fotografias necessárias. Portanto D8:0 deixe de fa

zer sua inscrição para poder paruetper do grande
campeonato municipal de futebol.

Aniversários

É com muita satisfação que registro nesta

coluna os seguintes aniversários:

- Dia 13 de setembro aniversariou a sra. Mar�a das

Graças Maron, esposa do sr. Simão' Maron, residente

nesta cidade.
- Dia 13 também aniversariou o sr. ZBquei Seleme,

funcionário (Caixa) da agência do B�SC de nossa

cidade. O ar. Zaqueí desde que assunnu !' grande ta

refa de contar o dinheiro que entra e sal do banco,

sempre tem procurado manter aqu�la palavrinha de

inoentivo e amizade. Ao Zaquei :vai os parabéns da

eolune.
- Dia 14 aníverssríou o sr. Argemiro Rosa. residen
te em Canoinhas.

- Ola 15 aniversariou o [sr. David Muchaloskí; resi
.

dente nesta cidade,

- Também aniversaria dia 28, a sra. Eunice dos

Santo i, dileta esposa do sr. Analdo Pereira' dos San-

tos, funcionário da Prefeitura Municipal.
.

_ Ainda aniversariou dia 15 a srta. Beatriz Adan

cheskí, residente neste munícípío.
- Dia 19 aniversaria a srta. Beatriz Maron, repre
sentante local do FU�RURAL de Major Vieira. À
Beatriz a coluna deseja muitas alegria e felicidades.

- Dia 20 aniversaria a garotinha Jaquelíne Gmach,·
dileta filhinha do oasal Maria e Claudio Gmaeh, resi
dente nesta cidade.

- Dia 21 antversarta o jovem' Jaime MaUcheski, re-
sidente em Major Vieira.

.

._ Também antversaeta dia 21 a sra. Darcy Bueno de

Siqueira, dileta esposa do sr. Lauro de Siqueira, re

sidente nesta cidade.

_' Dia 22 aniversaria o jovem Saulo Maron, desta
cidade.

Aos aniversariantes a coluna cumprimenta
desejando felicidades.

Notas Diversas

Consternou a todos o desaparecimento do sr.

RUBE�S RlBEIR,O DA SILVA, diretor do Jo.rnal Cor
reio do Norte. A coluna apresenta à família enlutada
sentidas condolências.

Mais cinco senhoras de nosso município parti
ciparam esta semana do Cursilho de cristandade, rea-.
lizadó na cidade de Caçador.

'

Esteve esta semana em Florianópolis, a serviço,
o sr. Perei Bngel, gerente do BESC de nossa cidade.

Estava muito bonito o desfile do dia 7 de se

tembro, pelas ruas de nossa cidade. Esta vez a comis
são organizadora está de parabéns.

Hoje às 14 horas o Sindicato. dos Trabalhadores
Rurais de Major Vieira estará. fazendo a entrega da
2.& parcela da Bolsa de Estudo aos estudantes filhos
de sindicalizados.

Está um jeito. quieto a campanha politica de
nossos candidatos à eleição de 15 de novembro, já é

tempo dos mesmoa se mexerem, pois falta menos de
60 dias para as eleições.

.

Hoje haverá grande baile no Olube local; numa
promoção da E. B. Luiz Davet.

Amanhã a equipe do Major Vieira E. C. estará
enfrentando a; equipe do Juventus E. C, do Alto das
Palmeiras� compareça.

.
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Canoinhas sede
do

de nova

Estado. .-

mrcre-regieo
(contiuuação da la. página)

no sentido da criação do Polo, I
com justificadas razões, quan- \

do tiverem o apoio irrestrito.

?os demais Municípios q�; ho- I
je congregam a nova regrao .

I
Com entusiasmo e novas

esperanças, Canoinhas recebeu

a notícia.

Sr. Governador do Estado, Dr.
Antonio Carlos Konder Reis,
pela significativa medida ado ..

tada, própria de um Governan..

te voltado aos reclamos e neces

sidades de sua comunidade.

Agora, por certo, com a li ...

gação asfáltica Mafra-Canoi ..

nhas, em normal desenvolvi..

mento dos seus trabalhos, e a

criação do Polo de Desenvolvi

mento, Canoinhas encontrará

rapidamente seus dias de maior

progresso e desenvolvimento.

,y'

A Associação Comercial e

Industrial de Canoinhas, em

reunião do dia 12 último, deli
berou fazer constar em ata vo

rto de congratulações ao Exmo.

HOT1:IS,

SCHOLZE: Apartamentos com Banho à vapor, e Restaurante anexo

Rua Vidal Ramos, n.1O 797 _ Fone: 22-0036
.

GUARANY: Apartamentos e Restaurante anexo _ Rua Vida! Ra

mos, nP 1132, _ Fone: 22-0'970

FARMACIA DE PLANTÃO: Sábado e domingo: Allage, Fone 22-0614

RADIO PATRULHA: Fone 190

MÉDICO DE PLANT�O: Sábado: Dr. Milton Moreno Correia _

Fone: 22-0'0'33

Domingo: Dr. Paulo Cezar Vicente Alves
Fone: 22,..03'08

RADIO PATRULHA: Fone 190

ESTAÇÃO RODOVIARIA: Fone 22-0'179'

PRONTO SOCORRO: 192

TELEFONEMAS INTERURBANOS: Sábados à ta�de até Segunda
Feira às 08 :00 horas. - Café

Cometa, Rua Vida! Ramos.

RESTAURANTE A 'LA CARTE

CLUBE CANOINHENSE:: Aos Domingos,' BUFE,T AMERICANO

Rua Major Vieira, n.1O 345 - Fone: 22-0'761
Funciona das 11 :0'0 às 14:0'0 horas, à noi

.te das 06:30 às 22:0'0 horas.

CHURRASC'ARIAS
PINGUIN: Rua Paula Pereira, n.? 464 _ Fone: 22-0236 - Funcio

na das 11 :30' às 14:'00' horas, à noite das 19:0'0' às 22:0.0.

Espeto individual e prato comercial.

O CANECÃO: Rua Caetano Costa _ Bairro Agua Verde

Funciona das 11 :0'0' às 14:0'0 horas, à noite das 19·:0'0'

às 22:0'0 horas.

.

VENTURA: Final da Rua Caetano Costa, esquina
_.

;;-üm" a Estrada
Canoinhas-Mafra. Funciona das 11 :0'0' às 14:0'0 horas,
à noite das 19:0'0 às 23:00' horas.

--_.I"� ..._'" �'.

........ ,
· .. �jfJ;.,. .

,,_. ,I

CINEMA

Sábado: Teixeirinha·- Na Trilha da Justiça - 20:30 horas.

BAILES - PROMOÇlõES E DISCOTEQUES .

Promoção CESC _ Discoteque - Sociedade Beneficente Operária.
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CORREIO DO NORTE

Esmeraldino Maia de Almeida

Registro Civil IW EDITAL
Bueno da Nhaia. Ela, natural
de Serra do Lucindo, deste Es
tado, nascida em 12 de fevereiro

I
de 1940, do lar, solteira, domici
liada em Campo dos Bueno, fi
lha de Antonio Ribeiro da Silva
e Tereza Bueno.

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

Pinheiros, ,5 de setembro de
1978.

Silvete Darei Paul Cardoso
Escrevente Juramentada

GOVERNADOR AGRADEC'E
o nosso honrado Governador do Estado de San

ta Catarina, Dr. Antônio C. Konder Reis enviou ofí
cio ao presidente da ARENA,I na pessoa deste colu
nista, agradecendo as manifestações de simpatia e ca
rinho recebidas por ocasião de sua visita. 'I'ranscre.
vo o mesmo para conhecimento de toda a comunidade
'de nosso município. Eis o texto: Of. GG n.? 4269/
SPG/78. Ilustríssimo Senhor Esmeraldino Maia de
Almeida, Digníssimo 'Presidente do Diretório Muni- '

cipal da ARENA - Papanduva-SG. Assunto: refe
rente ao seu expediente, de 30107. Data: 2,9-08-78.
Senhor Presidente. Com os meus cordiais cumpri
mentos, apraz-me acusar em meu poder o seu Of.
n,? 148/78 e, o recorte 'do jornal Correio do Norte que
publicou o seu comentário sobre a minha visita a es
se progressista Município. Na oportunidade agrade
cendo a sua generosa atenção, subscrevo-me' - aten
ciosamente - Antonio Carlos Konder Reis Góver-
.nador do Estado

'

SINAL DOS TEMPOS

Sinal dos Tempos ou, Lei do Talião é uma das
,

justificativas para o estranho fato ocorrid�, na última
,

segunda-feira, no Norte do Estado. Após atropelar
no quilômetro 413 da BR-376, uma mãe e' seu filho
este de dois anos de idade e que veio a falecer no lo�
cal, o motorista do veículo jeep IV-1379 de Marialva
Ioshiak Shimada, evadiu-se sem prestar socorro �
suas vítimas. Dois quilômetros adiante, quando ten
tava uma ultrapassagem perigosa colidiu frontal
mente com um caminhão Mercede�-'Benz vindo a fa
lecer no acidente. O acontecimento teZre lugar nas
proximidades de Maringá e foi atribuído pelos mo-'
radores locais à "Justiça Divina". (G.P.)

"GODOFREDO RANGEL"

É com grande satisfação que recebo. convite do
caro amigo Dr. Enéas Athanázio para participar da
NOITE DE CULTURA" solenidade realizada na Fa
culdade de Administração de Empresas no Alto Vale
do Itajaí. Tendo como ponto alto o lançamento e ex
posição pelo escritor Dr. Enéas Athanázio do livro
"GODOFREDO RANGEL", ainda-no progr�ma cons
ta de Inauguração da Sede Sócio-Cultural do Diretó
rio Acadêmico "Dr. Guilherme Gamballa" Coque
tel-e "NO;ITE DE. AUTlóGRAFOS" Show' Musical
no Anfiteatro da Faculdade de Adrr{inistracão de Em-
"pre"sas do Alto' Vale do Itajaí. O livro lançado dis
pensa comentários levando em conta seu escritor Dr.
Enéas Athanázío de grande renome já' com diversos
livros lançados no mercado livreiro como: O PEÃO
NEGRO, 3 DIMENSôES DE LOBATO e agora o im-
pecável "GODOFREDO RANGEL". c

CONFIRMADA PARA O DIA '22 A VINDA
Dr. JORGE BORNHAUSEN A PAPANDUVA
É com prazer que transcrevo o ofício recebido

do Dr. Fernando Bastos, Chefe do Gabinete do Dr.
Jorge Konder Bornhausen em Florianópolis sobre a
vmda do nosso futuro Governador a Papanduva: Eis
o texto: Prezado Companheiro. Prazer 'comunicar ao
prezado companheiro que nosso futuro Governador
Jorge Bornhausen estará visitando seu município no
próximo dia 22/09/78, às 16,'00 horas. Na oportuni
dade, serra de todo proveitoso que estivessem pre
sentes os integrantes de nosso Diretório Municipal,
os Vereadores da ARENA á Câmara Municipal. Cer
to de contar com o apoio nunca desmerecido do bra
vo correligionário, renovo protestos de elevada estima
e consideração. Cordialmente. Fernando Bastos.

TELEFONES & NOTíCIAS
Os trabalhos de instalação da rede telefônica

em nossa cidade continua em ritmo acelerado. Equi
pe da TELESC vem desenvolvendo um, trabalho pro
ducente e de uma produção rendosa, os dias feriados
e mesmo, com o tempo chuvoso não tem sofrido so

lução de continuidade. Diante de tal fato, é viável
que o prazo previsto para o seu término seja dentro
do cronograma feito pelos técnicos da Telesc , Um
voto de louvor, aqui devemos externar ao Dr. Anto
nio Carlos Konder Reis, nosso Governador do Esta
do, que muito nos ajudou para tal evento e ao Dr.
Douglas de Macedo' de Mesquita, Presidente da T'E
LESC.

7 DE SET'EMBRO & PA'I'RIOTIS.MO
A data magna de nossa Independência foi co

memorada com programação toda, especial, durante
a semana toda os festejos continuaram até o dia sete,

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

GEORGE BUENO DA
NHAIA e TIBURCIA RIBEIRO
DA SILVA. Ele, natural de

Campo dos Bueno, deste Distri
to, nascido em 13 de julho de

1935, agricultor, solteiro, domí
ciliado em Campo dos Bueno,
deste Distrito, 'filho dê Maria

com jogos esportivos, palestras civicas, Sessão Sole
ne da Câmara de Vereadores, Homenagens aos Ex
pedicionários do município. Dia da Pátria, Alvorada
as 6,00 horas com rufar de tambores pelas' ruas, des
file de carros com queima de fogos. As 8,00' horas
hasteamento do Pavilhão Nacional, Estadual e Mu
nicipal em frente ao palanque oficial. Às 16,00 ho
ras, o monumental desfile constou de Máquinas e tra
tores, implementos agrícolas de grande porte e mo

dernizados com mais de 100 unidades, Viaturas do
Estado e do Município, seguindo-se a frota de trans

portes "Beira Rio", entidades escolares, Colégio Co
mercial de Papanduva, Escola Básica Alinor Vieira
Côrte, Grupo Escolar Manoel Estevão Furtado, Jar
dim de Infância Menino Jesus, Pré-Primário "Pro
fessora Maria de Lourdes", C. T. G. Os Vaqueanos,
C. T.G. Tropeiro Velho, Entidades Esportivas filia
das ao CME e Sindicatos. Às 17,00 horas foi entoado
o Hino Nacional por todos os colégios e o povo em

geral. Realmente foi a maior apoteose de Brasilida
de e Patriotismo manifestada em Papanduva em ho
menagem a Mãe Pátria. "ACIMA DE TUDO BRASI
LEIRO" .

FALECIMENTOS

t Dia 7 de setembro, Dia da Pátria, um grande
patriota nos deixou, partiu para sempre, atendeu o

chamado do Pai Todo Poderoso. Partiu tranquilo
num dia de tão alto cunho patriótico. RUBENS RI
BEIRO DA SILVA, que tantos, serviços prestou a

Canoinhas, Papanduva, e porque não dizer a Santa
Catarina, tendo sempre se conduzido com corre.ção
e honradez em toda a sua vida pública. No setor jor
'nalístico foi um grande herói na direção de um jor
nal. Conduziu por longos anos na qualidade de Dire
tor do nosso "CORREIO DO NORTE", com aquela
habitual humildade e pulso firme sempre elevando
com sua clarividência e sólidos conhecimentos a gran
deza da imprensa catarinense . Ponderado e criterio
so em seus escritos, nunca melindrou ninguém, pelo
contrário, procurava sempre enaltecer na sua lin
guagem modesta e clarividente seus artigos em "NO
TAS ESPARSAS", sempre foi uma coletânea que
condensava muito em pouco espaço. Amigo sincero
que sempre foi deste colunista, tanto nas horas ale
gres como nos momentos difíceis, não tendo como

agradecer só me resta invocar a bondade do Divino
Mestre para que o tenha consigo no Paraíso Celeste.

I

.f Causou grande consternação a todos que co

nheciam o sr , ARNO RECKZIEGEL, que residiu por
muito tempo entre nós, foi proprietário do Restau
rante e Posto Matinhos, atualmente, residia em Bar
ra Velha, Km 89 da BR.r-101. O extinto desfrutava de
larga e sólidas amizades em Papanduva. O colunis
ta apresenta condolências à família enlutada.

t Após pertinaz enfermidade, que' superou to
dos os recursos' da medicina, veio a falecer dia -04, o

estimado e benquisto cidadão sr. JOAQUIM JUN.,.
GLES, tronco de tradicional família papanduvense .

O extinto era Pai do sr. Zezinando Jungles Gonçal-
ves, MD. Presidente da Câmara de Vereadores de
Papanduva] Os sentidos pesames da coluna à famí-
lia enlutada.

'

PASSAR,ELA DA SOCIEDADE

.Dia 18 do corrente festejando estréia de idade
nova o sr. WALMIR LUCIO S.ENNA, Coordenador
local de Educação e Presidente do Lions. Na sua fes
tiva data muitos serão os cumprimentos e felicita-
ções. '

Dia 21 do fluente quem estará festejando ni
ver é o Dr. Rubens Alberto Jazar, humanitário mé
dico aqui residente. Na sua festiva data receberá as

mais merecidas demonstrações de amizade e grati
dão pelos amigos e admiradores.

Dia vinte e um niver da Sra. IRENE' MATOSO
SCHERNIACK. Residente em Monte Castelo, filha
do nosso assinante Emílio C. Matoso. Cumprimen
tos circulando. em alto estilo para a aniversariante.

UM POR SEMANA

PATRIA. A morte que se conqu.r:a pela Pá
tria não é uma dessas mortes lúgubres, choradas,
misteriosas, comuns; não; morrer assim, ao fumegar
das batalhas, é desembarcar-se de um dos enigmas
do nosso destino, é resolver o problema da grandeza
humana, morrer assim é engrandecer-se (Tobias
Barreto) .

Ind. e tom.lrmáos Zugman S.8.

Declara�ão
Declaramos para os devidos

, fins que foram extraviados os

documentos do veículo de ri/pro
priedade marca Ford F-600, ano
de fabricação 1972, cor verde
selva, chassis nr. K62UA-773879,
06 cil., 142 HP, ficando os mes..

·

mos sem efeito por haver sido
requerido 2.a via.

Canoínhas, 13 de setembro
de 1978.

16 de setembro de 1978

Três Barras «em nova dimensão»

Hom,enagem .

Póstuma a
Rubens Ribeiro da Silva
"Três Barras Em Nova Dimensão", abre hoje um parentesis todo espe
cial, ,para em "homenagem póstuma", procurar traduzir o sentimento
de pesar pelo desaparecimento do "Seu Ribeiro" como nós o conhe-

, damos.

Amigo pessoal do Prefeito Odilon Pazda, que o tinha como Irmão, Ru
bens Ribeiro foi esmpre aquele amigo sincero e leal de redes as horas.
ligado às Administrações Públicas de nossa região, contava em Três
Barras com grande número de amigos, e sempre que uma oportunida
de se apre.sentava, visitava nosso Município, mantendo contacto com

nossos munícipes, especialmente com os funcionários da Prefeitura Mu
nicipal, os quais conhecia um a um, desde que Três Barras ainda fo
ra Distrito de Canoinhas.

Dos momentos históricos de nossa cidade, das famílias tradicionais que
aqui viveram, Ribeiro sempre podia dizer desta ou daquela passagem"
deste ou doquele acontecimento, registrados em tempos passados.
Como Diretor deste Jornal, fazia questão que semanalmente "Três Bar-

,

ras - Em Nova Dimensão" integrasse as páginas do seu querido "Cor
reio do Norte", e mesmo que a matéria chegasse já a última hora,
procurava fazer com que fosse publicada, porque para "ele", Três
Barras e todos os Municípios desmembrados de Canoinhas ou integro-
dos na região, eram 'parte de seu coração. Se amava sua "Canoinhas",
dividia este amor com as cidades vizinhas.

Dotado de uma sensibilidade humana invejável, com poucas palavras
sabia transmitir encorajamento nas horas de dificuldades, e com, um
sorriso franco deixava transparecer toda a alegria que lhe ia na arma,
quando o momento era de glória, quer para si ou para os seus amigos.
Não titubeava em apontar francamente, mas de maneira cavalheires
ca, as ,falhas deste ou daquele empreendimento, deste ou daquele ato,
sem proceder julgamento pessoal de se autor, mas analisando o ato em

si, sua repercussão e resultados.
.

Dado sua humildade, pouco procurava demonstrar, mas "Seu Rlbelro"
,

era dono de uma inteligência perspicaz. De suas analises tirava con
dusões rápidas, e' se jugava oportuno, não fazia por esperar seu inter
locutor; caso contrário, preferia o silêncio em determinadas ocasiões,
esperando com paciência para transmitir seu raciocínio, e quando o.

fazia, de tal forma o fazia, que dificilmente se poderia contestá-lo,
salvo quando em diálogo aberto e leal.

Sempre preocupado com as Administrações Públicas; tecia seus comen�'
tórios através de sua "Notas Esparsas", que publicava semanalmente
(leste Jornal, que aliás o grande público aguardava e que era a pri
meira parte a deleitar os leitores, pois ali se ficava sabendo tudo o

que ocorria em Canoinhas e em nossa região, inclusive os visitantes
que aqui chegavam, os velhos amigos da região que se destacavam
em outras plagas, os caçadores que iam em andanças pelo Mato Gros-
50 ou outras regiões do Brasil, e era sempre o primeiro a saber das no

vas indústrias que por aqui desejavam se instalar.

Neste bulicoso entremear de novidades, nunca colocou seu nome nos

artigos que escrevia, preferindo ficar no anonimato, importando apenas
que pudesse contribuir para a divlJlgação da nossa região.
Talvez jamais imaginasse, que ele que sempre se mantivera neste ononi
mato, seria a principal notícia de um Jornal e da Rádio Santa Cata
rina de Canoinhas, que com pesar e profundo sentimento divulgava
C! nota de seu falec;:imento.
Assim, os inúmeros. amigos e os que o conheceram, lamentaram pro
fundamente a' perda deste companheiro.
Ardoroso esportista, foi numc tarde de esportes, no campo "Benedito
Therézio de Carvalho Junior", que ele sonhava ver todo iluminado,

J foi ali, junto ao alambrado, que a morte o acolheu, cercado .de todo

� aquele público, que ele tanto estimava.

, Amante de sua Pátria, foi numa data festiva para o Brasil, naquele 7
de setembro, certamente muito feliz com o sucesso do desfile da manhã,
daquele dia, que o "Seu' Ribeiro" nos deixou.

Espose, pai e avô estremoso, amigo de todos, por seus companheiros
foi socorrido e ao seio de sua Família retornou para a despedida eter-
na.

O cortejo que o acompanhou até sua última morada, foi um dos mais
numerosos que Canoinhas já presenciou, mercê da amizade que todos
lhe devotavam e à seus familiares.

Partindo poro sempre, ficou seu exemplo de homem de bem, franco e

leal, amigo sincero. Os seus conhecimentos que sempre procurou trans
mitir e que sabia transmitir, ficarão gravados na memória dos que o
cercavam.

Particularmente, sempre devotei grande admiração pelo "Seu Ribeiro",
desde quando assmiu a Direção deste Jornal sempre procurou me in·
centlvor à escrever,

Minha esposa Ivete, que com ele trobolhou nos tempos do Cartório, co
mo eu, lhe devotava grande estima, pois soubera ser o "bom pOtr-ãolt• '

Assim, unidos no mesmo pensamento, sabemos que no reino dos c=lKss�
Deus o acoJheu, porque "Rubens Ribeiro da Silva" com dignidade é
amor, cumpriu sua missão nesta terra.

Aos familiares de "Seu Ribeiro", os pesames de "Três Barras Em NÔ\la
Dimensão", do povo tresbarrense e de minha família.

----) PAULO FRANK
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BASILIO HUMENHUK
, I Revendedor

1948

& (Il. LTDA.
FORD I

197830 ANOS
Fazemos sempre a melhor oferta em veículos novos FORD

e usados de qualquer marca.

DISPONIBILIDADES DA SEMANA:
Rural 1971 - verde e branca
Maverick 75 -, amarelo

\

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
Variant bege _' 1975

Adquira seu veículo com a mínima entrada.

Veículos inteiramente revisados, de boa procedência, aos
melhores preços da regi�o.

Vis!ite-nos sem compromisso, em nossa loja à
Rua Vidal RamoS)'203 - Fones 22-0268, 22-0468 e 22-0024

-- - ------ ---- -----�---

.
'

No Departamento de Veículos Usados
de Miguel Procopiak Comércio de
Veículos Ltda.,. você encontrará
para pronta entrega:
Marca Ano

Opala 4 portas 1974

Opala 4 portas .. 1973

Opala 4 portas 197,,1
Corcel G.T. .. ., .. .. .. .. .. .. 1975

,(

Kombi ... � ..... , r ••••

Volks .. .. .. . .

1977

'l97�{

I
I .,.

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEllULOS LTDA.
Voncessionário General Motors do Brasil S. I.

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

__iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
�--- ,-----�

/
rrmrm ....M

,1,.,01" ,

Ânlverserientes da Semana
ANIVERSARIAM-SE:

HOJE: a sra. Rosa, esposa
do sr. Derby Fontana; a srta .

Lucy Tomporoski, residente em

Guarapuava; o 'menino Marcos

'Rogério filho do sr . Waldomiro
Medeiros.

AMANHÃ: a sra. Karin A:
Graf esposa do sr. Heitor C.

Costenaro; o sr. Heriberto Hil
deberto Schulz.

\

DIA 18: os srs, Afonso

Grosskopf e Iaroslau Dol�zny;

Prefeitura, 'Municipal
de Três Barras

LE� N.Q 456 DE 30 DE AGOSTO
DE 1978

AUTORIZA FIRMAR CONVÊ-·
NIO COM O MINISTÉRIO DA

EDUCAÇÃO E CULTURA, E
DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ODILON PAZDA, Prefeito
Municipal de Três Barras, Esta
do de Santa Catarina, no uso de
'suas atribuições, faz saber que
a Câmara Municipal decretou e

eu saciono a seguinte:

I
L E I:

Art. 1.'0 - Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

firmar convênio com o Ministé
rio da Educação e Cultura, pa
ra a construção de um Ginásio
de Esportes com Canchas Poli-

.

valentes.

Art. 2.° - Esta Lei entrará .

em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

Prefeitura Municipal de,
"I'rês Barras (SC), 30 de agosto
de 1978.

Odilon Pazda
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrada e pu
blicada no Departamento Admi
nistrativo desta Prefeitura na

. data supra e será publicada no

Jornal "Correio do Norte".

Paulo Adão' Frank
Diretor Administrativo

_- .. �'.:....,_ <

COZINHAS COMPONíVEIS
TODEISCHINI

130nitas SOfisticadas - auançadas - úteis

Venha conhecer as vantagens e as condições de pagamento -,

em

KOHLBECK & elA. LTDA.
Rua Vidal Ramos, 1146 Fone: 22-0536 Canoinhas-SC

o jovem Paulo Henrique Tom

poroski, residente em Guara

puava; a garota Cláudia, filha
do sr. Edmar Sampaio.

DIA 1.9: os srs.: Ivan de
Paula e Silva e Miguel Tokars
ki: a srta. Beatriz Izabel Maron
Becil ,

zura e Zeno Babíreski; o meni
no Humberto" filho do sr. Iaros
law Dolisny; o jovem Wilson
Karvatt

DIA 20: o sr. Wilson Sele ...

me; o garoto Osmair, filho do
sr. Jovino Roesler.

DIA 21: os srs.: Pedro Jen-

DIA 22: as sras.: viúva ali..
I vià Borges de Lirna e viúva Joa
: na Todt; a srta, Laura Schroe
i der; os jovens : Orlando e Os
I waldo (gêmeos) Grosskopf e

Saulo Maron Becil, residente
em Major Vieira.

Aos aniversariantes, nossos

cumprimentos.
-

Os familiares de

Ribeiro da SilvaRubens
agradecem sensibilizados as manifestações de pesar recebi
das por ocasião do passamento do, seu ente querido.

Canoinhas, 11 de setembro de ,1978.

t AGRADECIMENTO I
Filhos, Genro, Noras, Netos e Bisnetos, ainda conster

nados com o falecimento de sua inesquecível Mãe, Sogra, Avó
e Bisavó

F'RANCISCA WERKA
ocorrido em 07/09/78, agradecem sensibilizados a todos que
os confortaram no doloroso transe por que passaram, e acom

panharam a extinta. até sua última morada. Em particular
agradecem aos Freis LADI e ANTONIO bem, como à Irmã
JOANA, pelo conforto espiritual prestado, aos médicos Dr.
Osvaldo Segundo de Oliveira, Dr. Reneaux Cubas, que sem

pre trataram da falecida, e principalmente ao Dr. Marcelo
Jacob Fuck, qu� com tanto desvelo e dedicação procurou mi-
norar seus sofrimentos e assistiu-a até o final.

'

A todos a nossa imorredoura gratidão.
Canoinhas, setembro de 1978

\_

.

t Convite-Missa
Os familiares de

MAMED CADOR
convidam parentes e amigos para a Missa de 1 ano de seu fa
lecimento, que será celebrada HOJE, dia 16/09, às 19 horas;"
na Igreja .Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de fé e caridade cristã; agradecem
os familiares.

Polícia Milita!"

/ Dem'Onstrativo
3.° BPM PPRP

de Ocorrênci as
'

Mapa Demonstrativo das Ocorrências atendidas por esta RP,
durante o mês de AGOSTO de 1'978.

Natureza da Ocorrência N.Q de
Ocorrência

Detenções
Fem SomaMasc

Averiguação.. .. ..

. 10
Agressão .. ..

'

15
Embriagues .. 20
Furto.. .. .. 05
Demente.. .. .. 06
Roubo.. .. .. 03
De�ordem .. .. .. .. .. 13
Disparo Arma de Fogo 01
Desarmamento .. .. .. .. 05
T'

.

01O)ÇICOS .. .. .. .. . ..•

Punguista ;. 01
Assalto .. .. .. .. ;. .. 01
Acid. Veic. e/Danos Materiais 03
Acid. Veic. c/Danos Pessoais 01
Queda piAcid. Diversos .. .. 01
Vadiagem .. ., .. .. .. .. 01· 04
T O T A L .. .. .. .. .. .. .. 87 ' 59

AUXíLIOS DIVERSOS AO PÚBLICO
Auxílio à Autoridades .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Auxílio à Doentes
,

Policiamento Preventivo (Rondas) .

TO·TAL
, 1 •••

Quartel em Canoínhas, SC, 05 de setembro de 1978
Sadi Anastácio Lanhi ,- 2.° TEN CMT POL RP/3.0

02
07
19

02
\ 11
20

04
01

03,
oi
10 02

03
01
12

, 10
02

10
02

01

07

'02
01
62
65

'
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AS DEBS DO

CLUBE CANOINHENSE

Foi realmente muito mar-

cante, o Baile das Debutantes-
78 do Clube Canóínhense leva
do a efeito no último sábado.
Uma das festas mais alinhadas
dos últimos anos, com as depen
dências do magestoso comple
tamente tomadas pelos pais, pa
rentes, amigos e convidados das
22 meninas-moças que estrea
ram na Sociedade naquela noí
te.

Os brotos apresentados pe
lo Jornalista Carlos,Müller são:
Maria Irene Ferreira de Souza,
de Criúma; Rosane Porto Se
leme, de Florianópoisl; Cláudia
Regina Uba, <te' Florianópolis;
Isabela Mendes Sielsky e Clari
ce Raquel Mendes Slelsky, de
Florianópolis; Liana Juk, de
Porto União; Maria Adriana
Breny, Mauren Knüppel, Ro
sângela Gonçalves, Solange Te
rezinha Pazda, Tania Mara
Boeing, Sandra Machado, Tai
sa Bernadete Bauor, Valderês
Tabalipa, Andréa Beatriz M.
Weinfurter, Angola Rosi Salo
mon, Clélia Pedrassani, Cristi
mon, Clélia Pedrassani, Cristi
na Nora Batista, Isabel Cristina
Bossi, Luiza Lorena Mikus, Lu
dana Pieczarka, e Sandra Ma
ria Gonçalves.

JOGOS DA PRIMAVERA

O Sr. Eloi Bana, Diretor do
Colégio Estadual Santa Cruz,
falando à "Destaques" informou
que os Jogos da Primavera de
1978,_ serão realizados de ,07 a

14 de outubro próximo. Este
ano o evento contará com a

participação de atletas de Três
Barras, Major Vieira, e Irineó
polis. '

É uma promoção da Pre
feitura Municipal, que dará to
do o apoio necessário - e Co
missão Municipal de Esportes,
assessorados pelo Departamen
to de Educação Física do Giná
sio de Esportes.

Serão disputadas as se

gunítes modalidades: Futebol
de Salão, Voleibol, Andebol e

Basquetebol, sendo estes os jo
gos de" quadra. 'Haverá ainda a

prova de Ciclismo, além de Bo
lão, Tênis de Mesa, Xadrêz, e a

modalidade inédita este ano Q

famoso TRUCO.

Cada equipe participante
deverá apresentar uma jovem
candidata, que concorrerá ao

Concurso, RAINHÁ DOS JO
GOS DA PRIMAVERA, a rea

li�ar-se no final das competi
çoes.

--... .

Modas
Soulin'

ALTA MODA FEMININA

22-0682

TV IGUA'ÇU
Com excelente imagem em,

nÜ'ssa cidade, a TV IGUAÇU,
Canal-4 de 'Curitiba com grande
audiência em nossa região, ago
ra transmitindo a Programa
ção da Rede Tupy de Televisão.
As novelas com horários bem
distribuídos começam a dividir
a audiência com as demais. O
Programa Mário Vendramel em
horário gostoso aos sábados, é
o preferido, segundo apurei nu
ma enquete de improviso esta
semana. Aos domingos pela
manhã os nossos conterrâneos
LEONEL ROCHA e CAMPOS,
comandam um dos programas
de maior audiência, da TV

IIGUAÇU, é O' "NOSSA TERRA

ues
NOSSA GENTE", onde partici
pam as expressões da música
regionalista e sertaneja dos Es
tados do Sul. Os parabéns do
colunista à Equipe do Canal-4,
e o abraço dÜ'S! canoinhenses
através deste jornal.

NIVER

Dia 10 último, circulou os

parabéns pela data natalícia pa
ra o Sr. João Francisco da Ro-

'

sa, ilustre Gerente da Agência
de Canoínhas, do Departàmen
to de Correios e Telégrafos./

Os cumprimentos e a ho
menagem da Equipe do Correio
do Norte através desta coluna.

Os 25 anos conJugais�ide ZaIDEN (lOÉ) SEUME -

Para comemorar suas Bo
das de Prata, o casal ZAIDEN
e ZOE, fizeram o mesmo trajeto
de suas �úpcias" viajando' 'por,
avião até o Rio de Janeiro onde

/ '

reviram com muita saudade, os

lugares e praias onde estiveram
há 25 anos.

DAMAS DA SOCIEDADE

PROMOVEM CHA

BENEFICENTE'

Foi quinta-feira à noite na

residência da Sra. Maria de
Lurdes Furtado, a elegante reu

nião para o chá beneficente das
Domadoras do Lions Clube de
Canoinhas . Ê a reunião tradí
cional de todas , as primeiras
quínats-Ieíras do mês, e visa ar

recadar fundos para, a Campa
nha que irá adquirir roupas de
cama para o Hospital Santa
Cruz. A Sra. Doracy Selerne,
Domadora do Presidente do

Lions, nos informa uma novida
de à respeito desta Campanha,
e que divulgarei nas próximas
semanas.

SUCHEK - Despachante Oficial
A uto Escola

R. Fel�pe ,Schmidt, 392 - Fone 22-0511

Seguros em geral - Emplacamentos
Transferências de veículos - Con
Iecções de Placas para Veículos -

Carteira de Motorista - Carteira de
, Identidade - Guias de Taxas Esta

duais - Contrato de Locação l}e
Imóveis.

, \.:_�"'t,?,-r;;!]
Desta feita, complementa

ram sua estada na Cidade Ma
ravilhosa, no HOTEL MERI
DIEN, de classe Internacional e

de propriedade da Air France.
Lá participaram do Show na'
Boite REGINE'S, uma das mais
sofisticadas no momento do Rio
de Janeiro.

CONCURSO DE

FANFARRAS EIU MAli'({A

'O 5.° Festival para o Con
curso d'e Fanfarras e Bandas

que reunirá representantes do

Paraná e Santa Catarina; será
realizado em 30 de setembro no

Ginásio de Esportes de Mafra".

Ê uma promoção do Colé

gio Presidente Caetano - Mu
nhoz da Rocha, que já convidou
'a fanfarra do Colégio Estadual
Santa Cruz, classificada em 1.0

lugar no Desfile da Indepen
dência dia '7 último.

Esta coluna estará do-
Icumentando o acontecimento.

MICHELE VEIO

PARA ALEGRAR

Muito feliz está o casal Jo
sé Murilo (Doris Estela) Calix
to, com o nascimento de Miche-
1e na Maternidade do Hospital
Santa Cruz, dia 12 às 23 :30 ho
ras. Pela coluna segue um abra
ço com as felicitações aos pre
zados amigos.

Cúcio Colombo

A maior concentraçãoj cívica do ano

Sur-Acontecimento que merece

destaque, foi o Desfile Monu
mental que o povo canoinhense
assistiu dia 07 de setembro, com
a participação total dos estabe
lecimentos de ensino, clubes de
.serviço, equipes esportivas, e os

diversos representantes d.e má-
quinas e implementas agrícolas
de Canoinhas ,

Destacou-se sobremaneira
a apresentação dos alunos do
Colégio Estadual Santa Cruz,
que foi classificado em 1.0' lu-

"

Os,9 jurados que assistiram
o Desfile do Palanque Oficial,
votaram por unanimidade na

primeira colocação do Colégio
Santa Cruz.

PAI

Homenagem (

Esta semana nesta Coluna, destaco com satisfação um poema,

de um grande $' prezado amigo, que poucos dias antes de perder pa-
ra sempre seu querido pai, redigiu estas palavras com todo o afeto

C!ue lhe dedicava. A data trágica que a todos chocou, foi 12 de agos
to, Dia dos Pais:

Anos e anos cansados, apoiados em

ombros calejados, contemplando
diariamenet, a vinda rapidamente
tal qual luzes esplandecentes, fios
de cabelos broncos, cobrindo-se corno

um manto, fazendo-lhe quase um santo

face pedregosa, de muita luta teimosa
em suas mãos calejosas, dum homem
que não se trai, você é mais do que
isto, você é gr�:mde meu' pai.

'

oyrtojosé

Lioos entrega Chevette a José lattar-
-

Enquanto as DD.MM. do Lions
Clube de Canoinhas, efetuavam
reunião, sob a presidência da DM.
Dorací, visando campanhas a elas
afeta, os CC.LL. comandados pelo
CL. Antonio Merhy Seleme, e mais
o CL. Zaiden Emiliano Seleme, e
ainda o CL. Antonio Simões e o CL.
Walmor Astrogildo Furtado, efe
tuavam a entrega do CHEVETTE

OK., ao feliz contemplado JOSÉ
ZATTAR, nas dependências da con
cessionária Chevrolet desta cidade
ocasião em que, foi feito o flag:ran�
te fotográfico como testemunha. Pa-
rabéns Lions Clube, por mais esta
campànha para a APAE de Canoi
nhas, com angariação de fundos de
Cr$ 150.000,00.

VOC� GOSTA DE ANDAR SEM-
I

Bazar
Rua Felipe Schmidt, 393

Agora integrando AS ORGANIZA

('ÇÕES N�VALDO BURGARDT�,

Palácio dos Móveis'
Economia legal você faz comprandO no

P��9 F', a � ($ii ; :- ";' ..]. c' � 'I "'o�
;;) ",I �, '_� .,J .� �Lll' )Móveis em geral, esquadrias, portas,

janelas, forro, assoalho, grupos esto-
"

'

fados e méveís eBl fórmi�a

R. Paula Pereisa, 1178 - Foae 2�0M34.

TUDO pAR� O SEU LAR, COM
ENTREGAS A DOMICILIO.

Rua Major Vieira. 511
Fones: 22-0-979 e 22-0124.

'

PRE NA MODA? Então Procure lO

(
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Setembro,' despontou e junto a primavera chegando, com um bo

nito casamento a nos encher os corações de contentamento.

GLIDCIA DEL
MAURICIO, b ira
tembro com n

e

e-
BC

Maurício Antonello e Glaucia Helena Natividade Se
leme: casal elegante que se uniu no primeiro dia de

setembro, na Igreja de Santa Terezinha, em Curitiba.

Verdadeiramente contente; encontra-se o casal Dr. Zaiden Emilia-

110 Seleme e Dia. Zoé Walkyria Natividade Seleme e bem' assim o casal

Ernygdio Antonello e Carmem Galeb Antonello, com o casamento de 'seus

filhos GLAUCIA HELENA e MAURíCIO.
\

, Dia 1,10 de Setembro, na Igreja de Santa Terezinha do Menino Jesus,
em Curitiba, Paraná, foram consagrados perante Deus e a Sociedade, na

presença de cerca de 500 convidados, Gláucia Helena e Mauricio.

O "sim" foi pronunciado, quando parte dos componentes da Or

questra Sinfônica do Paraná, singraram na nave principal da Igreja, a

música maviosa de Chopin.

,
A decoração, ricamente elaborada pelas mãos da artista Lidia da

Luz, do Orquidário Lineu Robert Ltda., desde as escadarias externas da

Igreja e até o altar, primou pela tonalidade em amarelo, feita com flo
res do campo" alinhando com a presença marcante do mundo social e em

presarial paranaense e catarinense, e ainda do Rio, São Paulo e do Ama

zonas.

Vestindo, a noiva, traje próprio criado por sua mãe e muito bem

confeccionado pela costureira Carmem Nader, mais parecia o deslizar de

nuvens brancas em céu fartamente iluminado por estrelas.

A mãe da noiva vestindo um. "kaftan" provindo' através represen

tação Marroquina no' Brasil em tonalidade ferrugem, deu ênfase ambien

tal a tão grado acontecimen'to. O noivo, com traje Clássico, foi levado ao

altar por sua mãe, trajante vestido longo de seda pura.

,O corte] o, precedido das damas "d'honner" : ryfaria Cristina, Ana

Paula, Karina e Eloi'sa, em traje camponesa, em tonalIdade amarelo, <:ons

tituiu a ,primeira vislão do qu,� foi a entrada da noiva.

Após a cerimônia, em que frei Felix,\ p�drin�o .de crisma do noivo,
'

pronunciou sua homilia, enaltecendo a carreIra medIca que os nubentes

élbraçararn, foram, os convidados recepcionados no' salão d� festas do Ch�
be Concórdia onde o buffet Deucher & Deucher trouxe a mesa, as maIS

finas iguaria�, para um ceri�onial de tamanho quilate, tend� como m�s
tre de cerimonial, a sra. Tereza que primou pqr ser descontraIdá e elogIa-·
velmente eficiente.

.

.

Os padrinhos foram fotografados por Paulo Cougo! !lo salão azul do

clube, com os nubentes., seus pai,s, Olfe os .abr�ços p.onhfIcaram ..
Os nubentes, tendo presente sua s'atIsfaçao e Imensa alegr.I�, a�ra

deceJ;'am setis' convidados pessoalmente, trocan�o abraços e fehcItaç�es,
oferecendo seu novO. lar, e, prometendo constrUIr, e�. comum, uma VIda

de amor eterno, muito carinho e bastante compreensao.
I ,

' _,.

Encetaram viagem nupcial, palmilhando a Cidade Maravilhosa, a

nossa Rio de Janeiro com seus encantos.

For� padrinhos de Gláucia Helena: João Natividade Junior e. s�
nhora; Hamílton Checa e· senhora; João Armando .Matte e se!lhora; LIgI�
Natividade:' M9:tte; Ronald- d.e M·ello Portugal; LUIZ Orlows�I e senhora,

Luiz Buehmann e senhora; Saulo Carvalho e senhora; An!omo: Merhy Sel

leme e senhora; Zacharias Emiliano Seleme e senhora; VIctorIa Seleme e

Lezar Aug'usto Kerhig. .... ,

.

Foram padrinhos de Mau.rício: 'Lourival P9pp e senhora; Wa�or
Pereira e senhora' José Luiz Ciola e senhoi'a; Jose Harc�ldo Z:;tntedesc� e

senhora' José Za�tedeschi 'e senhora; Edison Luiz �abTl e' nOIva A:nehse;
Milton Lopes e senhora; .Jurandir Boss e senhora; :Vmya Ol�a CassIas Pe

;r·eira e seu f:ilho Ildefonso; Fábio Antonello e sua Irma :Evehse Antonello.

Dec!"eto N.O 39/78

Declar.a de Utilidade Pública
uma área de terra

Ben-dito Therézto de sr vs-

lho Nettc, Prefeito Municipal
de Canolnhas, Estado de Santa
Catar ine, DO uso. de :SU8S atr í

burcõ-s lflgais e nos tHmos do

artigo 6.° do Decr-eto-Lei n.?

3.365, de 21/06/1941.
DECRETA

Art., 1.0 - . FIca decl H8d� de

Utfniad- Púbhca, par.. fln� "lf'

,�eSapr()pl iaçãu smlgáv-l ou Ju

+ictal, um» are a d� t .. r r a com

998.UO rn2 (n!IVecentos e 0(1-

V nt.- e or.o m tro s qusor vdo-]
para .ab-rtura do rua Alol" S u-

b"r «trt-'(h », d'i propr1-1� le ao

SR. JULIO SACHlr�SKI

Art 2.0 - O preço €&tipule.
do pe la deVIda r1f.>s�pr(\p r-çâo,
se r s d@ Cr$ 50,011 (CH qu-uta
cruz [ros) o m e tr o qu- rr s do.

Art. 3.° - E�te Dvcreto e n-

tr s r
á
em víg.» na dat s d" sua

publicação, r e v- ga1as 8"l dispo
SIÇÕ�" em contr

á rio. -

Gabinete do Pr- f�ito Muni.

cp 1 de Can()j, h ''', fim 15 d ..

-e t-mbro dt" 1978.

BENEDITO TH C NETTO
P r e f I t o M u o I C I P )·1

.

Núcleo Rural
S N R P -

(Extrato dos Estatutos)
Fundada como Sociedade Civil, será registrada co.'

mo Pessoa Jurídica de direito privado, em Cartório com

petente. A SNR P tem sede e foro no Município de Pa

panduva, Comarca de Itaiópolis Estado de Santa Catarina,
de duração indeterminada, podendo atuar em todo 'o
Território Nacion-al, tendo por finalidades e objetivos pri
mordiais - I - Empenhar-se para promover a desativa

ção do 'CIMIt atualmente na posse do Ministério do

Exército com o fim. de utilizar toda a sua área em Nú-
, ,

cleo Rural Papuã, dedicado inteiramente à produção agr0-

pecuária, indústrias afins, centros de pesquisas etc. - II -

Obter à restituição das propriedades em processo de de

sapropriação aos seus legítimos proprietários ou sucessores,
,

amparado na Constituição Federal e na
I

Legislação espe-
cífica em vigor em particular o Estatuto da Terra, e os

Decretos-Lei n.? �.760 de 05 de setembro de 1946 e n.?

178. de 16' de fevereiro de 1967 «que dispoem sobre os

bens imóveis da União», - III - obter a 'colaboração dos

poderes públicos em especial da presidência da República,
do Estado de Santa Catarina, do Estado do Paraná é dó
Ministério do Exército, para a consecução de seus fins.
Os sócios da SN r<.P não respondem, nem mesmo subsi
diariamente pelas obrigações da entidade. Será dirigida
por urna Diretoria composta de Diretor-Presidente (seu
representante em Juízo ou fora dele); de Díretor-Secre

tario e Diretor Financeiro, eleitos pela Assembléia Geral
e mandato de dois anos. Compete à Diretoria. entre oU-.
tros encargos, autorizar o Diretor-Presidente a firmar con

v-nios, ajustes e protocolos, com entidades públicas e

privadas e a contratar um Assessor Jurídico, advogado
registrado na O A B, para assessorá-lo em todas as ques
tões da competência da SN RP, para a consecução de
suas Finalidades e I bj -tivos Os cargos da Diretoria não
serão remunerados, Contará ainda com um Conselho Fis
cal e Deliberativo com finalidades específicas. A extinção
da SNRP, destino de seu patrimônio e a reforma estatu

tária, dar-se-ão de acordo com 0,8 artigos 29, 30 e 31 res

pectivamente.

Papanduva. (Se), 09 de setembro de 1978.

Sociedade
-

PapuãPrefeitura MuniCipal
de Canoinhas

Lel:N.O 1.447 de:14j09/78
Suspenda cobrança de mui

I

)

ta sobre aívidd ativa

Bvrr-rnto 'I'h-r ezio' dfo' C.'Hva
h) Netto, Pr-f ... 'to Mu I1C1p I

'fi Ceootnha s E"lta 10 o e Santa

C'Itsnna. no. Uso d� -u s "drl

bUlÇÕ"S f Z _óif!b r que 8 �_ âm s

r e Municip ... l recr e tou e eu 1'080-

cíouo a st"guinte
L E I

A r t. 1 o
- Fica' -u-pens» B

multa sobre (S rébítos mscr it. s

em Divida Ativa

Art. 2.° - Esta Lei entrará

em vIgor Da data de sus publr
ca çâo revogadas as drsposíções
em contrário.

Canoinhas, 14 dF sf't�rnbrf'/1978.
BENEDITO TH C. NETTO

Pr ef ito 'Mumct pal
Esta L· i f·j rflgb.tr·HJa e pu

bltcad- DO Departamento Ad

ministrativo, na data supra.

FA-BIO NABOR FUCK
, Drre tor Adrmntstreuvo

Vice Pff·f�ito Municipal

, I

7 UE SETEMBRO UE, 1978.

A maior concentração .eivica já registrada na história de Canoinhas:
Independência do Brasil, com 156 anos! ' ,

� F«!i um �a festivo;.a alegria dos estudantes, dG� clubes de serviço,
assocraçoes, clubes esportivos, representações de classes, crianças, adul
tGS; enfim, toda a população compareceu.

Dia 07-09-78, data �istória 'para Canoinhas; festiva e ao mesmo

tempo triste..

Festiva, para as crianças,' que tiveram a opertunídade de demons
trarem sua fé no "Brasil Grande", "Independente"; triste para Canoinhas!

Triste, porque, dentre uma alegria tão grandemente demonstrada e

comemorada nesta data, Canoínhas vem a perder um personagem. Perso

nagem que sempre pontificou, com sua presença,
.

nas mais importantes
decisões de nGssa comuna.

I .

Nunca cometeu o deslize de prejudicar alguém, através de sua pa
lavra escrita e muito divulgada, pelo jGrnal Correio do Norte ... "Folhas
que Ficam".

"Folhas que Ficam", gravadas, arquivadas e Imortaís para a histó
ria de Canoínhas,

Quem acompanhou e até mesmo conheceu a linha jGrnalística, a

ética proífssíonal, a maneira de usar 98 adfetívos no lugar certo; sem

magoar 'Ou prejudicar, ao responder 'Ofensas e até injúrias com sua cal
ma de homem honrado, sincero, bondoso e além de tudo humano e CG:m

preensívo. .'
,

\. h.,lj·1
Nã.o v.ou aqui, usar demagogia, estendendó-me em elGgios, nas exé

quias de um cidadão, que em vida também .cometeu seus erros, o que é
comum em tGda p'essoa humana. Mas na "Balança Divina", temós certe

.\'la, que mesmo com seus defeitos humanos, o bem praticado aqui entre
nó�, por este hGmem pesará bem mais.

.

"FGlhas que Ficam", é uma homenagem à pessoa, que justamente
a'O sentir as emGções de alegri� por ver seu trabalho cGrGado de êxíto, por
ter prestígi.o em tGdos .os quadrantes de nossa comunidade, em todas as

esferas de 'Orientação deste pOVG ao qual muito amou e se dedicou. I

, "FGlhas que Ficam" registradas num jGrnal por 16 anos, sob sua

.orientação jGrnalística. 'I

'

Dia 07 de setembrG de 1978, ficará registrada na história de Canoi

nhas; f'Oi o dia em que, pela vontade de Deus, escolhido foi a juntar-se aos

just.os, o nOSSG querido e estimadG jornaliSta RUBENS RmEmO DA,
SILVA. E.R.S.

Folhas que ficam

Certificado extraviado
FERMINO LOPES MEDEI

ROS declara para todos 0'S, fins

que extraviou o Certificado de

Propriedade do veículo Volks�
wagen 1500 de cor verde, ano'

1971, placa CA-2865.

O mesmo fica sem efeito
por haver requerido 2.a via. I

\

(erti ficado extraviado'
MARIO 'WUNDERLICH de..

clarq. para todos os fins que ex...

traviou o Certificado de Pro..

priedade do veíçulo Chevette

GP, cor amarela, placa CA-3998,
chassis 5D11AFC172300.

O mesmo fica sem efei1Jo

PQt haver requeri,do 2.a via·.

\

I
Prefeitura. Municipal

de (ano�nhas
, Aviso de :.Licita�ão
A C -missão d� Ltcitacão da

Prt- feitura Muntctps l de C <j noi
»h oiS leva 80 conhecímento dos
í

nteresas do s que se acha 8berta
ti} Tom .. da de Preço - Edital
n.o 018/78, pare «êlqulsição de
1 (U[liJ) chassis com Cti bioe" mo
tor diest"l, capecid8de até 4500

kilos, equipado com carroceria

de mad@ira», com p!'3Z!J de en

trega até ài 15 (�UIOZ') horas
do dia 10 (dez) de outubro do
corrente ano (10.1078), no Ga
binete do Vice Pr .. felto Muoi

ctpsl. C ,pia do ref�rtdo Edital
e maiores esclar@címentos serão
obtidos junto a referida Comis-'
são.

Conoinhas, 15. de setembro de
1978.

HUGO ANTONIO PE1XOTO
Preéidente da Comissão

Dia 5 de no"embro
, Fasta' na

Comunidade Luterana

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE

,

-'"
16 de setembro de 1978

,I
I

-

DELEGACIA ;� DA 'll,� S UNA B
.

�.;.". ,.;m I ..

Portaria Super N. 14, de
EM SANTA

30 de
-\

o SUPERINTENDENTE DA SUPERIN�NDÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO (SU�
NAB), no uso de suas: atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de ser aper
feíçoado o. sistema de preços máximas' de venda dos
produtos farmacêuticos de uso humano, veterinário e

dietético aos consumidores, para melhor disciplina
de sua comercialização e seu mais eficiente controle

. em todo o terrttórío nacional..
. .

CONSIDERANDO os estudos' elaborados pela .

Superintendêncià Nacional do
.

Abastecimento (SU -

.

NAB) em conjunto com. 0' Conselho Interminísteriai
de Preços (CIP) e o disposto no Decreto n. ° 79.706)
de 18 de maio de 1.977 e na Resolução n. 00 15, de 20 de
dezembro de 1977 do Conselho Nacional do Abaste
cimento ,(CONAB),

RE'SOLVE:

Art. 1.00 - Instituir, para todo 0' território na

cional, o "Preço Fábrica" e "Preço Consumidor" como
preços máximos de venda para co.mercialização de
produtos farmacêuticos de uso humano, veterinário o
dietético que contenham substância medícamentosa ,

I

§ 1.00 - O "Preço Fábrica" é aquele autoriza
do pelo Conselho Interrnínísterial de Preços (CIP)'
como preço máximo de venda dos fabricantes, posto
o produto em qualquer parte do território nacional,
incluído o Imposto. sobre Produtos Industrializados
(IPP, quando incidente.

§ 2.'° .._... O "Preço Consumidor" é aquele fixa
do por esta Portaria corno preço máximo de venda ao

consumidor, para estabelecimentos varejistas, hospi
tais, casas de saúde, clínicas ou entidades congêneres.

§ 3.° - O "Preço Consumidor" será formado
pelo "Preço Fábrica" acrescido 'da margem bruta de

, comercialização de até 35% (trinta e cinco por cento},
no qual já está incluído o Imposto de Circulação de
Mercadorias (ICM).

Art. 2.'� - Os fabricantes dos produtos men
cíonadosno art. 1.0 ficam obrigados a imprímir com
tinta' indelével, nas respectivas embalagens, oontor
me modelo I do anexo os valores do "Preço Fábrica"
e do "Preço Consurnador-".

§ 1.0 - Quando, por ser muita pequena a em
balagem dos produtos a que se refere o art. 1.0, tor
nar-se tecnicamente impossível a marcação de preços
na forma deste artigo, será permitida sua indicação
por meio de etiquetas conforme modelo II do anexo.

§ 2,.° -Nas embalagens hospitalares e múltí
plas dos produtos cuja venda fracionadé} haja sido au-

,

torízada pelo Conselho Interminísterial de .. Preços
(CIP), além dos elementos indicados neste artigo de
verão ser impressos com tinta indelével os respecti
vos preços unitários, conforme modelo IfI do anexo.

§ 3.° - Os fabricantes dos produtos de que tra
ta o art: 1.'0 ficam obrigados a promover as adapta
ções necessárias às,marcações previstas neste artigo
até 30 de abril de 1978.

Art. 3.'0 - O aumento de preços dos' produtos
mencionados no art. 1.0 só será permitido quando o'
Conselho Interministerial de Preços (CIP) conceder
seu reajustamento.

.§ 1.0 _- Os fabricantes e os estabelecimentos
varejistas, para cobrarem os novos preços, autoriza-

dos pelo CIP, terão que fazer a sua remarcação atra-
-, vés de etiquetas a serem sonfeccionadas de aco�do
com os modelos dos anexos a que se referem o artigo
anteriior e seus parágrafos, após 0' Conselho Intermi
nisterial de Preços (CIP), autorizar o seu reajuste e

sob sua inteira responsabilidade. ' .

§ 2.'0 - Os; hospitais, as casas de saúde e as :clí
nicas ou entidades congêneres, por estarem obriga
dos a 'emitir notas discrârninadas dos medicamentos
ministrados aos seus pacientes, na forma prescrita no

art. 6.° e seu § 1.'0 desta Portaria, ficam desobrigados
da remarcação a que se r�fere este artigo.

Art. 4.'0 � Os produtos mencionados no art.
1.0 que forem especialmente destinados a entidades

púbhcas federais, estaduais,' municipais, autárquicas,
instituições de caridade e estabelecimentos hospífa
lares, não poderão ser comercializadas e, nas suas

embalagens os laboratórios terão que imprimir em

lugar visível e de fácil leitura, a legenda "proibida a

venda pelo comércio" .

.

, Art. 5.° - Os. fabricantes dos produtos referi
dos no art. 1.0 não poderão conceder quaisquer van

,

-tagens na comercialização dos .mesmos produtos, ex
ceto as que forem expressamente autorizadas pelo
Cjonselho Interministerial de Preços (CIP).

Art. 6.'0 - Os. hospitais, casas de saúde, clínicas
e estabelecimentos congêneres ficam obrigados' a

emitir notas discriminadas dos medicamentos minis
trados aos .pacíentes, em formulários que contenham
Os requisitos constantes do modelo IV do anexo e do
tamanho mínimo de 20. cm x 15 cm (vinte centímetros
x quinze centímetros) .

§ 1.0 - As notas a que se refere este artigo, se
qüencialmente numeradas, serão emitidas em, no mí
nimo, duas vias de igual teor, forma e, numeração uma
das quais será anexada ao recibo fornecido ao pacien
te, ficando a outra no. respectivo talonário, à disposição
da físcalização da SUNAB, não se aplicando à hipó
tese a regra do art. 12 da Portaria n.? 420, de 3 de

agosto, de 1976.

§ 2.° - Os estabelecimentos referidos neste ar

tigo, que tiverem convênio com o. Instituto Nacional
de Previdência Social (INPS) ou outras entidades

exigindo emissão de documento discriminando os me

dicamentos min'istrados aos pacientes em formulá
rios que incluam os requisitos exigidos neste art., fi
cam desobrigados de ctmprirem as disposições do
seu "caput" e do seu § 1.'0, somente quanto aos. pa
cientes objetos de convênio.

Art. 7.° - Os estoques dos produtos de que
trata esta Portaria, enquanto não sofrerem. altera
ções de preço, poderão ser comercâalizadas com a

marcação de preços constantes das respectivas emba
lagens.

Art. 8.° - O descumprimento do disposto. nesta
Portaria sujeitará os infratores às sanções. previstas
na Lei Delegada n. ° 4, de 26 de novembro de 1962· e
demais cominações legais cabíveis.

Art. 9.'0 - Esta Portaria entrará em vigor na
data de sua publicação no Ddário Oficial da União, fi
cando revogadas a Portaria' SUPER n.? 04, de 12 de

janeiro de 1978 e demais disposições em contrário.

, Rubem Noé 'Wilke' - Superintendente
Publicado no D.O.U. de 31 �3. 78
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CASA ERLITA

flural de Canoinhas
DE 'CONVOCAÇÃO',

,

te o exercício de 1977, com a

apresentação e votação do
RELATÓRIQ DAS ATIVI
DADES DO SINDICATO
RURAL DE .CANOINHAS,
referente o mesmo exercí
cio.

Apreciação, discussão e vo

tação do BALANÇO FINAN

CEIEO, BALANÇO PATRI
MONIAL E DEMONSTRA-.
TIVO DA APLICAÇÃO DA
C O N T R I BUIÇÃO SINDJ-

.

CAL ARRECADADA.

'Sindicato

Pelo presente Edital ficam
. convocados todos O's: associados
quites deste Sindicato Rural de
Canoínhas, Santa Catarina, pa-
ra a Assembléia Geral Ordiná-
ria a realizar-se em sua sede, si-
ta a Rua Paula Pereira 1593,
nesta cidade de Canoinhas,' no
diaT? de setembro de 1978, às) b)
8,00 horas em Primeira Convo
cação, afim de deliberar a .se
guinte

ORDEM DO DIA:

ai Prestação de Contas, referen-

CATARINA

março de
MODELO· I

P. FABRICA

P. CONSUMIDOR .

Cr$ .

Cr$
'

� ,." .. ,

MODELO II

EMPRESA .

PRODUTO/APRESENTAÇÃO

P. FABRICA ; ...

P. CONSUMIDOR

,

Cr$ _ _ .

Cr$ , .

MODELO III

EMPRESA

PRODUTO;APRESENTACAo
VALORES

Cr$'
UNIDADE

Cr$

P. FABRICA

. P. CONSUMIDOR

MODELO.IV

NOTA DISCRIMINADA N.o 001
I

Razão SociaL Período ./ ./ .. � .

Endereço................................ Cidade
.

CGC ·

: ..Unidade Federativa
·

.

, -_ " ", -_ -_ � - -_ - - - " .. - .. - .

._---- - _ _---- _- - .. ----- - "' _--- .
, .

MEDICAMENTOS UTILIZADOS PELO PACIENTE

NOME
" � .

Quarto/Apt.'oVLetito/N.o

Dia PREÇO CONSUMIDOR
,

e Guanl. Produto Embalagem , Tolal
Hnspitalar Unitário

CrSMês
ou Múltipla

-_ ----

I I

,
..-----

---- .._---

--� ____ o

I

_._

--- ---- ---

_ .. _. __._

_ ..-.- .. ----

,

TOTAL Cr$
Data:

. ,
. .. __ .. _00_ .. __

,
oo __ ..

Responsável pela emissão da Nota

c) Discussão e aprovação por
escrutineo secreto da PRO-

.

\

POSTA ORÇAMENTARIA
para o EXERCíCIO de 1979.

d) Caso não haja número legal

em· Primeira Convocação,
proceder-se-á uma Segunda
Convocação, uma hora após,
com qualquer número de as

sociados presentes.

Canoinhas, 16 de agosto de
1978.

Ewaldo Zipper-er
Presidente'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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JUIZO

Venda em 1.° leilão: dia 02
de outtubro de 1978, às 10:00 ho
ras (acima, dá avaliação). Ven-

, da em 2.° leilão: dia 13 de outu
bro de 1978, às 10:00 horas (a
quem mais der). Local: átrio do
Fórum de Canoinhas. Processo:
Cartas Precatórias n. 836 e 837,
de Avalíação e Praça, sendo
AA.; BANCO ITAÚ S/A., e DU
RATEX SIA., INDÚSTRIA E
COMÉRCIO e R: COMPANHIA
INDUSTRIAL MAFRENSE DE
ÓLEOS E FIBRAS. BENS:
..- Um terreno rural, sem deno
minação especial, com a área de
2.768.000,00 m2. (dois milhões,
setecentos e sessenta e odto mil
metros quadrados), situado no

lugar denominado "Gavião",
município de Três Barras, .des
ta comarca, for:mado por duas
glebas confinantes, confrontan
do-se a primeira gleba, que con

tém a área de 1.800.000 m2.: a

leste por uma linha que, partin
do da Estrada de Ferro, segue o

arroio do Gavião, até a ponte do
mesmo, daí, pela estrada de ro

dagem, até o Rio Negro; a oes

te, com a segunda gleba abaixo
.descríta: ao sul, com a estrada
de Ferro Paraná-Santa Catari
na; ao norte com o Rio Negro, a

DE DE C�,A NOINHASDIHEITO' DA
PODER

(�OMARCA
JUDICIARIO

Ed i t a I
Extrato-Artigo ��687 do (. P.�.

de palha; avaliado em Cr$ .. ,

170.000,00 (cento e setenta mil
cruzeiros) . Um arado hidráu
Iico reversível, com discos de

28", marca FNI, linha sabre;
avaliado em Cr$ 3.000,00 (três
mil cruzeiros). Uma semeado
ra adubadora com cinco carri
nhos montados em harra, por
tas ferramentas "ALL-CREP",
marca PNI, linha abre; avaliado
em Cr$ 2.000,00 (dois mil cru
zeiros). Um trator Valmet 80
ID, com motor de 70 HP, c0!ll
sincronizador, tomada de força,
hidráulico a u tom á t i co com

pneus dianteiros 7,50x18 e tra
zeiros 15x30 e demais pertences
normais, motor n.? 143115/2070,
série 815335; o qual avalio em

Cr$ 35.000,00 (trinta e' cinco
mil cruzeiros). Uma semeadora
adubadora de 15 .litros, marca

Magril; avaliada em Cr$ ...

1.000,00 (hum mil cruzeiros).
Uma esparramadeira de calcá
reo, com folha de proteção e

agítador, marca Lely; avaliado
em Cr$ 2.000,00 (dois mil cru-

• I --

ao

� " .i ",' , j : I t'
• r -\'•• �:\ '!"'é'*)'" .

( I.
J

�.', .' \
' '\:P.::';_ ,

'I
• •

' '

,

CAMINHA CHEVROLET,
COMMOTOR

DETROITDIESEL.

segunda gleba, que contém a
área de 968.000 m2. confron-,

tando-se: com a estrada de Fer
ro Paraná-Santa Catarina, com
terras da viúva Ana Schmimi
lovski Pacheco; registrado sob
n.? 40.487, fls. 265, livro n. . ..

3-A-N, do Cartório de Registro
de Imóveis desta comarca; ava
liado em Cr$ 800.660,00 (oito
centos mil, seiscentos e <sessenta
cruzeiros}. Uma colhedeira au

tomotriz, marca CASF-960, de
I

fabricação Nacional, equipada
I

com motor Diesel D-225-6, de 95
HP a 2200 RPM transmissão com
três velocidades à frente e uma'
a ré, mecanismo de velocidade
variável e controlado hodrauli
camente, direção hidrostática,
freios a discos de ação indepen
dente, molite PICK UP, cilindro
de dentes com 1,02 metros de
largura e plataforma de corte
corri 13"" com depósito granelei
ro, jogo de faróis, com pneus
13x28 e 600x16, jogo de ferra
mentas e equipada com pneus
especiais para banhado e picador

zeiros). Um pulverizador Hol
der Trilhotero, modelo ASB-40,
tipo SP512, com barras de 12

metros; o qual foi avaliado em

Cr$ 3.000,00 (três. mil cruzei

ros). Uma roçadeira hidráulica
marca Lavromec; avaliada em

Cr$ 4.000,00 (quatro mil cruzei

ros) . Uma lâmina dianteira
marca Madel com comando hi
dráulico duplo, tipo aglodomer;
avaliado em Cr$ 4.000,00. Um

jogo de rodas completas para
Valmet 80"; avaliado em Cr$
1. 000,00 (hum mil cruzeiros).
Um trator agrícola Valmet mo
delo 60-ID, sincromático, com

motor de, 52 HP, com injeçâo
direta, cambio com seis marchas
à frente e duas a ré sendo sim
pIes e reduzidas, hidráulico au

tomático, bloqueio de diferen

cial, iluminação trazeira e dian

teíra, com pneus tipo arrozeiras,
e demais pertences normais, mo
tor n.? 133.903-69-B, série' n.?
71.1477"; avaliado em Cr$ ...

30.000,00 (trinta mil cruzeiros).
Um trator agrícola Valmet ...

Você não perdeu por esperor.Cheqcu o diesel
mais econômico e evoluído do Brasil: o Caminhão
Chevrolet com Motor Detroit Diesel'.

Motor de dois tempos, 4 cilindros e 143 HP
(SAE) de potêncio bruta. E a maior novidade do ano
em matéria de diesel: injeçóo direta, sem
bombo injetora; nada para regular, nem desregular.

Transmissão de 5 velocidades e diferenciar de
dupla redução: 10 reduções diferentes.

Suspensão traseira, com feixes de molas de
deflexão varíavel: adapta-se a qualquer tipo de
carga, com o máximo de resistência e segurança.

'Embreagem com 13 polegadas de diâmetro. E
maior resistência e maior durabi I idade para o

sistema.

Tanque com maior capacidade: 1351itros de
combustível. E todas as tradicionais vantagens e

características do famoso Caminhão Chevrolet.

ENTEOCHEVROlET DE CO PO IS LMAEM

MIGUEL PRDCO,PIAK
comérao de veículos Itda.

eONc�5sI0NÁRIA GENERAL MOTORS· DO BRASIL S.A. _IIIIIIII.....

80-ID, de características. seme

lhantes ao de igual marca e ca

pacidade descrito acima; avalia
do erru ICr$ 35.000,00 (trinta �

cinco mil cruzeiros); num total
de Cr$ 1. 090.660,00 (hum mi

lhão, noventa mil, seiscentos e

sessenta cruzeiros) . O pagamen
to far-se-á à vista ou em três
(3) dias, sob caução, mediante
fiador idôneo. Não=óonsta dos
autos incidir sobre referidos
bens ônus pendentes de julga
mento. Dado e passado nesta ci
dade de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, aos quatro dias
do mês de setembro de mil, no
vecentos e setenta e oito. Eu,
Antonia D. Scholz, Escrevente
Juramentada, o subscrevi.

lUA MAJ&R VIEIRA, 289 - CAN.OINHAS - S.C •

............................� _ nw �Dmw. � �§�wu
T
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LOACYR MUNIZ RIBAS
2 Juíz de Direito

Gove.rno
atende

o Deputado Federal Aroldo
Carvalho, recebeu correspon
dência esta semana do Vice
Governador do Estado, Marcos
Henrique Buechler, que enviou

cópia do expediente de 30 de

agosto último, a ele dirigido pe
lo Presidente das Centrais Elé
tricas de Santa Catarina.

No referido expediente, o

Sr. Hercilio Luz Colaço, infor
ma os custos das obras de Ele
trificação Rural no Município
de Canoinhas, solicitados pelo
parlamentar. As linhas meneio
nadas pelo Candidato ao Sena
do, já estão com a execução au

torizada em caráter excepcional.

à conta dos recursos do Estado.

As localidades a serem be
neficiadas são as seguintes:

- Parado e Sereia, Projeto
de Rede Distribuidora Rural,
com linha de alta tensão de ...

2.780 m., e linha dei baixa ten
são com 3.577, com custos de
Cr$ 907.130,62.

- Estrada Valínhos - Pro",
jeto Rede de Distribuição Ru
ral, com linha de alta tensão de
3.620 m., e linha de baixa ten
são com 1.840 m., com custos
de Cr$ 688.376,24.

- Estrada Taunay-Parado
- Projeto Rede de Distribuição
Rural, com linha de alta ten
são de 715 m., e linha de baixa
tensão com 475 m.; com custos
de Cr$ 175.426,25.

solicitacão
. 1 .. '

de Aroldo

Você já pensou em
/

, .

ser socio

contribuinte da

APAE

de Cahoinhas?
-----------�----���---
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CORREIO DO NORTE .

16 de" setembro de 1978

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

VALDEMAR BORECK
com ILONE WANDA LEI
THOLDT, brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes neste
distrito; ele operário, nascido
em Pulador _ Distrito de Ma
jor Vieira aos 19 de janeiro de
1950, filho. de Adão Boreck e de
Lourdes Iachinski; ela operária,
nascida em Timbosínho díst.?

,

Poço Preto-SC. aos 9 de setern
bro de 1959, filha de Antonio.
Leitholdt e de Evelina Lei
tholdt,

HAROLDO SUDOSKI com
ELISABETH GAPSKI, brasi
leiros, solteiros, domiciliados e

residentes neste distrito; ele la
vrador, nascido em Salto da
Agua Verde neste distrito aos

15 de dezembro de 1955, filho
de Otavio Sudoskí e de Verôni
ca Sudoski; .ela do lar" nascida
em Salto da Agua Verde neste
dístníto aDS 30 de julho de 1956
filha de Estanislau Gapski e d�
Frida Grosskopf Gapski.

JOS:É BALABUCH com

IVANIR MARIA DE PAULA
PADILHA, brasileiros, solteiros,
domiciliados e residentes neste
distrito; ele comerciante, nasci
do em Santa .Leocádia nesita co

marca aos 23 de julho de 1944
filho de João Balabuch e de Eli�
te Bella Cru; ela do lar, nascida
em Felipe Schmidt n] Municí
pio aos 13 de abril de 1956 filha,

de Juvenal de Paula Padilha e

de Rosa Gavron Padilha.
CELSO RODRIGUES DA

SILVA com LOURDES DO RO
SARIO RICARDO� brasileiros, ,

solteiros, domiciliados e resi
dentes neste distrito; ele auxi
liar de enfermagem, nascido em

Taboão, distrito de São Sebas
tião do. Sul-SC. aos 10 de feve
reiro de 1953, filho de José Ro
drigues da Silva e de Antonia
Moraes da Silva; ela do lar, nas
cida em Encruzilhada neste Mu
nicípio. aos 26 de novembro de
1960, filha de Miguel Ricardo e

de Floriza Gomes Ricardo.

JUVENTINO COLLAÇO
com ROSA FERNANDES DE

, LIMA, brasileiros, solteiros, do-

.",
,.. Editais

miciliados e residentes neste
distrito; ele operário, nascido
em Canoinhas aos 29 de julho
de 1918, filho de Manoel de
Meira Collaço e de Francisca
Maria de Jesus; ela do lar nas-

. ,

cida em Canoinhas aos 12 de
abril de 1925, filha de Maria
Fernandes de Lima.

ANTONIO MAUCYR PAS
QUALLI com ANA RITA FER
REIRA, brasileiros, domicilia
dos e residentes nesta cidade',
ele viúvo, motorista, nascido em

Piave, Município de Rodeio-SC.
aos 24 de março de 1943, filho
de Rodolfo Pasqualli e de Vio
landa Pasqualli; ela solteira, do
lar, nascida em Barreiros neste
distrito aos 28 de maio de 1956 ,

filha de Jo.sé Ferreira e de Ma
ria Pereira Ferreira.

Canoinhas, 12 de setembro
de 1978.

Nereida C. Côrte
Oficial do Registro C-ivi!1.

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:

FELIPE LOMOCHINSKI e

MARIA VANT SIMõES. Ele,
natural deste Estado nascido em

Agudos nl município, no dia 29
de abril de 1928, lavrador, sol
teiro, domícilãado e residente
neste município, filho de Ladys
lau Lomochinski, falecido e Ma
ria Julcoska. Ela, natural deste
Estado, nascida em Papanduva
SC, no dia 28 de março de 1949,
do lar, solteira domiciliada e re

sidente neste município, filha
de Raul Símões, falecido e Emi
lia Simões. "

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

para fins
de direito r

Major Vieira, 06 de setem
bro de 1978

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil.
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Ver
Julgar

. Agir

AJUDE A

HUMANIDADE,
COMBA TER O'· T Ó X I C O,

ONTEM
.

E HOJE

O princípio de subsidiarie
dade rejeita o "a priori" na

_ questão social. Não há solução
única para todos os casos. Exi
ge pois que se examine cada ca

so e se busquem as soluções
adequadas, que serão, às vezes,
amplas e bastante gerais e, ou
tras vezes, concretas e específi
cas. Pode-se pois, seguramente,
afirmar que, na questão social,
deve-se aplicar a técnica já in
tuída por S. Tomás de Aquino
em Aristóteles, e elaborada.
mais especificamente para os

planejamentos do século XX
por Cardj in, do Ver-Julgar
Agir.

As três palavras. indicam
uma tríplice atitude: examinar
acuradamente a realidade, re

fletir pro.fundamente sobre ela
e acionar todos os dispositivos
para transformá-la, onde se

exigir uma intervenção.
Você amigo, católico como

eu, já verificou de perto a "gra
vidade" do problema em que se

encontra a nossa Igreja Matriz
Cristo Rei? ., Olhe de perto o

racho acima do altar; a fenda na

sacristia, onde você já pode
sair, caso as portas estejam fe
chadas; a torre que se inclina
para o novo hotel; o. piso na en

trada que está afundando ...

"Quem me avisa, amigo
é" . .. não queira morrer tão ce

do. .. protej a sua família ...
busque outras Igrejas' para pres
tar seu culto a Deus... Você
não reparou que a "Comissão
da Igreja já faz isto a muito
tempo?.. Só que esqueceram
de nos prevenir do perigo. !

Caro amigo, conseguir acei�
tar - pessoal e socialmente _
faz parte de uma virtude bási
ca do homem: a prudência. Não
basta porém aceitar e querer.
O mais difícil está em passar
efetivamente para a prática.
Saâr da rotina e da inércia para
a ação, exige uma energia es

pecial. E certo que para um boi,
que puxa a carroça, um relho

!

bem assentado,. dinamiza; ou

um cavalo, que empaca, uma es

pora desperta. .. Para os ho
mens porém este não é o méto
do ... \

A técnica do "Ver-Julgar
Agir" deve ser entendida num.

contexto humano de simulta
neidade. O homem só vê o que
quer enxergar. Por isso, pode
se iniciar com um simples ver)
para depois julgar à luz de cer

tos príncipios; tanto racionais
como bíblicos (Não matar') e

por fim tirar conclusões práti
cas para a ação. Quando porém
se trata da sociedade, ou duma
visão de conjunto, todo o ver já
inclui o julgar e o agir.

Queremos ainda enfatizar o
querer que leva a pessoa a par
ticipar conscientemente e a as

sumir com responsabilidade.
O bem comum exige pois

que . a responsabilidade social
seja, de tal modo distribuída,
que caiba uma parcela a cada
pessoa, A meta do Desenvolvi
mento será a participação de to
dos.

Autoridades. - Segurança
Pública, venham conosco,

VER -- JULGAR _ AGIR

Jonas Paul

Clube de Bolão Temeroso
Assembléia Geral Extraordinária.

De acordo com o artigo 37 dos estatutos, fi
cam convocados os senhores associados, para a As

sembléia Geral Extraordinária, nodã a 20 de setembro

próximo, às 20 horas, na sede ca.mpestre em Agua
Verde, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1,0 -- Eleição do Conselho Deliberativo pa
ra o período 78/80.

Canoinhas, 10 de setembro de 1978.

JOÃO GONÇALVES NETTO - Presidente

RUBENS BRUSE -- Secretário

EDITAL
Encontram-se em Cartórâo, à Rua Vidal Ramos,

Edifício do Forum, para serem devidamente protestados os .ie

guintes títulos:

DP.. n. o 992/78 - valor Cr$ 1.660,00 (hum mil.
seiscentos e sessenta cruzeiros), vencimento: 15.08.78
emi tida por Basilio Humenhuk & Cia Ltda., c/Lauro Lau
rentino Patricio.

DP. n.o RE/1353-D-valor Cr$ 1.500;OO·(hum mil e

quinhentos 6ruzeiros), vencimento: 25.08.�8. emitida

por Industrial e ExportadoraSulbrasil S/A, c/João Ba-
tista Steidel.

.

DP. n. o 2768 - valor Cr$ 500,00 (quinhentos cru

zeiros), emitida por Lage1-Equjpamentos para escrit6-
rio, c/Ernesto Waldemar Müller.

.

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

contar da publicação deste no Jornal CORREIO DO NORTE, vi
rem pagar os mencionados títulos, "ou -dar as· razões porque não
o fazem e ao mesmo tempo no caso de não ser atendida esta i!r��
mação, os notifico do competente protesto.

C�noinhas. 14 de �etembro de 1978.

PAULA S. 'CARVALHO _' Oficial de Protestos

EDITAL
Encontra-se em Cartório, à Rua Vida; Ramos, ildiftoio do

Forum, para ser protestado o seguinte título:

DF. n.O 963/78, vencida em 15.08.78. nó valor de
Cr$ 5.632,51, emitida por Basilio Humenhuk & Cia.
Ltda" contra: E1etro Peças Dinâmica Ltda.

Por não ter sido possível encontrar o referido responsável,
pelo presente o intimo, para no prazo de três (03) días..a contar da
publicação deste Jornal "CORREIO DO NORTE", vir pagar o men
cionado cheque, ou dar as razões porque não o faz e ao mesmo tem

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

petente protesto.
Canoinhas, 14 de setembro de 1978.

ALCIOES SCHUMACHER _ Oficial Maior
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5! DO MILHO SE PRODUZ:
"

ii
:� ::
•• ••

55 alimentação pecuária, álcool, amido de lavanderia, borrachas ii
•• ••

:: sintéticas, borrachas para apagar, cosméticos, confeites colas ii
.. ' , ..
•• ••

�! têxteis; caramelos, conservas, cervejas, colas, doces,' explosi- ii.
!! VO!S, furfurol, medicamentos, mucílagens, misturas. p/curti- ii
®. ••

;é mento, .óleos comestíveis, plásticos, produtos dietéticos, refor- !!
•• ••

g ços pi papéis, solas plásticas, sorvetes,. tortas, tecidas artifi- ii
II ••
'III'. ••

s: orais, VInagre, xaropes alimentícios, etc, etc. ii
•• ••
a. ••
•• ••
a. ••
•• ••
•• ••
•• ••

'�i Nós fazemos: n
W� ••
�B ••
n. ••

�� fubá, canjica e quirera ii
•• ••
•• ••

�.; I:

ii MOINHO TOKARSKI �
au ••
.& _.
�u ••
., ..
• & ••

ii Almeida Cardoso, 327 Telefone 22-0314 . 55
:: :c
•• •••

ai CANOINHAS. - Santa Catarina li
DR ��
VII .,
". ',i!
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O· MAIOR MAL
MAIS' AINDÁ,
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Oferta do LO J AO C R U Z E I R O,
......
- � --.

.�

FOGÕES A LENHA ft partir de;CrS ?.t30,OO

Lojão Cruzeiro·
R. ?aetano Costa, 793 - pertinho da Rodoviária Mumcipal

Oracão ao
,

Divino' Espírito Santo-
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumí
na todos os meus caminhos

para que eu atinja meu ideal,
Tu que me dás o Dom Divino
de perdoar e esquecer o n1au'

que me fazem; que em todos os

instantes de minha vida estás
comigo, quero neste curto diá
logo agradecer-te por tudo e

confirmar uma vez mais que
não quero separar-me de Ti.

Por .maíor que seja a ilusão
material, não será o mínimo
da vontade que sinto, de UUl

dia estar contigo e todos os

meus irmãos, na. glória perpé
tua.

Agradeço-te uma vez mais...
A pessoa deverá fazer esta

oração três dias seguidos sem

fazer o pedido. Dentro de três'
dias será alcançada a graça,
por mais difícil que seja.
Publicar assim que receber

a graça.

Publicada por ter recebido

uma graça.

Uma Devota

� M � • --

ESPECIALIZADO EM MAQUINAS MANUAIS E ELÉTRI
CAS DE ESCREVER, CALCULADORAS, CAIXAS REGIS

TRADORAS RELÓGIOS PONtO ETC.

,Oficina

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

emt mfrot
nha

e

salg
.'

...
,_

-

.) ,J •
, ..

'
,'--

na

A primeira vantagem de quem
compra peças num concessionário
Mercedes-Benz é a certeza da

origem, Daí em diante é que começam as

outras vantagens, Antes de receber a marca
e a garantia Mercedes-Benz a peça genuína
tem de passar por exames acurados e-testes
exaustivos, envolvendo a participação dos

1.200especialistas do controle de qualidade
Todo o processo de fabricação é

exatamente igual ao da peça que foi
colocada no veículo ao longo da linha de

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

E a grande' vantagem disso é ter um

veículo econômico. durável. que faz poucas
paradas por avaria e mantém sempre
elevado o seu valor de' revenda.

Com peças genuínas Mercedes-Benz .

você ganha na qualidade e não perde na
manutenção ..

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 prejuízos maiores. Não tendo
passado pelo rigoroso controlede 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 (9 que isto pode significar
no ramo de transportes.

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

Quando você usa peças genuínas
Mercedes-Benz. antes' de mais nada está _��������mantendo a qualidade dó veículo que ''"(

comprou,
Em termos práticos, essa qualidade

Só num coneessiottú
rio Mercedes-Benz .

você tem certeza de
estar comprando
peças qenuines
Mercedes-Bem.

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

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

concessionário Mercedes-Benz.
Isso é bom porque reduz a 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 esqueca também que muitas das
peças principais dos motores Mercedes
Benz são intercambiáveis. Se você
padronizou sua frota com a maior e mais
completa linha de veículos diesel do Brasil,

z S-.-.

cas ger

"

as

então vai ser mais prático e econô�ico
cuidar da sua manutenção.

Como você vê. não lhe faltam bons
motivos para manter seus veículos
Mercedes-Benz tão genuínos quanto no

dia 'em que saíram da fábrica.
'

Portanto. não perca tempo da próxima
vez que for comprar pecas: 'Venha direto
à nossa loja, 'I

Você só tem a ganhar.

Respeite a quelidede
original do seu

Mercedes- Benz:
use somente peças.
genuínas.

Concessionário Mercedes-Benz

Aristides Mallon
-

Rua Vidal Ramos. 1036
Canoinhas - SC
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Not
Canoinhas nesta terça-fei

ra, dia 12, completou mais um

aniversário. Notas esparsas em

sua primeira nota de hoje, con
gratula-se com o povo Canoi
nhense registrando OSi 67 anos

de progresso de nossa cidade.
x x x

O Hospital Santa Cruz re

cebeu quanta-feira última, mais
um aparelho de Raio-X, com

500 mil amperes. Cumpre desta
maneira o Governo Konder
Reis, velha promessa ao nosso
nosocômio. Agora, nosso hospi
tal, com orgulho pode se equipa
rar aos melhores das grandes
Capitais do País, obtendo assim
melhor classificação junto ao

INPS.
.

xxx

O Prefeito Therézio viajou
terça-feira à Mafra, visitando
na ocasião a agência da Merce
des-Benz e a agência da CE
LESC. Na oportunidade tratou
de assuntos administrativos de
nosso município junto a essas

Empresas.
xxx

A ARENA Jovem de Ca
noinhas de parabéns agora que
o governo do Estado atendeu
sua velha aspiração. Depois de
muitas lutas e intenso trabalho
Canoinhas é oficialmente a Se
de da Micro-Região da ARENA
JOVEM, abrangendo os 11 mu

nicípios da AMPLA.
x x X

I

O Diretório Executivo Es
tadual da ARENA, nomeou o

jovem Ezequiel Bueno ao cargo
de Coordenador da ARENA J0-

.
vem de Canoinhas e os municí
pios que formam a micro-re
gião. Todos os membros da
ARENA JOVEM de Canoinhas I

merecem um voto de louvor pe
la vitória obtida, já que lutou
desde janeiro, (tendo à frente
Ezequiel Bueno), para que nos
sa cidade fosse a sede da micro
região.

xxx

Em declaração publicada
na edição de domingo último do
JornaI Barriga Verde, o Dr,.
Carlos Heinz Sachweh, retirou
se oficialmente daquela empre
sa na qualidade de sócio e Ge
rente-Responsável, colocando à
disposição dos demais sócios as

suas quotas: da Sociedade.
xxx

Hoj e à noite, na Sede do
Clube de Bolão Fantasma o,

jantar que os alunos da 2.a sé
rie do Curso Técnico de Conta
bilidade do Colégio Comercial,
oferecem tradicionalmente to
dos os anos aos seus professores.

xxx

Atendendo solicitação do
deputado Aroldo Carvalho, pro
prietário do Jornal Correio do
Norte, assumiu a Direção deste
semanário, o Senhor GLAUCO
JOÃO BUENO. 'Pessoa esta, que

16-09-78"
•

Nº ] 488

X�XII

spa
Preso ao leito, vítima de uma queda que imobi

lizou sua perna direita, tendo ao seu lado um peque
no esceitór io montado por amigos e correligionários,
o Deputado Federal Aroldo Carvalho, candidato da
ARENA ao Senado da República, escreve cartas,
atende e faz telefonemas, conversa com os que o vi
sitam diariamente" desde o futuro governador Jorge
Bornhausen e governador Konder Reis, até os mais
humildes mas leais adeptos arenistas. Sem perder o

seu humor, otimista com o resultado das urnas, nem
por isso o candidato do partido situacionista deixa
de se preocupar com o futuro, comandando todo o

esquema montado para que a imobilidade do momen-
.

to não o deixe afastado do dia a dia político. Lamen
ta a ausência da' possibilidade dos contatos diretos e

da barreira imposta pela Lei Falcão que ele comenta
ao ser visitado pela reportagem.

"Eu já havia me manifestado da tribuna da
Câmara sobre a Lei Falcão, logo depois do pacote
de abril. Nunca fui dos que emprestaram o seu

apoio à Lei Falcão. Ela sempre me pareceu um exa

gero injustificável. Agora, na situação em que estou
com a perna engessada depois de uma fratura, aci
dentado durante a campanha eleitoral, depois de 100
dias de campanha intensa e movimentada, depois de
haver visitado mais de uma centena de municípios de
Santa. Catarina, mais da metad-e do Estado, agora
.mais do que nunca eu me recinto da falta de veículos
de comunicação, de canais de comunicação, do can

didato com o povo catarinense. E as vezes eu fico
pensando de mim para"mim: que diabo, além de vo

to secreto, candidato secreto? Mas por que razão':'
Qualquer ator de televisão, como o nosso Chacrinha,
o homem do "quem não se comunica, se trumbica", o

nosso Silvio Santos, o nosso Flávio Cavalcante, ou o

nosso Jô Soares, o nosso incomparável Chico Anísio,
qualquer pessoa tem direito de penetrar às portas
dos lares brasileiros por .interrnédio das emissores de
televisão. e um candidato a cargo eletivo, um homem
que disputa as preferências do povo, não tem direi
to de acesso a esses veículos de comunicação?

Veja-se por aí, o absurdo da Lei Falcão que no

meu entendimento é absolutamente injustificável".
E continua o candidato' ao Senado, enquanto

atende mais um telefonema" desta feib da cidade de
Canoinhas, sua terra natal:

,,_ Se em 1974 a Lei Falcão inexistindo, permi
tiu que homens da oposição que não souberam se

utilizar desse veículo, criassem dificuldades para o

governo, eu tenho absoluta convicção que nessa elei
ção de 1978, na presente campanha eleitoral, depois
de deflagrado o processo das reformas políticas, sob
o comando do próprio General Ernesto Geisel, eu

tenho absoluta segurança que o MDB não colheria
<nenhuma vantagem ao utilizar-se da televisão se se

praticasse os métodos que praticou em 1974. A tele
visão está fazendo falta à campanha da própria
ARENA. Se a eleição Iegislativa ié uma eleição com

pletamente isolada e se a nossa eleição de senadores,
a eleição majoritária, é desvinculada das outras, nós,
os candidatos ao senado, somos os verdadeiros "pati
nhos feios" da estória de quadrinhos . Nós não temos
quem trabalhe por nós. Não há eleição de prefeito

j á comanda a Rádio Santa Ca
tarina local, há 6 anos, é com

excelente administração, mere

ceu a escolha, j á aceitando esta
enorme responsabilidade preme
tendo muita disposição para o

trabalho. E hoje, homem forte
da imprensa local, e sobre o

mesmo, recai indubitavelmente
toda a confiança de seus supe
riores.
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el a ca�

xxx

Já na pauta de administra
ção dinâmica de Therézio e Fá
bio, a complementação asfáltica
da rua 3 de Maio': Antes. a difí-
cil derrubada da sólida base de
concreto do antigo viaduto.

A retirada do antigo ramal
ferroviário com fim de linha em

Canoinhas, e que dividia a cí-.
dade, sempre foi aspiração da
pôpulação .

Therézio, enfrentando o

problema com grandes dificul
dàdes, inclusive de ordem, legal
e administrativa, . com raca e

disposição de sempre.
->

xxx

Ao assumir a direção do
Correio do Norte, Glauco já es

tá determinando a montagem de
escritório administrativo e de
Redação, na Rua Getúlio Var
gas' n.? 527. Este último ficará

,

sob controle e responsabilidade
do jornalista Lúcio Luiz Colom
bo, solfcitado para tal encargo,
para o' qual. j á manifestou sua

aquiescência.
xxx

Em reunião convocada pelo
Presidente da TELESC, estive
ram presentes à palestra na Se
de da FUNPLOC, os prefeitos
Claudio Gadotti, de Major Viei
ra; Roberto Batschauer, de Iri
neópolis; Benedito Therézio de
Carvalho Netto, de Canoinhas,
.acompanhado de seu Vice, Fá
bio Nabor Fuck; Odilon Pazda
de Três Barras; Waldemir�
Meister, de Monte Castelo; Na
taniel Ribas Jr., de Papanduva;
e ainda o Presidente da Associa
ção Comercial e Industrial de
Canoinhas, Sr " Hilton Ritz
mann, entre outras autoridades
locais e demais municípios.

Esta reunião que foi quin
ta-feira às 10:30 horas, foram
tratados assuntos referentes às
instalações de Centrais Telefô
nicas nestes municípios, tendo a

.

promessa do Capitão Douglas
de Macedo de Mesquita, para o

. funcionamento da maioria de
las para outubro próximo

,

xxx

ara arVH o
rena

N.R.: Coluna criada pelo ex

tinto jornalista, RUBENS RI-
\ .BEIRO DA SILVA,! que nesta
edição homenageamos, e tenta
mos levar em frente sua missão,
procurando informar os leitores
com a verdade e honestidade,
que sempre foram suas caracte
rísticas.

a motivar não há eleição de governador por via di
reta a mo'tivar o eleitorado . Nós ficamos [ungidos e

presos cada um de nós a exercer, de adquirir o dom
da unipresença e da obiquidade. Nós temos que com

parecer ao mesmo tempo, a cincoenta, duz�ntos l,uga
res e não temos como. E absolutamente impossível.
Sou pela revogação imediata da Lei Falcão. Acho
que seria uma medida altamente simpática que colo
caria a ARENA e o senhor Presidente da República
realmente disposto ao aperfeiçoamento democrático,
colocaria a ARENA,.' o Presidente Geisel e o futuro
Presidente João Batista de Figueiredo em posição
muito boa perante" a opinião pública nacional".

CAMPANHA

Aroldo Carvalho, mesmo com os problemas na

turais de sua imobilidade forçada, entende que tudo
vai dar certo e que o eleitorado saberá compreender
a situação de momento.

,,_ Eu acho que a campanha por mercê de
Deus e graças a compreensão do povo vai muito bem.
Eu estou procurando multiplicar a minha ação de
presença no interior através deste grande instrumen
to que ainda não nos tiraram que é o telefone. Então
eu realizo dezenas de telefonemas diariamente para
todo o interior do Estado. Além disso, eu escrevo car

tas aos milhares e o meu suplente, que é um homem
admirável, senhor Marcos Wandresen, me representa
numa. série de eventos. Minha filha Regina Maria
Carvalho também comparece e cumpre programas ao

lado do futuro governador Jorge Bornhausen e ao

lado do atual governador, Antônio Carlos Konder
Reis, nas viagens de serviço que empreende semanal
mente ao interior de Santa Catarina".

A VOLTA

Novamente o telefone toca. O deputado con ..

versa cerca de cinco minutos, dá orientação, faz per
guntas, manda abraços para um amigo, pergunta. se

está tudo sob controle -e retorna ao asunto, desta fei
ta a respeito da sua volta "ao vivo" pelas cidades de
Santa Catarina.

,,_ Eu pretendo retornar a presença do eleito
rado a partir do início de setembro. Acredito que o

dia da Independência, o 7 de setembro, seja para mim
também o dia da independência em relação ao meu

imobilismo que foi imposto pelos médicos. Ainda
que seja numa cadeira de rodas eu vou voltar à pre
sença do povo em comícios. E acredito que a cadeira
de rodas não seja assim um encargo e um ônus tão
pesados. Infelizmente .aconteceu o acidente, pela pri
meira vez _ e espero que Deus me ajude para que
seja a última _ e olha que o meu mandato político
ocorreu em 1947 quando fui eleito deputado estadual".

Estava encerrado o contato com o Deputado Fe
deral e candidato ao Senado, Aroldo Carvalho, um

homem sempre atento aos reclamos do povo catari
nense e que tem ainda muito que dar em defesa de
Santa Catarina, desta feita como senador.

I .

. \

VISO
ALFREDO IVO PAUL, avi

sa ao senhor OSNI SOARES,
portador da carteira proüs
sional n.? 29.639, Série 392,
a apresentar-se na firma' no
prazo de 3 (três) dias para
regularizar sua situação.
O não comparecimento im

plicará na rescisão do con

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

Material escolar e de
escritório você encon-

tra na loja da
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