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o Prefeito desta cidade, senhor Benedito "I'herézío de Car
valho Netto, muito bem secundado pelo seu vice, senhor Fábio N.
Fuck, dentro da dinâmica imprimida à administração municipal,
tem conseguido, apesar dos parcos reCUf1S10S financeiros em dispo
nibilidade, realmente um: sucesso digno de menção.

Conseguindo aglutinar uma equipe coesa e eficiente, abriu
uma série de frentes de trabalho, a,qual mesmo com grande des
gaste pessoal, consegue manter sob sua fiscalização direta.

'

, Já muito cedo é também ao cair da tarde, se faz presente
em várias obras, levando sua orientação e também o seu apoio em

forma de um diálogo descontraído e amigo, a todos seus colabora
dores, os mais humildes.

Ê esta, uma das razões do bom desempenho dos mesmos,
pois o respeito e a solidariedade entre todos, é uma constante.

Algumas pessoas, desconhecendo tais fatos, quando chegam
à Prefeitura, deparando com o grande mrovimento que ali se veri
fica e não conseguindo por vezes um atendimento imediato, sen

tem-se preteridas e reclamam.
Se assim o fazem, é porque desconhecem a grande ativida

de que se desenrola em uma administração de um município flo
rescente como o nosso o é.

Para que se tenha uma idéia, basta que façamos alusão à
algumas das obras prioritárias dentro do contexto que se coadu
nam com os recursos financeiros disponíveis, para que, através
desta conscientização, possamos gerar uma fonte de maior compre
ensão e apoio entre nossos munícipes.

ABERTURA DE NOVAS RUAS
/

Ruas .Féris Cury, Clemente Procopiak, Frederico Kohler,
Alfredo Mayer, Alvin Voígt, Waldemiro Olsen, Mercedes Côrte e

Adolfo Bodemberg, no loteamento Brasilio Conceição, todas no

bairro Campo da Agua Verde.

RECUPERAÇÃO ASFALTICA
Já se está processando, a completa' recuperação asfáltica

da rua CeI. Albuquerque, com previsão para 14.400 metros qua-
drados.

'

Esta, uma já antiga e sentida reclamação de todos, agora
atendida na administração dinâmica de Therézio.

Também, já em ritmo acelerado a continuação asfáltica da
Avenida Maj or Vieira.

Igualmente, outra frente de trabalho já está "pegando fir
me" no prolongamento asfáltico da rua Caetano Costa, com pers
pectivas até a nova rodoviária a ser construída.

CONSERVA'ÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR
Dentro das possibilidades e com a maior boa vontade, se

procede à conservação das estradas de nosso interior.
Neste aspecto, também se tem notado um trabalho muito

bom. Obviamente, alguém sempre fica a reclamar uma .providên
cia em uma ou outra localidade. Porém, segundo, nos declinou o

senhor Prefeito, nada ficará sem merecer a melhor receptividade
dentro da sua administração.

A propósito, se a oposição menciona uma ou outra falha
(qual a administração que não atem?) deve reconhecer e fazer
justiça igualmente, pois tudo Ise terru feito para que o atendimento
mais e mais: se aproxime do ideal.

ARUOIO MONJOLO
Um .trabalho que se fazia necessário já de há muito, até

mesmo como medida de saneamento bastante reclamada pela po-
pulação; é o entubamento do Arroio Monjolo.

.

.

Sensível à este problema, a administração municipal já es

'tá estudando a viabilidade da obra.
A mesma após sua conclusão, certamente virá a se consti

tuir numa iniciativa bastante aplaudida por todos, principalmen
te por aqueles que residem na periferia do mencionado arroio.

ALICIAMENTO DE NOVOS INVESTIMENTOS
EM NOSSO MUNICíPIO

Objetivando a implantação de novas indústria.s
.

em nosso

lVI�nicípio, uma vez mais se efetivou reunião no' gabinete do Pr� ..

feito Therézio, com a presença dos. senhores Ant�nor ValentI�
Zambon e Adolf Gamper, estes Diretores da conceituada Organi-
zação, Johann' Faber .

,

Como se sabe, esta indústria produtora de lápis e canetas,
se propõe a se fixar no município de Canoínhas e, para tanto a

administração da nossa Prefeitura Municipal, tem envidado os

lllaiores esforços. Prova é que; os primeiros trabalhos de terra

planagem na área destinada à implantação da indústria em pauta,
J á foram· iniciados: .

.

.

. Concluindo, ao que nos parece, a administração pública mu-

níeipal, tem primado pelo planejamento e a seriedade, no. q�e tan
.ge a todos as empreendimentos que representam os mais impor
tantes anseios da população. E planejamen,..to e 3eri�dade� sem

pre estribados no binômio Receita e Aplicaçao, sao indubitável

;�ente, as receitas básicas que recomendam uma boa Administra
,ao,

Canoinhas
,.

e base dade operações
que executa
da Petrobrás

"GEOSOL", empresa
Projeto "X!STO"

a

Estamos publicando esta semana, uma

entrevista feita com o Geólogo da PETRO
BRAS, DR. VICENTE TOMAZELLI PADULA,
e visa informar e esclarecer alguns pontos da
missão e o objetivo da Empresa ,GEOSOL -

Geologia e Sondagens Ltda .
- que pesquisa o

sub-solo do Município de Canoinhas, e à Região
do Planalto Norte do Estado.

'

Iniciamos esta reportagem há cerca de
um mês, e finalmente nesta edição, graças à so

licitude e a cordialidade do Dr. Vicente Padu
la, apresentamos um trabalho completo e esplí
cito à respeiro do assunto.

,

CORREIO DO NORTE: Desde 1976, vocês estão íns-
talados aqui em Canoínhas,

e presentemente pode-se notar uma movimentação
mais ativa, tanto de pessoal, como de viaturas e

equipamentos. O que realmente a PETROBRÁS es
tá fazendo e qual o interesse dessa Empresa aqui no
Município?
DR. PADULA: A PETROBRÁS está desenvolvendo

campanhas de pesquisa geológica ob
jetivando o estudo preliminar da viabilidade de apro
veitamento do "xisto" o mesmo programa que a Em
presa desenvolveu em São Mateus do Sul no Paraná,
no início dos seus trabalhos nesse campo de ativida
de, Convém esclarecer, entretanto, que se trata de
um trabalho Regional, que abrange também os mu

nicípios de Papanduva e Três Barras. A área de in
teresse se estende na: direção noroeste, desde, a BR-
116 em Papanduva até as imediações da cidade de
Três Barras, cortando a Estrada Canoinhas-Maf'ra,
cerca de 10 quilômetros de Canoinhas.

l

Por se apresentar como a maior cidade, de me

lhores recursos e localizada próxima da faixa em es

tudo CANOINHAS foi escolhida como base de Ope
raçã� do Projeto pela Contratante GEOSOL - Geo
logia e Sondagens Ltda. com matriz em BELO HO
RIZONTE, selecionada pela PETROBRÁS para exe

cução dos serviços, sendo então a cidade que aufere
as maiores vantagens do presente programa.

'

C.N. Consta que equipes da própria P�TROBRAS
andaram pesquisando "XISTO" na região em

1963, e 1964. Qual o vínculo que existe entre o traba
lho atual e o anterior?

DR PADULA: Realmente uma campanha de Pes-
quisa Pioneira, consistindo do reco

nhecimento geológico da região, coleta de amostras
de superfície e execução de alguns furos isolados, foi
levada a efeito pela PETROBRÁS nesse período.

Entretanto, os trabalhos foram paralisados uma

vez que os resultados obtidos não atendiam as pre
missas estabelecidas para o aproveitamento do xisto
na época. Com a evolução da tecnologia do xisto e

com a mudança· dos parâmetros, econômicos, provo
cada pela crise energética de 1963, os estudos foram
retomados e a área foi indicada para a pesquisa de
:�deta1l1amento" .

.

C.N.: No que consiste" e qual o objetivo dessa pesqui
sa de "detalhamento"?

o

DR. PADULA: A pesquisa de detalhamento consis
te na execução de furos, segundo um

esquema topográfico definido . No caso aqui da Re
gião, os furos serão executados em malha quadrada
'de 400 metros de lado. O Projeto completo, que fOI
dividido em 4 etapas, compreende a execução de cer

ca de 1.000 furos de sonda, com uma profundidade
média em torno de 50 metros e distantes um do ou-

tro 400 metros. Para locação e nivelamento desses
furos, torna-se necessário a efetivação de aproxima
damente 800 quilômetros lineares de levantamento

-

topográfico, Além dos trabalhos de campo, a com

plementação do projeto exige a realização de mais
de 60.00'0 ensaios para determinação dos, teores em

óleo das amostras coletadas e a análise, interpreta
ção e apresentação dos resultados obtidos dos traba
lhos de campo. Essa fase de pesquisa de detalha
mento objetiva a éubagem da área, isto é, a medição
dos recursos em óleo existentes e o fornecimento de
dados para projetos de lavra e avaliações econômi
cas preliminares.

C.N.: 00 que pode-se produzír a partir do xisto bruto?

, DR. PADULA: Atualmente a PETROBRAS está es-

truturando a indústria de xisto para
obtenção de combustíveis líquidos e gasosos e enxo
ire, procurando diminuir a dependência de fontes
externas para o suprimento nacional desses produ-
tos.

'

C.N.: Quais as perspectivas da região no que diz
respeito ao aproveitamento do xisto?

DR. PADULA: Conforme já foi esclarecido, estamos
ainda na fase de pesquisa geológica,

sendo, portanto, prematuro antecipar perspectivas.
Somente podemos dizer que os resultados acumula
dos justificam a .continuação dos estudos.

C.N.: Partindo do príncipio que os resultados finajs
na pesquisa demonstram-se favoráveis, é possí

vel prognosticar decisões que possam levar à insta-'
lações industriais para o aproveitamento do xisto na -

região?

DR. PADULA: Essa decisão tem uma série de envol-
vimento, e não depende somente dos

resultados alcançados nas pesquisas de campo. Se
os Estudos globais, de viabilidade concluírem pelo
aproveitamento da jazida, a usina deve ser construí
da no local da mesma, uma vez que essa matéria não
comporta transporte à qualquer distância.

C.N.: Essa fase de trabalho traz algum benefício pa
ra a região?

DR. PADULA: Não sabemos até que ponto os bene-
fícios podem ser considerados, mas

como vantagens diretas, podemos adiantar: "O, im
posto das operações é recolhido na localidade, além
de garantia de emprego para centenas de trabalha
dores regionais, embora em caráter intermitente.
Indiretamente, o desenvolvimento do projeto tem
uma influência efetiva no movimento da indústria e
do comércio da região principalmente da Cidade de
Canoinhas, onde está localizada a Base de Operações
dos Serviços. .

Aroldo Carvalho na reunião com estudantes nos
deba tes da Uni versidade Federal de Sta. Catarina

Coordenado e promovido
pelo Clube Sapiens de Cultura
de Florianópolis, foi realizado
na noite de segunda-feira, o de
bate entre os candidatos ao

Senado e os estudantes da Uni
versidade Federal de Santa Ca-.
tarina, levado a efeito no audi
tório do Centro Sócio-Econômi
co daquela Universidade.

Pau90 Evangelista Vieira,
.membro da Diretoria do Sa
piens, fez a apresentação dos
candidatos, Aroldo Carvalho,
Dejandir Dalpasqualle, Jaíson
Barreto e Wilmar Dalanhol,
abrindo a seção de debates.

Aroldo Carvalho foi o ter
ceiro parlamentar a falar aos

estudantes, e iniciou enfatizan
do mais uma vez suas críticas

tos a cargos eletivos para ma

nifestarem suas opiniões e es

clarecer a opinião pública.
Declarou estar muito à

vontade para falar aos presen
tes no auditório, porque ali to
dos eram jovens de coraçãó e

idéias, que pensam como eu, e,

que, estão procupados com' a

pátria.
Segundo Aroldo, em 1985 o

Brasil será a quinta potência
,do mundo, e citou dados da rea

lidade econômica brasileira no

tocante à sua produção.
No entanto, apresentou o

que, segundo ele, é uma contra

dição: a de que, cada três bra-

(contínua na última página)

à Lei Falcão, uma vez que o

Rádio e a Televisão estão à dis
posição de qualquer programa
de bom e mau humor e não po
dem ser, usados pelos candida-
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CORREIO DO NORTE 23 de setembro de 1978
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NEREIDA C. CORTE, Oficial
do Regi stro Civil do 1.0 Distrito
de Cllnoinh8S-S�.· faz saber que
pretendem casar:

Antonio Maucyr Pasqualli
com Ana Rita Ferr ira, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e

resídeutes nesta ctdade: ele mo
tortsts, nascido em Píeve Mun.
de Bodeío-P. União-Se. aos

24/03/1943, frlho de Rodolfo Pss
qualli, fdecidJ e de Violanda
Pasquallí: ela do lar, nascida em

Barreiros DI distrito 80S 28 de
maio de 1956, fllhl de José Fer
reira e de Maria Pereira Ferrei
ra.

Milton Vicznevlki com Te
razinha Aparecida Vieira,
brasileiros, solterros, domilicia- Idos e residentes nesta cidade;

ele escriturário, nascido em Mar
cílio Dia') n/ Mu o. aos 23 de
maio de 1957, filho' de Pedro
Vtcznevskt, falecido e de Edith
Voigt Vtcznevekt; ela do ler,
nascida em Major Vieira DI co.
marca aos 7 de abril de 1955,
filha de João Vieira de Mocaie
e de Ulídtna Santos Vieira.

Osvaldo Ademir, Kiesk1-e
,

Maria Alves Pereira, brastlet
ros, solteiros, domiciliados e re
sidentes nesta cíds de; ele pedrei
ro nascido em Rio das Pedras
D/ distrito 80� 5 de agosto de
1953, filho de Amélia Kteskí,
falecida; ela do lar, nascida em

Serra de Lucíndo nl Município
aos 20 de d. z -rnbro de 1948,
filha de Jcs quím Alves Pereira
e de Julia Alves Pereira.

I
J

I Ofer'a do LO J AO C R U Z E I R (2)

FOGÕES A LENHA a partir de C,rS 2.t30JO�

Lojão Cruzeiro
R. Caetano Costa, 793 - pertinho da Rodoviária MunIcipal

•

I -

Ari Fuck com Tareza
lurklv, brasüetros, solteiros, do
mícílíados neste distrito; ele l s
vrA dor, nascido em Paciência
dos Neves DI Município 80S

26/12/1953, filho de Germano
Fuck, falecido e de Natália Pi
res Fuck; ela do lar, nasctda
em R!O Pretinho DI Município
80S 11 de fevereiro d� 1960,
filha de Alexandre Iur kív e de
Rosa Diedek Iurkiv.

José Evaldir Granza com
Maria Clarice Campos, bra
sileiros, solteiros, domiciliados e

residentes nesta ci jade; ele 0P'
râr ío, nascido em Rio Claro,
MBj Ir Víeira aos 27 de dez-m
bro de 1955, fIlho de Albiou
Granz s e de Etelvina Pe reira
Grsnz-: ela do ler, nascida em

Paula Pereira D/ comarca 80S

19 de setembro dé' 1957, fuhs
de Daniel do Ns sctm ento Cam
pos e d� Guerra Rude de Campos.
Alfeu José Witt com Rita

Cassia Krauss, brasileiros, sd
teiros, domrcth s dos e resrde ntes
nesta crds de; ele técmco - rn con

tab.hdaoe, nascí o o em Palmtte l
DI Município 808 5 rl� fevereiro
d- 1954, fllhq de W8Jfdao Watt
@ d� Carm e lma Gr e nernenn W,tt;
.f la e s c vtur ár ra, na-ci ja em São
St b ,htlão co- Ferr .. ir as n/ Mu
ntcípto aos 26 dt." março de 1954,
filha de Francisco Krauss e de
Macia dt Lourdes FêHf'ira Kre u-s.

Osmar Dransfeld com An
tonia Divina Oolla, brasileiros,
solt-Iros, dorntctltados e resi
dentes u] dís tr ltr-; ele (p -r àr io,
nascido em Palrnital D/ distrito
80S -1,7 de fevereiro de 1958, fI
lho de �oberto Guilherme Drans
fel·; e de Ana Walter DrBnsfeld;
ela do laf, nascid,._ em Selseiro
D/ distrito 80S 13 de jur,ho de
1959, filha de Pedro Oolla e de
Ro''sa F,erreira Do11a.

Norberto Marschner com
Zélia Rodrigues de Melo,
br�sileiros, 801 teiros, domiCIlia
dos e residentes nesta cidadE";
ele mHânrco, nascÍejo @m S dJtél
Cr uz do Tlrnbó Porto União-Se
80S 6 de setembro de 1951, filh'1
de O� car Marschner e de M tH ltl

�,,,.

c I

130nitas sof isticadas' - auancadas
,

- úteis
.

Venha conhecer as vantagens e as condições de' pagamento em

cKKOH B & • TOA.
Rua Vidal Ramos, 1146 - Fona: 22-0536 - Canoinhas-SC

E.D I T A IS
Anna Marschner; BIs do lar, nas
cida em Rio da Serra-Monte
Castelo-Se aos 24 de sbrtl d�
1959, filha de João Rodrigues
de M@lo e de Francisca Alves
de M�lo.

Olivio Mokwa com Raquel
Maria Wendt, brasileiros, sol
teiros, domiciliados e r e sidentes
nesta cldaf e. Ele condutor, n88�

cido em Canoính as 808 15 de

j ane iro de 1954, fdhJ de Sieg
fried M"kwl) � Marta Mokwa.
Ela, do lar, nascida em Ribei
rão Ras o, Distrito de Major
Vi�ir8 - se, a08 13 de abril de
1949, filh� d� Bernardo José
Wendt e Maria dos Anjos Cor
deiro Wendt.

Antonio Koval Filho com
Verônica Schimboski, bra
sileiros, solteíros, domiciliados
e residentes neste distrito. Els,
lavrador, nascido em Valtnhos
njmuntcíplo 808 12 de junho de
\951, filho de Antonío Koval e

Genoveva Koval. Ela do lar,
nascida em Rio de ArE'ia n/mu
níctpío 808 6 de se ternb 'o de
1947, filha de Ludovico Schírn
boskí e de Cerohn s Ol-s kovicz

, Schimbos kí.

_._
•

SEBASTIAO GREIN COSTA,
Escrivão de Paz e Oficial do

Registro Civil do Município de

Major Vieira, 'Comarca de c.·

noínhas, Estado de Santa Cata

rina, ne forma da lei, faz saber
que pret en dem casa-r:

Mario Roberto Hudztnskl
com Sandra Aparecida Fer
nandes, brasl letros, solteiros,
domiciliados e resrden ces neste
distrito; �le açougueiro, nascido
em Felipe 'Schmi'it D/ muntcípro
a08 20 de sbr i] de 1954, filho
de Thorn az Hu zrn ....ki e d'� Va
léria Hudzmski; ela do lar, Da,S
cida em Felipe Schmidt netilte
Município DOS 16 de setembro
de 1959, fIlha de João Fernan
des e de Helena Pavarín Fer
nandes.

_ Canoinhas, 20/setembro/1978
NEREIDA C. CORTE

Ofichal do Rt>gi�tro Civil

LUIZ FERNANDO DE MELO
e CELINA SMENTKOVSKI. El@
natural deste E"tado nascido nes

te município' no dia 26 de [a
neír o de 1956, lavrador, solteiro,
domiciliado e residente neste

município, filho de João Maria
de Melo e de Bernarda Mu·
chalovskl. Ela natural deste
Estado nssctda neste munícípío
no dia 03 de abril de 1960, do
lar, solteira, domiciliada e resí
dente neste munícípío, filhi de
Alexandre Smenrkovekí.

Coluna

PAULO FERNANDES e MA
RIA RODRIGUES. Ele natural
deste Estado nescido neste mu

nicípio no dia 26 de j.lneiro de
.1915, lavrador, solteiro, domi
ciliado e residente neste muni
cípio, ftlh::> de Juliana Alves de
Roma, fedeci 18. Ela natural des
te Estado nascida neste muni
cípio no dia 08 de d- zembr o de
1924, do ler, so lte ír a, domicí-
118d9 e res i dente neste municí
pio, f.Ihs d e JJsé Hcdrrgu es e

de Rose Lisbôa.

Apresentaram 08 documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Se alguém tiver conheci
m-nto de existir algum impe
dimento l�g8l, acuse-o para fins
dp direito.

Major Vieira, 18 de setembro
de 19'?8.

.
'.

SEBASTIÃO GREIN COSTA
Oficial do Regi@tro Civil

do SESI-
, '

O SESI - Serviço Social da Indústria, realizou sua reunião mensal,
contando com a presença de quase todos os seus alunos e dentro de um

c�ima bastante cordial.

Presente o convidado especial Frei Ladi, ao qual agradece. Sua pa
lestra esteve bastante animada, haja visto o grande número de pergun
tas, todas respondidas satisfatóriamente.

No final da mesma, foi escolhido o melhor cartaz, tendo éomo as
sunto a Semana da Bíblia, recaindo sobre o que trazia o seguinte pensa-
mento: "Senhor, eu sempre te encontro

.

quando
estou onde tu me queres
faço o que tu queres

I sou como tu me queres".
do Clube de Mães.

I
.I

I
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B ..R A S I LCONHECENDO o23-09-78
N.o 1489
Ano XXXU bêm fizeram sua história do nosso querido Brasil. A

casa do Santos Dumont, o pai da aviação, ainda con

serva todos os seus pertences, com relação a móveis
e alguns objetos de uso pessoa], sendo de uma cons

trução cheia de inteligência.
O museu é fantástico, tendo-se que usar para

entrar no mesmo, uns chinelões, afim de não riscar
o assoalho que é ortgtnal, Peças famosas do tempo
de D. Pedre II, encontram- se alí, inclusive a corôa
que o mesmo usou, todinha de ouroe brilhante. Rou
pas, móveis, louças, peças de uso pessoal, enfim, tu-

_

do o que ficou na história, podemos ver.

Para contar tudo aquilo que deixou-nos estar
recidos precisaríamos folhas e folhas de papel e tam
bém tempo para escrever, aliás este fator é o que
impede nossa narração.

. Nós canoinhenses, Itcamos boquiabertos, com,
tantas coisas, principalmente com a educação dos ca

riocas, gentileza e calor humano. O carioca é aquele
tipo gozadão, levando uma vida muito alegre, batendo
samba na caixa de fósforo.

Quase ia esquecendo de falar no trânsito; or
ganizado mais na base de oitenta, mesmo dentro da
cidade; muitas vezes para atravessarmos uma rua ti
nhamos que correr; tivemos muita sorte, pois os guar
das foram com a nossa cara e paravam o movimen
to dos automéveís e mandavam nós passar. No Rio
de Janeiro, andamos no onibus em que viajamos,
onibus circular, oníbus emprestado, lancha e até de
bicicleta, fora o que caminhamos a pé.

Os canoinhenses gostaram muito foi do paga
mento dos pedágios nas estradas, vieram até com a

idéia. de colocar alguns aqui em Canoinhas, pois vi
ram que o negócio dá dinheiro. Viu como gozação
pega. Aprendemos com os cariocas.

Como disse, por falta de tempo, temos que en

cerrar este roteiro de conhecendo o Bresíl, esperan
do nas próximas excursões, contar com maior núme
ro de gente.

Não poderíamos de forma alguma, deixar pas
sar em branco, a distinção com que fomos mais uma.

vez distinguidos pela tripulação de onlbus em que
viajamos, que era composta pelos motorístas Rober-·
to e Barros e- pela comissária Nice (Leoníce Negrello
Moro). Aliás, o Roberto e a Nice, já nossos conheci
dos e grandes amigos da excursão que fizemos no

ano passado. A mesma simpatia, o mesmo carinho da
outra vez, enfim, pessoas maravilhosas, tratando a

gente com muita atenção, dedicação e acima de tudo
educação. O Barros apesar de só conhecermos agora,
foi um excelente amigo.

Viajamos pela melhor estrada que é a Via Du
tra e também pela pior que é Canoínhas a Mafra. ou
vice versa. De volta da excursão, tivemos fi, infelici
dade de indicar o caminho aos motoristas pela Ca
aoínhas, Mafra, já que na ida havíamos ido por São
Mateus do Sul, e numa certa altura encalhamos em
dois buracos de aproximadamente um metro cada,
ficando ali por mais de duas horas. Os motoristas Ii
caram embarreados da. cabeça aos pés e nós de forma
alguma deixamos os mesmos sofrerem sozinhos, aju-

. damos a puohar pedras da. beira da estrada para co
locar nas crateras, afim de podermos sair dali. É isso
ai. Quando acabará essemartírio?

Muitas coisas aprendemos. E por certo' em bre
ver faremos um passeio em outra parte do pais, po
dendo então, contar com maior número de canoí

.

nhenses, não precisando pegar ninguém de fora.

Oanolnhas, setembro de 1978

IVANITA SOHlVINSKI

Partimos de Oanoínhas, com destino 80 Rio de
Janeiro, no dia 6 do corrente mês e ano, às 19 horas.
Como meio de transporte, usamos a companhia de
turismo, ou seja, o ônibus da Rainha Turismo, de
Curitiba Pr., previamente contratado.

Como comentei em artigo passado, intitulado
«Turismo»', somos ainda, um povo pouco esclarecido
em matéria de excursão; razão pela qual nosso ôni
bus contava somente com 21 pessoas de Canoinhas,
sendo quatorze de Curitiba e duas de Mafra, perfazen
do trinta e sete excursionistas. Diga-se de passagem
que os nossos companheiros de viagem das outras
cidades foram maravilhosos.

Começamos nossa viagem entusiasmados com

o que iríamos conhecer. Viajamos horas e horas, até
chegarmos finalmente a Cidade Maraviolhsa, tão fa
lada em verso e prosa.

Chegando lá, Inatalamo-nos no famoso Hotel
Glória, chamado o Hotel dos Artistas, na Praia do
Flamengo. Estávamos no céu. Um hotel de classe.:
com todo o conforto, nada taltando. O detalhe que
nos chamou a atenção no hotel foram as persianas,
poís estas traziam a etiqueta de fabricação da Plás
ticos Santa Cruz S.A. aqui de Canoinhas.

Nosso primeiro contato com o Rio de Janeiro,
começou com a visita a, Ponte Río-Nlteról, com uma
extensão de treze quilometros, obra belíssima, com
uma iluminação tremenda. Niterói também é uma ci
dade fora de série: Povo hospitaleiro, amigo mesmo.

A Ilha do Governador, onde situa-se o aeroporto
Internacional 'do Galeão. não fica devendo nada a

ninguém'. Assistimos a decolagem dos supersônicos,
além de visitarmos com muita admiração todo o ae

roporto e extasíados ficamos com o que presencia
mos.

Bstívernos também em Paquetá, ilha dos amo

res e dos sonhos, isolada de tudo que caracteriza
hoje uma grande cidade, até mesmo do barulho dos
automóveis; um pedaço do passado, no presente. Nes
sa ilha maravilhosa, Joaquim Manoel de Macedo, ro
mancista do século passado, escreveu a obra «A Mo
reninha». Paquetá também chamada de «Ilha dos A
mores», é algo extraordinário e notável que leva o

homem a reconhecer quanto foi divino e generoso o
Grande Arquiteto do Universo, com a ilha. Para che
garmos a essa ilha encantada, fizemos a travessia da
Baía da Guanabara, de lancha, num percurso de uma

hora e meia aproximadamente.
Outro ponto turístico visitado foi o Corcovado.

Uma obra monumental, onde encontramos o Cristo,
abrindo os seus braços, como acolhendo toda 'a po
pulação do Rio de Janeiro e dos turistas que por ali
passam, descortinando-se uma visão do Rio de Janei-
ro, fantástica.

.

Oopaoabana, meu Deus, que loucura. Com seus

calçadões trabalhados, com sua areia branquinha,
com seu mar revolto. com a brancura da espuma que
se desmancha na areia. Quem por ali passa, torna-se
até poeta, pois o ambiente é convidativo.

O famoso bondinho do pão de açúcar, assusta
muita gente, tanto grande como psquena, pois � altu
ra é tremenda, faltando muitas vezes coragem para
entrar no mesmo e fazer o percurso do trajeto que
leva até a Urca e ao mencionado Pão de açucaro Eu
que o diga.

.

Petrõpélts, outra cidade visitada, fica a quase 2 hs, do
Rio de Janeiro, viajando-se por estrada cheia de curvas.
que não são as de Santos e pela Serra das Araras,
podendo-se apreciar a paisagem maravilhosa que se

descortina ao longo do caminho. Cidade de clima a

meno, cheia de hlstórlas, ainda possuindo muitos ca

sarões do tempo do império, todos pintados de rosa,
onde nossos antepassados viveram suas vidas e tam-

Câmara M u n ici pai
� Três· Barras
Decreto Legislativo N, 03/78

Fixa a Verba de Representação ao sr. Presidente
da Câmara Municipal de Três Barras (Se).

.

Adhemar Schu-nacher, Pre�idf'nte da Câmara Munícipvl
de Três Barras, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri
buiçÕes,· faz saber que 8 Câmara Muaicipalaprovou e, eu promul- _
go O segutute

.

Decreto L@gislativo
Art. 1.0 Ceb-rá ao sr. Pr e sident a da Câmera Munící-

paI de Três Barres (SC), na preseote L"g,slatura, uma v .. r ba de
representação no valor de Cr$ 2.500;00 (dois mil e quinhentos
eruzeíros) mensais, a partir de 1.0 de janeiro de 1978.

de

Art. 2.° - A verba de representação de que trata o ar

tlgo D.o 1.0, do presente Decreto Legislativo, d�verá· ser pega
índependentemente de comprovação de despesa.

Art. 3.� - A despesa decorrente com a execução do pre
sente. Decreto L., g-slatívo, será custeada através da dotação
3000.00 - Despesas (!orrent�8, 3100.00 - Despesas de Custeio,
3110.00 :- Pes90eI; 1229 - Vencimento!! e Vantagens Fixas,-de
vendo ,ser auplementada quando 8� fizer necessário.

- .

Art. 4.° - Este Decreto Leglslatívo entrará em vigor na

datl de SU8 publicação, revogadas. a8 disposições em contrário.

Câmara Mun. de Três Barras tsc), em 30 de junho de 1978

81S•.Adhemar Schumacher • Presítente
-

a.88. Ernaoi Woge�n8ki - 1.0 Secre tàrto
ass Felix Dsmaso da Silveira - 2.0 Secretário

. . _ I

Este Decreto Lvgisls tivo foi rf'gistrado e publicado na

Secretaria Administrativa da Câmara Municipal de Três Barras (Se),
em 30 de junho de 1978.

aS8: Ernaoi Wogeina:ki - 1.0 Secretário

Resolucâo N. 07/78
'Concede Título de Cidadão. Honorário

de Três Barras (Se)
. Adhemar Schumsch-r, Presidente da Câmera Mumcípal

d@ Três Barres, Esta10 de Sinta Ce ts rma, DO uso de SU88 atri

buições, fez saber qu-e a Câmara �uoicipal decretou e, eu pro
mulgo a leguinte

Resolução
Art. 1.0 -- Fica concedido o 'I'ítulo: de Cidadão .Honorá

rio de Três Barras (se), ao sr. Dr. Raja Mulhim Bttar, pelos re-

1�vaote8 serviços prestados &0 município de Três Barras.

Art. 2 ° - O Título·Honorifico de que trate o artíge n.?
1.., da presente Resolução, será pntregue em Sessão Solene que
fite Poder fará reshzar oportuuarneute e em data prévtameute
designada para. este fim.

Art. 3.0 - Esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publícação, revogadas ·8S disposições em contrário.

Câmara Mun. de T_rês Barras (Se), em. 28/egosto/1978
a8S. Adhemar Schumach-r - Presrde nte
8S8. Ernaoi Wng�in8ki • 1.0 Secretário
88S. FdlX Dernaso da Silveira • 2.° Se cretá rio

A presente Resolução foi registrada e· publicada na S�
aretarla Administrativa da Câmara Municipal de Três Barras (Se),
em 28 de agosto de 1978.

8S8. ErnaD: Wogeinaki • 1.0 Secretário

"

A,niversariantes
da semana

ANIVERSARIAM-SE
HOJE: os jovens: Antenor

Sconhetzki, Paulo Sitas Topo
rowski e Norberto 1. Olsen
AMANHÃ: as sras.: Leo

nora esposa do sr, Sérgio
Carvalho, Wanda esposa do
sr, Zello B. Ribeiro da Silva

.

e Violeta esposa do sr. Pas.·
tor Douglas Benkendorf, re

sidente em Iguiporã-Pr; 0 sr,
Euclides Bueno.
DIA 25: a sra. Viuva Isa

bel Friedrich,' o sr. Wilmar
Friedrich,' o jovem Aloisio
Bockor.
DIA 26: as srtas.: Arlete

Vnigt e J.11auren R.osiKnúppel,'
o jovem Alfredo César Drenei.
DIA 2,: a sra. Nair esposa

do sr. ferna.ndo freiberger;
o sr. Cornélio Tremei, resi
dente em Umuarama"Pr; o

jovem Orlando Nascimento.

DIA 28: a V7Ja. sra. Isabel
de Meira Wendt; () sr. Ale
xandre Blosleld; os' jovens:
Oriel Pereira e Qerson Luiz
TremeI.

"

DIA 29: as Sras. Carmela
esposa do sr. Aury Perri Pe
drassani e Ana Maria esposa
d@ s,.. iVívaldo Burgarat; as

sr/as. Janete Oatz, Ma7ia Ce
cilia Sconhetzkí e Lídia Tom,
poroskiJ ,e.sidentes em Qua-·
rapuava.
Aos aniversariantes, nossos Icumprimentos.

A.A.BREY

..

. Reíníolando hoje a coluna esportiva deste semanário quero aqui
deI�ar os profundos sentimentos .pelo enfausto. acontecimento que ceifou
a, VIda de nosso �mlgo e .desportIsta Rubens RIbeiro da Silva, não preciso
prolongar-me aqui para dízer o que foi Rubens Ribeiro, quero IÓ deixar
os meus pezares aos familiares, porque todos sabem o que foi Rubens.
Vamos agora render as homenagens merecidas a este homem que foi um
dos principais lutadores em todos os setores jornalístico de nossa cidade.

Campeonato da Cidade
.

O campeonato da cidade teve prosseguimento no final de semana
com o logo entre as equipes do Imaza e AREP., com a vitória' do primei
ro pelo placar de 2xl, sendo que o Imaza ainda almeja alguma coisa nes
te campeonato se conquistar Q segundo turno; já o AREP totalmente fora
do páreo nada teve a perder. A arbitragem esteve regular com Antonio
Fernandes auxiliado por Jorge Morais e Nery Sarda, Na próxima edição
traremos melhores detalhes sobre este campeonato, o qual terá prosse
guimento neste final de semana com o jogo entre Botstogo x São Bernarde..

Decreto Legislativo N. 04/78
Aprova a Prestação de Contas (Balanço Geral) de
1977, do Município 'de Três Barras (Se).

Adhemar Schumacherl Presidente da Câm1:lra
d@ Três Blirras, Estado de S!inta Catarina; no uso de

butçõ@s, fe'z sabei' que a Câmara. Municipal decretou
�ulgo ...

0 seguinte

Municipel
SUP8 atri
e eu pro-

Campeonato do Interior 2.a Divisão
o campeonato do Interior prosseguiu no final da semaDa com os

seguintes jogos: Mirasol 1 x Icofrisa 1, em Rio. do Pinho; Jardim Espe
r�nça 2 x Caxia� 3, em Parado; Vasco 4 x Parado 0, no campo do São
C!istóvão; �almelrlls 1 x Estrela' Azul 1, no Serrito; Corintians x Iptranga
nao se realIzou-se pOl' o Ipiranga haver afastado sua equipe do Campeonato.

.

Não damos aqui nesta edição a classificação do campeonato do
interIOr, por haverem alguns julgamontos a serem feitos pela JDD, casos
de um atleta do Juventud� e outro do Internacional, portanto os pontos
onde joga.ram esta.s agremiações não devem serem homologados em favor
de ninguém até que li JDD determine.

Decreto Legislativo
Art. 1.0 - Ficam 'aprovados o� balancetes de ax@cussão

orçamentária. deste Município' (Balanço Geral) de 1977, relativos
80S meses de janeiro a dezembro de 1977.

Este Decreto L@'gislativo entrará em vtgor na data de
SUa publicação,· revogadas as disposições em, contrário.

Câmara Municipal de Três Bsrras (Se), em 8 de se-tem
çro "'de 1978.

Mirasol 1 X 1 Icofrisa
Tivemos domingo último em Rto do Pinho uma sensacional par

tida de futebol reunindo Mirasol local e [colrisa da localidade de Fartura
o jO�o foi equili.brado, o M!rasol teve a oportunidade de fazer o 1.° goi
aos 20 do prImeIro tempo, 'voltando para o segundo tempo, o.Icofrisa com

�m ataque .pela eE'querda aos 40 minutos teve a felicidade àe empatar o
Jogo. Termmando assim o jogo ue placar de 1 x 1.

Icofriaa jogou e empatou com: Hélio, Celso, Baiano,· Nego e Bor
ges, Roque, Juarez e Irineu, Dinho, Wilson e Zequinha.

as8. Adhemar Schumacher - Presidente
ass. Er�ani Wogdneki - 1.0 SecfE·tério

.

ass. Felix Damaso da Silveira - 2.0 SecretárIO.

,0 presente Decreto L�gi,,18tivo foi II"gbtrado e puhlic�do
na S(ilcr;�traia Administrstiva os Câmara Municipal de Trê$ Bar-
:ras (SC1, em 8 de· setembro de 1978.

.

.

. ·ass. ,.�rnant �ogaio8ki - 1.0 Secretário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



DE LOTEAMENTO'

CORREIO DO NORTE 23 de setembro de 1978
-----------------------------------------------------------------------------�---------------��-.------------

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

Prefeitura Municipal de Major Vieira

Aviso ·de Licitacão
.,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE. MAJOR VIEIRA
leva ao con?ecimento dos interessados que se acha aberta �
CONCORRENCIA PÚBLICA - EDITAL N.o 01/78 _. para:
a) Alienação de uma Camioneta Rural Ford 4x4 _ ano 1975:
b) Alienação de uma Camioneta Ford F-75 - Pick-Up .:

ano 1972;
e) Aquisiç�o de uma Camioneta - O KM - Motor a Gasoli

na e ate 145 HP;
d) Aquisição de. Caminhão com Motor Diesel e até 180 HP

O KM - equipado co� caçamba Basculante c/ capacidade para 5 m3.
- Prazo de entrega das. propostas até. as 15 :00 horas do dia

02/10/78, na Secretaria da Prefeitura',
.

- c:ópia. do referido Edit.al e maiores informações serão ob.:
tidos Junto a Secretaria da, Prefeitura Municipal.

Major Vieira, 1.0 de setembro de 1978.

Claudio Gadotti - Prefeito Municipal

,

OFicina PHILI'PE

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

TRADORAS RELóGIOS PONTO ETC.

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

.

I

Registro Geral de Imóveis de Comarca de Canoinhas
Canoinhas - Estado de Santa Catarina

EDITAL
"EULALIA GLABA KOHL

BECK, Oficial do Registro Ge
ral de Imóveis da Comarca de

Canoinhas, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da Lei, ,

Faz público, para ciência
dos interessados, em cumpri-

. mento ao disposto no Art. 2.° do
Decreto-Lei n.? 58, de 10.12.37,
regulamentado pelo Decreto n.?
3.079, de 15.09.38, com as mo

dificações introduzidas pelo De
creto-Lei n.? 271, de 28.02.67, ao
qual foi 'incorporada a Lei n.?
4.591, de 16.12.64, que, por AL
VANIR JOSÉ VIEIRA - e sua

mulher dona RUTH IONNE
PAUL VIEIRA, ele funcionário
público estadual, ela do lar, CPF
n.? 123.088.899,/37; OSVALDO
OSCAR PAUL e sua mulher do
na SOFIA PANFIL PAUL, ele
lavrador e ela do lar, CPF n.?
124.082.479/34; SO:t'UA IVETE
PAUL PATRUNI, viúva, do lar,
CPF n.? 019.767.029/68; ADIL
SON FONTANA e sua mulher
dona LUIZA MARIA PAUL
FONTANA, ele funcionário
público estadual, ela do lar,
CPF n.? 123.060.619/04; ILDE
FONSO PAUL e sua mulher
dona JUREMA SENN PAUL,
ele chacareiro, ela do lar, CPF
n? 154.068.069;04; OSIRES RE
NÊ NADER e sua mulher dona
VERA CONCEIÇÃO PAUL NA-

. DER, ele bancário, ela do lar,
CPF n.? 051.058.629/53; NíVEA
TEREZINHA PAUL, desquita
da, do lar, CPF n.? 246.990.719/
53; e GASTÃO DIAS e sua mu

lher dona LúCIA MARIA
PAUL DIAS, ele industriário,
ela do lar, CPF n.? 019.732.609/
82, todos brasileiros, residentes
nesta cidade, exceto o último
casal que reside em Palmas, Es
tado do Paraná, foram deposita
dos memorial descritivo, plan
ta de localização e demais pa
péis e documentos relativos ao

loteamento' denominado "LO
TEAMENTO EURICO PAUL",
situado no lugar denominado
".INVERNADA", hoje perímetro
urbano desta cidade de Canoi

nhas-SC, registrado sob n.? ...

45.413, fls. 176, livro 3-A-S, com
área total de 62.165,80 m2, as

sim distribuida: 06 (seis) qua-

UNGER & elA. LTDA.
- COMÉRCIO _._ EXPORTAÇAOINDÚSTRIA

TELEFONES: Escritôrio 23-1770 - Loja 23-2014

uma variadíssima secção
de profissionais compe-·

colocação.

Distribuidores Exclusi vos

Completa dos Motores

Esquadrias
de

de ferro e

vidros, com equipe
tentes para sua

da Linha

«WEG»

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

REPRESENTANTE ,EM CANOINHAS:

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

-------------------,

dras de n.os 33 a 38, divididas
. Eurico Paul; do marco n.? 8 se

em 69 (sessenta e nove) lotes, gue com o rumo 18°50' NO, me
num total de 45.254,30 mz, e dindo 70,00 metros até o marco

mais 16.911,50 m2, destinados à l-n.? 9; deste segue com o rumo

abertura de ruas, confrontan- 1'°50' NO, medindo 112,00 me

do o referido loteamento, do se- tros até o marco n.? 10; deste se

guinte modo: Deu-se o ponto de gue com o rumo 15°50' NO, me
partida no marco cravado nas dindo 64,00 metros até o marco

confrontações com uma rua n.? O-PP; do marco n.? 8 ao

sem denominação e Herbert marco n.? O-PP a confrontação
Sorg; deste 'segue com o rumo I faz-se com uma rua sem deno-

79'030', medindo 194,30 metros minação. A poligonal teve co

até o marco n.? 1, fazendo con- mo fechamento 1.187,30 metros

frontação com Herbert Sorg; de perímetro.
do marco n.? 1, segue com o ru-

mo 1105W SE, medindo 110,50 As impugnações daqueles
metros até o marco n.? 2; deste que se julgarem prejudicados
segue com o rumo 77045' SO, quanto ao domínio do referido

medindo 149,50 metros até o imóvel, deverão ser apresenta
marco n.? 3; do marco n. ° 1 ao

das dentro do prazo de trinta

marco n.? 3 a confrontação. faz- (30) dias, a contar da data da

se com Osvaldo Sorg; do marco
terceira e última publicação do

n.? 3 segue com o rumo 36045' presente Edital no Órgão Ofi

SE, medindo 39,00 metros até o
cial do Estado. Findo o prazo e

marco n.? 4; deste segue com o
não havendo impugnação de ter

rumo 31°45' SE, medindo 35,00 ceiros ou deste Ofício, será pro

metros até o marco n.? 5, do cedido o registro.
marco n.? 3 ao marco n.? 5 a O processo encontra-se à
confinação faz-se por um ar- disposição dos interessados, nes
roio; ao marco n.05 segue' com te Cartório, . durante as horas
o rumo de 67°10' SE, medindo regulamentares. Dado e pas-
220,00 metros até o marco n.? 6; sado nesta cidade � comarca de
deste segue com o rumo 22°50' Canoinhas, Estado de Santa
NE, medindo. 120,00 metros até

\

Catarina, aos 13 de setembro de
o marco n.? 7; deste segue com 1978.
o rumo 67°10' SE, medindo ...

73,00 metros até o marco n.? 8; Eulália Glaba Kohlbeek

do marco n.? 5 ao marco n.? 8 a Of. do Reg. de Imóveis

confrontação faz-se com o Sr. CPF n.o 249 111 199/34

Dr. Marcelo Jacob Fuck
MÉDICO

ESPECIALIZAÇAO EM APARELHO DIGESTIVO
CLíNICA E CIRURGIA

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

Rua Major Vieira, 846 (ao lado da Retífica Canoinhas)
Fone, 22-0734 - CANOINHAS - se

AGQRA ATENDENDO TAMBÉM PELO JPESC

Dr. Dalmo Batista Soares
MÉDICO - cirurgia - traumatologia - ortopedia

Consultório já aberto.

Rua Caetano �osta - novo edifício da Casa Para. Todos

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

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

Dra. Zoé Walkyria Natividade Seleme"
- CIRURGIA DENTISTA - .

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

HORA MARCADA - Praça Lauro Müller; 494 _ Fone 22�0461

DR. ZENO 'AMARAL FILHO
- CIRURGIAO DENTISTA -

CONSULTÓRIO: Rua 12 de Setembro - esquina com travessa
15 de Novembro (próximo à 19re�a Matriz,
ao lado da Associação Comercial).
- Fone 22-0960 -

�®®@®@@®@����@@®®®@�®®@@®@@®®@@@@®®�@@@®�®@®®i®��®
®.

- @)

i
.

AR·TIGOS PARA, I
®. / �

I FUMANTES DE CACHIMBOS· '1
�' .

i LOJA REFLEXO I
I '

Praça Lauro Müller, 522 (ao lado da Ótica Confiança) Canoinhas � se 'I
(tt!®®iI(iiilliJ®Iii®IiJ®�®®Il®�i'l@@@eliile®®til�Il@®ili)®®®I'lIil."•••(i'l••_' '.
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A ENTRE'GA DO CHEVET'TE
Eúcio Colombo

�

No flagrante, o Presidente do Lions Club��CL. ANTONIO MERHY SELEME,
cumprimentando José Zattar, feliz contemplado da Campanha da APAE.

De acordo com o que pu-' - as presenças dos cc. LL.
blíquei em minha Coluna doúl- ,Walmor Astrogildo Furtado,
imo sábado, na foto vemos doo,

'

Antonio Simões, Zaiden Emilia
cumentada a entrega do Che-; no Seleme, além do Presidente
vette, - numa campanha que

I Antonio Merhy Seleme. O sr.

hega ao fírn com pleno êxito, I José Zattar recebeu o carro OK,

ealizada a la. Reunião do Comitê Assessor
romovido pelo Lions Clube da:JCanoinhas
Aconteceu sábado último,

(lia 16, a primeira Reunião do
omitê Assessor da Região A-1
o Distrito Leonístico, realiza

da em Canoinhas. Além dos
Leões de nossa cidade, compa
receram os CC. LL. de Corupá,
ão Bento do Sul' e Papanduva. IO Diretor Social do Lions

Clube de Canoinhas, CL. Zai-·
en E. Seleme, e sua DM. Zoé
Walkyria, recepcionaram os vi
sitantes em sua residência on-,

,

de se realizou a reunião. Na
oportunidade foram debatidos
assuntos leonísticos relativos a !

região que representam, visan
do cada vez unais levar o nome

do LIONS a todos os recantos
onde se torna necessária a pre-

!

sença- de um serviço desinteres-
I

sado. A todos Os membros do :
Lions Clube de Canoinhas, os

I

nossos cumprimentos por levar:
o nome de Canoinhas a outras :
plagas.

Nivers '_'
,..

Na minha agenda esta semana constam 3 aniversarian
tes a quem dedico muito carinho e estima.

Quarta-feira, dia 20, o garotinho LUCIANO JOSÉ,
afilhado deste colunista e de Mariléa Colombo, recebeu com

muitas flores as homenagens pelo primeiro ano de vida co

metmurado naquela data. Muito felizes estão seus pais, Adil
son e Janete Voigt, e em especial seus avós Waldemar e He
lena Colombo, e mais Orlando e Elfrida Voigt.

Também na quarta-feira, circulou os parabéns por
mais um ano de vida, para o mano Waldery Colombo, A q�e
foi homenageado com toda a família reunida na residência
de seus sogros.

'

Amanhã, quem estréia idade n�va, é � meu pre�a�o
amjgo Rebento Edy Rujanoski, locutor e reporter da Rádio'
Santa Catarina. Além dos parabéns pelo aniversário, cum

primentos ao "Beta" pelos 14 anos de bons ser�iços prestados
a nossa emissora.

IUCHER - Despachante Oficial
Auto Escola

Rua Felipe Schmidt, 392 - Fone 22-0511

Seguros em geral - Emplacamentos - Trans
ferências de veículos - Confecções de Placas
Para Veiculos - Carteira de Motorista - Cal"
teira de Identidade - Guias de T�xas Estaduais

Contrato de Locação de Imóveis.

No dia 07 de novembro
próximo, o CLUBE DO SIGILO
completa 20 anos de existência,
e de bons serviços prestados à'
comunidade. Para comemorar

esta data; o Presidente do Clu
be, Sr. Egon Thiem nos infor
ma que será realizado já no dia
29 de outubro, o tradicional,
Jantar Dançante. Acontecerá� .

no Clube Canoinhense, e sua

renda é destinada em benefício
das Obras a serem realizadas no

HOSPITAL SANTA CRUZ.
Em breve darei mais detalhes

IIa respeito.
==========·============�==�====================d

quinta-feira, dia 14, à noite nas

dependências da Agência Che

vrolet, de Miguel Procopiak
Comércio de Veículos Ltda .

Camisões em Tecido
CREPE

Conjuntos saia e blusa
confeccionados em malha

de algodão
Calças e camisas Jeans

"

US TO P e outros

Nas 4 Lojas das

OrgaDiza�ões
,

, Nivaldo' Burgardt
L/C

Jantar

Dançante

I Palácio dos Móveis
I!==============�"- ,

I Economia você faz comprando no

I Peg Pag Miradouro
TUDO PARA o SEU LAR,' COM ENTREGAS�

A DOMICíLIO.
.

r'. '.: ',�
,

,

'.
'

.., \' [:

Rua MajorVieira, 511 - Fones;' 22 ..Ú979"�:'22-�Ü.24

MóVEIS EM GERAL, ESQUADRIAS, POR
TAS, JANELAS, FORRO, ASSOALHO, GRU

POS ESTOFADOS E MÓVEIS
EM FÓRMICA.

Rua Paula Pereira, 1178 - Fone 22-0584

L/C

,
,

)

,

.
J

; ..
'

"

Em sua reumao semanal, realizada quarta-feira últi
ma, o ROTARY CLUBE DE CANOINHAS, entre outros as

suntos discutidos na ocasião, o Presidente OSVALDO WRU
BLEVSKI, comunicou aos demais associados o recebimento ,:
de correspondência do ROTARY CLUBE DE ITAJAf, ínfor
mando o ingresso neste Clube, do Sr. ABILIO OTAVIO DO

,

CANTO, ex-gerente· do BESC de Canoinhas, que aquí resi
diu por mais de dois anos e iniciou sua vida rotariana em

nossa cidade. Em Itajaí o Sr. ABILIO é o presidente da Ave
nida de Serviços à Comunidade do Rotary Clube.

.. * �

Presente à reunião daquela noite, esteve o Sr. DORI·
VAL BUENO, rotariano da: cidade paranaense de SÃO MA
TEUS DO SUL.

,I

,

"

1';

)(.. .. ..

De acordo com o que publicamos na Coluna do Rota
ry no .sábado último, foi enviado telegrama do Rotary Clube
de Canoinhas, ao Governador Antonio Carlos Konder Reis"
agradecendo a implantação da Micro-Região em Canoinhas .

.

Transcrevemos da cópia deste telegrama, o seu conteúdo in-
tegral: , . i:

* .. )(-

Rotary Clube Canoinhas congratula-se com Vossa' ..
Excelência' pela criação .Mícro-Região Vale Canoinhas, Nos- �

sos agradecimentos, sinceros por tal gesto que atende antiga
reivindicação com enormes benefícios para a comunidade..
Osvaldo Wrublevski - Presidente. ::' � ..

'

�":

.. * *
I t-

As senhoras da Casa da Amizade do Rotary CÍube de.
Canoinhas, estão preparando para o próximo dia 08 de outu-'"
bro, um sensacional DESFILE DE MODAS. Provavelmente
será. no Clube Canoinhense, com a participação de BOUTI· ,�,
QUES de Canoinhas, que apresentarão seus trajes de verão

'

através de "jovens" manecas escolhidas entre as Debutantes '�
de 1978. Haverá na opontunidade Um' SARAU, e a renda re- .:
verterá em benefício da criança pobre. Na próxima semana

divulgarei o acontecimento em detalhes.
' ,

)(. * *

Dia 28, recebe os parabéns, a menina Maria' Cristina, .

filha do casal Ilo (Lurdes) Matos, que completa mais um ano' '

de vida. _-, "

� �.*
, ,

No próximo dia 29, estréia idade nova, o garoto FIá- .:

via Cesar, filho do casal Agenor (Maria Augusta) Christofoli. ;,

* .. ..

Aos aniversariantes seguem as felicitações com

grande abraço.'
_

um"

* }(.. )(-

A amizade foi a pedra fundamental sobre a qual se er- ,

gueu o ROTARY, e a tolerância o elemento essencial que' ()
:'

mantem inalterado. Cada Clube reserva em si uni potencial
atômico que poderia destruí-lo em mil particulas se não exis
tisse o espírito de tolerância.

'

Comunicado . "".' ....

Senhor usuário do

Transporte Rodoviário da Cargas
ZEJ:,.E PELA SEGURA�ÇA DA SUA MERCADORIA. só',
UTILIZE DE EMPRESA QUE ESTEJA ENQUADRADA '

NAS NOVAS EXIGÊNCIAS DO DNER, ESTIPULÀDAS NA ,:
PORTARIA N.o 5.

Colaboração da

TRANS ..IGUACU
, ,

Inscrita nó REGISTRO E CADASTRO DE TRANSPORTA
DORES RODOVIARIOS DE CARGAS - R T R C '_

sob o n.? 09-2-0320-4
L/C

L/C "
' 1 L/C

",-,I "0 •
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D!puta d9, F,e dera I
'.J..L.·./ � _ .'_ �.

,,',' J •

AR'EMA H. 209
. "

li NOME: Lauro Salvador.
;

NkTURAL oDE: Coração - Catanduvas Ex-Município de
",:'r " Joaçaba.

ESTADO eIVIL: Casado com Nilce Massignan Salvador.
FILHOS: Duas filhas.
PROFISSÃO: Diretor de' Empresas e Professor.

t RESID�NCIA: Joaçaba-SC.
;,i' ES:C0LARIDADE: 1 - Em nível universitário. 1. L - Eco-
1 nomista. 1.2 - Técnico em Administra
i;' ção. 2:� Em' Nível Após Graduação: 2.1 - Análise Econo'
:1 miea no- Conselho Nacional de Economia 2.2 - Programação

'

� piará' 0 desenvolvimento - na Cepal Nações Unidas (ONU).
li 2::2 �. Programador de computador Linguagem Fortan. 2.4
�

" -� Outros para reciclagem.
,,�_', 'Experiência no Magistério:

I - Professor de Economia da Empresa e História das Dou
li trinas Economicas, Faculdade de Econ. do Rio de Janeiro.
i\ II'T,Prof. ,de Teoria Geral da Administração - .FAJO -

I Jcaçaba. 1I1.-, Professor aprovado pelo Conselho Federal
.� de 'Educação/ para: Teoria Economica I, II,' III e Economia

::' Brasileira. -:
.

!i Experiência Profissional:
� a)AMútd:r:istá de caminhão, 3 anos (1951 a 1954). b) Agencia
:; dorrdecargas . São Paulo e Rio de Janeiro (1955 a 1957). c)
� Consultor Economico, Esc. Rio de .Ianeiro (1958 a 1970)
i: atuando nas seguintes áreas: c-I - Assistência a indústria do
R Tfig'o e": sindicato . 'c-2 - Participou da elaboração projeto
:j para reequipamento de instaiação portuária. c-3 - Repre
ii sentou vários anos. c-3.1, Banco do México SIA junto da
�, Associação Latino-Americana de livre-comércio - ALALC.
ii c-3'�21' ·Génaro. Garcia Ltda., Buenos Aires, Argentina. c-3. 3
:1 - .A>se:rviço de Empresas Brasileiras atuou como Economista
;1 no; � .México, Venezuela, Estados Unidas e Caribe. c-3. 4 .

i Com' Diretrizes do B. N . D. E. e Instituto Nacional do Pinho
:: cordenou elaboração de ante-projetos para indústrias de pa
;.�",pel.;o,,"c,,3.. 5 �.,EoLo .Delegado da Comissão Pré-BR-282, no pri-
rneíro congresso brasileiro de transportes, no Rio de Janeiro

:i---,�CEIRO�,Eô '''o '.. " .',

.
'

'i D - Na Área de Administração participou:
:: D-1 - Da direção da Indústria de máquinas e comércio de
:j importação e exportação - Rio ,de Janeiro. D-2 - Da dire
l] ção da Indústria de Trigo-Petrópolís-Rl . D-3 - A partir de
fi 1972: Em Santa Catarina: D-3. f - Participa das firmas Ro

':\ mano Massignan SiA Ind. e Com. - Cia. Melhoramentos de
ii Joaçaba -,. Frigorífico Canoinhas SIA. - FRICASA.

'

Foi Presidente da ACIOC - Associação Comercial e In
�� dustrial do Oeste Catar-inense - Joaçaba. - Presidente do
!� Cofrselho Curador da FUOC - Fundação Universitária do
:; Oeste 'Catarinense ,

- Candidato a Prefeito de Joaçaba sub
;li legenda da ARENA em )976.

Atividades atuais:
I'

; DIRETOR: da firma Romano Massignan SIA. Ind. Com., da
'firma Cia. Melhoramentos de Joacaba .

- Professor da F'a
: culdade de Administração de Joaçaba .

- Vice-Presidente da
"

FIESe - Federação das Indústrias do Estado de Santa Cata
: r ina - Segundo mandato.
.

- Candidato a Deputado Federal pela ARENA nas
- e leiçôes de 15-11-78.
r .A,'· ,

.,

,. ,BINDECAR
r- COMÉRC,IO DE A'UTOMÓVEIS LTDA.

Compra - Vende· Troca e Financia até 24 meses

1 Belina - Luxo - Branca .. .. .. 75
1 Ford Corcel - Luxo ..... , .. 73
1 Brasília - Verde'. .. 77

�"1 'Volks 1.300 - branco .. .. .. 70
.�

r 1- .:v:olks ·,1 .200 - branco .. ., .. . . 66
··�_!'!t thevêlte:� Luxo "1:: .. '

.. .. .. 74
1 Volks:l.500"-·-Verde ... , ..... , ., ., 73

�,.,\� :,�,-i{Jeep:'�':,"n\�áriron )
..,':" .. .. .. .. :. .... .. 65 L/C

'Rua CeI. Albuquel'que, 255 - Fones: 22-0517 e 22-0610

ACONTECENDO • • • • •

* Sabe quando uma pessoa pode
ficar velha de verdade? ,Quando

ela fica se lamentando pelo que
aconteceu ontem no passado. Ana
lisar o passado mostra as pessoas
fracas que se acham incapazes de

fazer algo no futuro.

:I: Hoje gostoso som discotheque
acontecendo à noite no Clube

Canoinhense , Aproveite os emba
los e apareça lá.

* O ponto da Barão movimentan
do-se mais neste final de sema

na com muitos marcando presença.
* Calica e Saulo deram um chego
em Florianópolis nestes últimos

dias, com pensamentos que é só
vestiba.

* É difícil a gente esquecer pessoas
que foram e são amigas de ver

dade, e as saudades estão sempre
presente. Por isso Márcia A., con

tamos com você por aqui.
* Paulina e Andrea curtindo ares

em Curita na semana que passou.
Isto é bom.

>I: Também o Shiminho esteve lá e

agitou no pedaço.
* Enquanto isto a Soli comemorou
seu aniversário, para o qual reu

niu muitos' amigos. Felicidades.
* Calica passeando por aqui com

um Chevette zerinho, uma gra
ça. É isso.

* Também o Caio numa 'muito boa
com o seu carro novo. Parabéns.

* Enquanto muitos estão fora, os

que estão por aqui procuram
agitar da melhor maneira - Zico
e Pedro, uma dupla inseparável,
gente amiga que pontifica sempre.
- Dega, super fofinho balança co-

;retos.
- Regina com seu jeitinho, conta

gia a muito.
- Maria Helena D. irradia simpa

tia por aí.
- Thelma e Beto, um parzinho

que está a mil.
- Sandra S. pronta para o que

der e vier.

Responsal1i1idade J. e ti

_ Beto e Edu, noSSOS amigos de

sempre.
_ E muitos outros que fazem par

te dos nossos dias.

* Junior, Bolha, Mikus, Zeca P. e

outros,
.

preparando:"se para o

Exército. Muito bom.

* Zeca P. com seu jeitinho mane

ro de ser, esteve aqui na sema

na que passou e matou saudades.

* O Acir também fez-se presente
na terrinha na semana que pas-

sou.

rinhas tri. Isto é bom.

* Arlete A. um brotinho sensaçã
que está sempre conosco.

* Vanessa e Ubiratã um parzinh
que surgiu em grande astral.

Sçmpre assim.

* Stela U., participando dos acon

tecimentos da city, dei-xa meni·
ninhos gamados.
* Quem esteve no Rio gostou pr'
valer. A Udi e Beti que o digam

(erti fica do extraviado
Terezínha de Jesus Cuba"

declara para os devidos fins
que extraviou. o Certificado
de propriedade do veículo
marca Volkswagen Sedan 131}Q
cor branca, ano de tabríca- I

ção f978, Chassis N.O BJ ..
'

.. i
679.798, Placa MV -016 J -Major'
Vieira SC. i

'

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

Ora(ão ao
,

Divino Espírito Santo
Espírito Santo, Tu que me

esclareces em tudo, que ilumi
na todos os meus caminhos pa-

. ra que eu atinja meu ideal, Tu
que me dás o Dom Divino de
perdoar e esquecer o mau que
me fazem; que em todos os ins
tantes de minha vida estás coo.

migo, quero neste curto diálogo
agradecer-Te por tudo e confir
mar uma vez mais que não que
ro separar-me de Ti.

Por maior que seja a ilusão
material, não será o mínimo da
vontade que sinto, de um dia
estar contigo e todos os meus

irmãos, na glória perpétua.
Agradeço-Te uma vez mais ....
A pessoa deverá' f.azer esta

oração três dias seguidos sem

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

Publicar assim qúe receber
a. graça.

Publicada por ter recebido
uma graça. Uma Devota

idade nQV

Tudo d

* Beto S. estreando
desde dia 17 último.

bom à você.

* chegando de Curita hoje a Jein
Joy, Soli e Babi, alegrando a

* Numa noite gostosa. de sábado

último, o Suli reuniu um grupo
de amigos em sua casa, e festej ou
seu aniversário.
* Um lanche informal e bem des-

contraído aconteceu na casa da

Carolina no último dia 16. Muitos

marcaram presença lá.

* Três camperos fofinho que cir

culam na mat-cap. Goiaba, Jai
minho e Turrú.

* Uma turma de Joinville esteve

aqui na semana pasada com ca-

coisas por aqui.

* 'Comemorando idade nova nest

dia 25 próximo Isabel K.

'drich . A você vovó, que eu tant
adoro, tudo de bom.

* Esclareça os desentendimentos,
vida é muito curta para ser mer

quinha.
Até a próxima.

.FARMÁCIA DE PLANTA0: Sábado e Domingo: Santa Cruz
R. Felipe Schmidt, 365 - Fone: 22-0447

MÉDICO DE PLANTA0: Sábado: Dr. Wilson Luiz Erzinger
MÉDICO DE PLANTA0: Domingo: Dr. Antonio Vasco M. Teles

Fones: 22-0033 e 22-0823
PRONTO SOCORRO: Fone: 192

RÁDIO PATRULHA: Fone: 190

:ESTAÇAo RODOVIÁRIA: Fone: 22-'0179
TELEFONEMAS INTERURBANOS:· Sábados à tarde, até segunda

feira às 08 :00 horas. - Rua Vi
dal Ramos, n.? 739 - REF.:
Café Cometa �

RADIO SANTA CATARINA: Divulgações das 08:00 às 12:00 horas,
e das 14:00 às 18:00 horas. AO's sába
dos até às 16:00 horas.

-:- H O T E I S -:-
SCHOLZE: Apartamento e quartos - Banho à vapor - Restaurante

anexo - Rua Vidal Ramos, n," 797 - Fone: 22-0036.
GUARANY: Apartamentos e quartos - Restaurante e Churrascaria

anexos. - Rua Vidal Ramos, n.IOs 1120 à 1132 -' Fone:
22-0970.

.

-:- RESTAURANTE À'LA CARTE _':-

CLUBE CANOINHENSE: Rua Major Vieira, 345 - Fone:' 22"'0761
De segunda à sábado, serviço completo à
LA CARTE, e aos Domingos, completo
serviço de BUFFET. Funciona das
11:00 às 14:00 horas, e das 16�30 às 22:00
horas .

CHURRASCARIAS .

-.---:-

:PINGUIM: Rua Paula Pereira, 430 - Fone 22-0236 - Funciona das
08:30 às 23:00 horas .._ Lanches - Refeições - Espeto
Corrido - Espeto Individual e prato do dia.

.

RANCHO ALEGRE: Rua Vidal Ramos, 315 - Agora, sob a direção
de Rivadavia Marcondes. Funciona das 11 :00
às 14:00, e das 19:00 _às 22:00 horas. _- Aperi
tivo grátis - Espeto Corrido e prato comercial.

CANECAO: Rua Caetano Costa - Excelente aperitivo - Espeto Cor
rido e prato comercial - Funciona das 11 :00 às 14:00
horas, e das 16:30 às 23:00 horas.

VENTURA: Final da Rua Caetano Costa, esquina com a Estrada
Canoinhas-Mafra. - Espeto Corrido - Espeto Indivi
dual e prato comercial. - Funciona das 11 :00 às 14:00
horas e das 16:30 às 23:30 horas.

-:- C I N E,M A -:-
SÁBADO; 20:30 horas: EXCELENTE PROGRAMA DUPLO:'

l.0 Filme: ASSIM COMEÇOU TRINITY
2.° Filme: O MATADOR DE SHAO LIN DAS ARTES

MARCIAIS.
DOMINGO: Matinê: 14:00 horas: ASSIM COMEÇOU TRINITY -

Censura Livre.
-

DOMINGO: À noite: 19:30 e 21:30 horas: "O SEMINARISTA"
Censura 16 anos.

�EGUNDA, TERÇA E QUARTA.-FEIRA: 20:30 horas "O SEMINA
RISTA"

QUINTA E SEXTA-FEIRA: 20:30 horas: "O DESEJO DA CARNE"
Censura 18 anos. - Estrelado por ISA
BEL SARLI.

ATENÇÃO: Colabore com seu Cinema, apresentando' sua Carteira
de Estudante ou de Militar de 1978.

--:- PROMOÇÕES - BAILES E DISCOTEQUES /-:
SÁBADO: Discoteque - BOITE do Clube Canoinhense - 23:00 horas.
�;ABADO: SARAU - Sociedade Beneficente Operária.

'
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:
I

Superintendência Nacional do Abastecimento
Delegacia da SUN'AB em Santa Catarina

" ')

Portaria Super
o SUPERINTENDENTE DA SUPERINTEN

DÊNCIA NACIONAL DO ABASTECIMENTO -

SUNAB, no uso de suas atribuições Legais,
CONSIDERANDO a necessidade de incentivar

.J o desenvolvimento da pecuária brasileira, tendo em

vista que o volume da' produção é decisivo para o

abastecimento;

CONSIDERANDO as peculiaridades das ba
cias leiteiras formadas pelos Estados do Espírito San

to, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Goiás,
Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande
do Sul e Distrito Federal;

CONSIDERANDO a Resolução n.? 01 do Con
selho Nacional do Abastecimento - CONAB, de 18
de abril de '19,78,

RESOLVE:

Art. 1.0 - A 'cota do leite do- produtor (leite-
. cota) corresponderá à média mensal de fornecimen
to obtida, no período compreendido entre junho e se-

tembro, inclusive.

§ 1.0 -- Considera-se leite-excesso a quantida
de mensal recebida que exceder a cota definida nes-

'

te artigo.
§ 2.° - É proibida qualquer outra classifica

ção para o leite que não a prevista nesta Portaria, ou
seja, leite-cota e leite-excesso.

ArJt. 2.° - O preço mínimo de compra do li-
,

tro de leite-cota entregue pelo produtor na platafor
ma da usina regional, ou diretamente no estabeleci
mento empacotador e que for enviado para o consu
mo humano das Regiões Metropolitanas de São Pau

lo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto
Alegre, e das Capitais Goiânia, Cuiabá, Florianópolis,
Brasília e Vitória, é de Cr$ 3,80 (três cruzeiros e oi

tenta centavos) .

Art. 3.°. O preço mínimo de compra do litro de

leite-cota, entregue pelo' produtor na plataforma da
usina regional, ou diretamente no estabelecimento

empacotador e que for enviado para o consumo das
demais localidades não definidas no artigo anterior,
é de Cr$ 3,70' (três cruzeiros e setenta centavos) .

.

Art. 4.° _ O preço mínimo de compra do litro
dê leite-cota entregue pelo produtor na plataforma
das indústrias específicas de leite em pó, queijo, :man
teíga e demais produtos lácteos, é de Cr$ 3,70 (três
cruzeiros e setenta centavos).

Art. 5.° - O preço mínimo de compra do litro
ck leite com acidez superior a 18° (dezoito graus)
Dornic, destinado ao aproveitamento condicional, se

gundo critérios estabelecidos pelo órgão específico
de inspeção de produtos de origem animal do Minis
tério da Agricultura, entregue pelo produtor na pla-,
taforma das usinas específicas de leite, é de Cr$ 0,90'
(noventa centavos).

Art. 6.° - Os preços mínimos de compra do
litro de leite-cota entregue pelo produtor na plata
forma das firmas atacadistas, que adquirem leite in
natura para revenda, são os fixados nOiSI arts. 2.°, 3.° ..

I

4.° ou 5.° desta Pontaria, conforme as destinações 'ne
les previstas, devendo constar na nota fiscal de reven
da O" destino do produto.

N. de
'

19 de
Art. 7.° - Sempre que o litro de leite adquiri

do do produtor contiver índice de gordura (matéria
gorda) superior a 3,1% (três vírgula um por cento),
seu preço mínimo de compra será acrescido, de, no

, mínimo 0,6% (zero vírgula seis por cento) do preço
mínimo de compra mencionado no art. 4.° da presen
te Portaria, por decimal de excesso de gordura, sendo
obrigatória a designação do índice de matéria gorda
individual apurado e seu respectivo valor, na nota

de compra ou recebimento do leite.

§ 1.0 - O disposto neste artigo não se aplica ao

leite corm acidez superior a 18'0 (dezoito graus) Dor-
_ nico

18,

§ 2.° O boletim de análise de gordura do DI
POA ou o das empresas devidamente autenticado pe
lo POINS regional permanecerão, obrigatóriamente,
nos estabelecimentos, à disposição da fiscalização da

SUNAB, não se aplicando à hipótese a regra do art.

12 do A�o das Normas Processuais da SUNAB apro
vado pela Portaria SUNAB n.? 420, de 3 de agosto de
1976.

Art. 8.° - Dos preços mínimos de compra de

leite "in natura" ao produtor, só poderão ser feífas as

seguintes deduções:
r - as previstas em lei;
II - o custo do transporte do leite "in natu

ra" quando feito por terceiros, entre o produtor e a

usina regional ou posto de resfriamento;

III - o custo do transporte do leite "in natura"
feito por terceiros diretamente do produtor ao esta

belecimento empacotador ou conjunto industrial;

IV - o. custo do transporte do leite "in natu

ra" feito pela usina, pelo estabelecimento empacota
dor ou conjunto industrial, do produtor a esses esta

belecímentos; ,

V - o custo do transporte do leite "in natu
ra" feito por terceiros ou pela própria usina, desta ao

estabelecimento empacotador ou conjunto industrial.

Art. 9.° - O preço mínimo de compra do litro
de leite-excesso, entregue pelo produtor na platafor
ma da usina regional ou conjunto industrial será fi
xado:

a) para um aumento mensal de até 30% (trin
ta por cento) .

sobre a cota definida no artigo 1.0 da

presente Portaria, o preço mínimo do litro de leite

excesso, será o. preço fixado no artigo 4.° da presente
Portaria;

b) Para um aumento mensal de produção que
exceder de 30% (trinta por cento) sobre a cota defi
nida no artigo 1.0 da presente Portaria, o preço míni
mo do litro de leite-excesso será de 80% (oitenta por
cento) do preço fixado no artigo

-

4.° da presente,
Portaria.

Ard .. 10 - Os distribuidores de leite, quando
pretenderem comercializar tipos de leite ou embala

gens não previstas nesta Portaria, com exceção dos

tipos "B" e esterilizados deverão solicitar prévia au

torização do Superintendente da SUNAB, obedecido
.0 disposto no RIISPOA.

.

Art. 11 - O preço máximo de venda ao consu

midor do litro de leite pasteurizado magro, reconstí
tuido ou não, com o mínimo de 2,5% (dois virgula cin

�.a:�,

Você 'gosta de estar sempre na moda?

Então procure o

Ba'zar Canoinbense
na -Rua Felipe Schmidt, 393

Agora fazendo parte das Organizações de

Nivaldo Burgardt
,

ESPERAMOS voes:

• llj

(ertifi(ado!'�'xtraviado
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.

(erti ficado extraviado
MARIO WUNDERLICH de

clara para todos os fins que ex

trav.iou o Certificado de Pro

priedade do veículo Chevette
GP, cor amarela, placa CA-3998
chassis 5D11AFC173300.

'

. O mesmo fica sem efeito

por haver requerido 2.a via.

Leial Assinel DivulgueI

Correio do Norte

- SUNAB
abril de 1978

co por cento) de gordurá, envasado mecanicamente

em embalagens invioláveis de material plástico, car
tonado ou similares e engarrafado mecanicamente,
corn fecho inviolável, nas Regiões Metropolitanas de

Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba,
Porto Alegre e nas Capitais Goiânia, Florianópolis,
Brasília, Vitória e Cuiabá, 'Será de Cr$ 4,70 (quatro
cruzeiros e setenta centavos) .

Art. 12 - O preço máximo de venda ao con

sumidor do litro de leite tipo "C", pasteurizado re

constituído ou não, com o mínimo de 3% (três por

cento) de gordura, envasado mecanicamente em em

balagens invioláveis de material plástico, cartonado

ou similares ou engarrafado mecanicamente, com fe

cho inviolável, nas demais localidades não definidas

nor art. 9.° com exceção dos Municípios de .Jundiaí,
Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Pe

ruíbe, Bertioga, Guarujá, Mongaguá, ,Pedro de 'I'ole

do e Santos, do Estado de São Paulo será de Cr$ 4,90
(quatro cruzeiros e noventa centavos) .

Art. 13 - O preço máximo de venda ao consu

midor do Ijtro de leite pasteurizado magro, reconsti

tuído ou não, com no mínimo 2,5% (dois virgula cin

co por cento) de gordura, envasado mecanicamente

em ambalagens invioláveis de material plástico, car-
.

tonado ou IS/imilares e engarrafado mecanicamente

com fecho inviolável, nos Municípios de Jundiaí,
Cubatão, São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, Pe
ruibe, Bertíoga, Mongagua, Guarujá, Pedro de Tole

do e Santos, do Estado de São Paulo, será de Cr$ 4,90
(quatro cruzeiros e noventa centavos) .

Art. 14 - O litro de leite pasteurizado magro

e/ou pasteurizado magro reconstituído, efetivamen

te distribuído pelos estabelecimentos empacotadores
nas Regiões Metropolitanas de São Paulo, Rio de Ja

neiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, _

e nas

Capitais Goiânia, Florianópolis, Brasília, Vítócía e

Cuiabá, será subsidiado pelo Ministério da Agricultu-
.ra, através da Companhia Brasileira de Alimentos -,

jCOBAL,
em Cr$ 0,25 (vinte e cinco centavos) o litro, .

conforme normas operacionais a serem fixadas pela
referida empresa.

.

Art. 15 _ A fim de serem atendidas as neces

sidades de abastecimento, a SUNAB poderá discipli
nar a destinação do leite para fabricação de produtos
e subprodutos lácteos.

Art. 16 - Os estabelecimentos varejistas são

obrigados a afixar em lugar visível e de fácil leitura, .

em caracteres de, no mínimo 2 (dois) centímetros de

altura, os preços de venda ao consumidor do litro de
leite pasteurizado tipo "e" ou magro com, no mínimo�'
2,5% (dois virgula cinco por cento) de gordura.

Art. 17 _' ,O descumprimento do disposto nes
ta Pontaria sujeitará os infratores às sanções previs
tas na Lei Delegada n.? 4, de 26 de setembro de 1962
e às demais cominações legais cabíveis',

Art. 18 -, Aplica-se o disposto nesta 'Portaria
aos Estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas
'Gerais, São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Paraná, San
ta Catarina, RiO Grande do Sul e Distrito Federal.'

, Art. 19 - Esta Portaria entrará em vigor no
dia 25 de abril de 1978, revogadas a Portaria SUPER

'n.o
77, de 29 de novembro de 1977 e disposições .em

contrário.

José Mesquita Santos' _ Superintendente Substituto
Publicada no D. O . U .
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CORREIO DO NORTE 23 de setembro 'de 1178

Notícias de
Major Vieira·

Escreveu: Francisco Krisan

Prefeitura adquire bomba para combustível
A Prefeitura Municipal de Major Vieira acaba de adquirir uma

bomba para abastecer 08 veículos da Municipalidade. É mais uma grande
conquista. do nosso Prefeito Claudio Gadottí e seu vice João Batista Ruthes,
que juntos estão dando ao nOSbO município tudo aquilo que se torna
necessário para seu desenvolvimento. Urna firma especializada já na-próxima. semana irA instalar a referida bomba no pátio da Prefeitura.

Máquinas da Patrulha abrem estradas
As máquinas e demais implementos da Patrulha mecanizada do

Estado que se encontram em nosso município desde o dl,a 13 de setem
bro, estão abrindo a estrada que segue de Rio Novo a Rio Vermelho,
cortando todas 8S curvas e lombadas.
Esta rodovia por ser de dificU acesso, devido a Serra, agora ficará com
pletamente restabelecida, permitindo assim o trânsito normal para escoa
mento dos produtos daquela região. Mais uma vez queremos destacar aqui
"" �tlma administração da dupla Olaudío-João que juntos procuram dar a
MaJor Vieira, além de tudo, as boas estradas, que é o mais importante
para o município, pois as mesmas estão mesmo uma maravilha, com to
das as pontes e boeiros -restabelecldos, restando apenas algumas placas
tudícando as localidades e as referidos quilometragens.

Torneio início
O torneio d@ campeonato Municipal de futebol amador terá seu

início amanhã em nosso Estádio Municipal. Todas as equipes inscritas es
tarão presentes para a competíção inicial e esperamos que todas saiam
satisfeitas, pois em nosso município nunca foi promovido um campeonatodesta natureza. -

.

QuereJl?os destacar aqui o trabalho dos dois jovens que.maís se,
destacam no sentido de dar 8 Major Vieira um futebol a sua altura, são
eles: Osmar Ruthes e Luiz Alfredo Gonçalves, que desde o inicio de suas
administrações tem procurado levar bem alto o nome de Major Vieira no
esporte amador.

Falecimento
.

É com profundo pesar que registro nesta coluna o falecimento
da Sra. Maria do Carmo Spitzner, esposa do sr. Pedro Spttzner, resi
dente nesta cidade. A extinta há um mês esteve internada. no HospitalSanta Cruz, não conseguindo restabelecimento de uma operação Cesariana,

'

sendo tranlferida para o Hospital de Mafra e posteriormente para Curi
tiba, onde não resiatíndo a grave infermidade, veio a falecer dia 21 de
setembro último. Sendo pessoa de grandeestima em nossa cidade, a po
pulação ficou profundamente abalada comseu falecimento. A coluna apre-
senta. à Iamüía enlutada, sentidas condolências. .

Notas' Diversas
Assumiu 8 chefia deste semanário o Sr. Glauco João Bueno, que

já é gerente da Rádio Santa Oatarína, pertencente as organizações Arol
do Carvalho. .

. Está quase que concluída a concha pol1valente anexo a Escola
Luiz Davet, de nossa cidade.

, Também já está concluída a construção do prédio de dois anda-
res do Sr. Aloacir Veiga, o qual irá Instalar uma grande loja ou talvez
um Supermercado.'

.

Aniversários ", .

Hoje está comemorando mais um aníversárlo a senhoríta Silvlna
Krlsan, residente' nesta cidade.

Dla,24 aniverssria a sra. Rací Schiessl, esposa do sr. Afonso
Scbiessl, residente nesta cidade.

.

.

Também aniversaria dia 24 o sr. Roberto Edy Ruglanovskl, fun
cionário da Rádio Santa Catarina de Canolnhas. Ao Robertinho vai os
parabéns da coluna:

Aniversaria dia 25 a garotinha SIRLEI FRANCO, filha do casal
Zelia e Bíverío Franco, residentes nesta cidade.

.Também aniversaria dia 25 o sr. WaIfrido Rodrigues, do comér-
ele Ioeal.

r

Aos aniversariantes a coluna cumprimenta desejando felicidades.

[, PreFeitura
Idital. de_

Municipal de Canoinhas
Alienação por.' Concorrência
EDITAL N. 03/78

De ordem do senhor Prefeito Municipal, o Presi
dente da Comissão de Licitação, torna público que realí
zará no dia. 06 de outubro do corrente ano (06.10.78t às
15 (quinze) horas, concorrência para venda do material
abaixo; Conforme . Lei n.? 1.4�5,.

1 (uma) Máquina de Contabilidade Elétrica, mar-.
ca Ascota - Modelo 170-10 TM-20.

Qualquer esclarecimento os interessados poderão
obter junto ao Gabinete do Vice' Prefeito Municipal.

As' propostas serão abertas no dia e hora acima
marcadas em presença dos interessados no Gabinete do
Vice Prefeito Municipal.

A Comissão de Licitação reserva-se o poder de, a

seu exclusivo critério aceitar as propostas que lhe parecer
mais vantajosa, ou recusar todas, sem que caiba aos pro-
ponentes qualquer direito a reclamação.

'

O preço base mínimo de material é de Cr$ 40.000,00
(quarenta mil cruzeiros). O pagamento deverá ser feito a

vista.
ICanoinhas, 19 de Setembro de 1978

Hugo :Antonio Peixoto,
Presidente da Comissão de Licitação

AUTORIZO: Benedito Th. de Çarvalho Netto
I. Prefeito Municipal

, • j

Prefeitura Municipal de

(anoinhas

Aviso de Li(itacão
,

Canoinhas (15.09.78)
Será lançado ainda este mês o

segundo número do jornal lite
rário "O TROMBONE". A pri
meira edição é do mês de julho,
e contou com a participação de
Fernando Luiz Tokarski, Ivani
ta Schivinski e Mário 'I'essari .

Agora, em seu número dois, "O
TROMBONE" contará também
com a presença de Paulo De

quêch.
Fernando Tokarski desta

feita participará com seu traba
lho em versos. "Moça Tecendo,
Crochê", "O Vagalume Alegre",

.

'(Sonhos Mystikus", "Canção ao

Amigo" e "Inconsciente Liber
dade" estão no prelo.

Os demais escritores ainda
não se definiram quanto a seus

trabalhos.
Os componentes do primei

ro jornal do gênero em ·Canoi..
nhas explicaram que o lança
mento de um novo número se

deve ao fato do bom êxito al
cançado pela primeira edição,
tendo, recebido relevante acata
mento de leitores de todo o país;
inclusive de laureados' escrito
res catarinenses.

A Comissão de Licitação da
Prefeitura Municipal de Csnoí
nhas, leva ao conhecimento dos
interessados que se acha 8ber
ta a Tomada de Preço - Edí
tal 0.° 019/78, para «aquisição
de 1 (um) Duphcador a tinta,
elétrico (220/380 volts), com en

tlntamento automático, processo
de sucção pneumático, com im

pressão até 210 x 330 mm. com.

capacidade de até 120 cópias
por minuto», com prazo de en

trega até as 15 (quinze) horas
do dia 02 (doí-) de outubro do
corrente ano (02.10.78), no Ga
btnete do Vice Prefeito Muni-

'cipal. Cópia do referido Edital
e matares esclarectmentos serão
obtidos junto a referida comissão.

Canoinhas, 20 de setembro de
1978.

Hu'go Antonio Peixoto
Presidente da Comissão

VISTO:
Benedito Th. C. Netto
Prefeito .Muníctpal

Indústria e Comércio
Irmãos Zugman S.A •

.

- Declaração
Declaramos para os devidos

fins que foram extraviados 08

documentos do veiculo de n]
propriedade marca Ford F-600,
ano de fabricação 1972, cor

verde selva, Chassis N." ....
K62UA-'7738'?9, 06 cu. 142 HP,
ficando os mesmos sem efeito
por haver sido requerido 2,3 via.

Canoínhss, 13 de setembro de
1978.

(INIT)

EDITAL -

fernando luis tokcrskt

Documento extraviado
José Aroldo Latchuk, declara

para os devidos fios- que extra
viou sua Carteira Nacional de

Habilitação modelo PCMC.

A mesma frca sem efeito por
ter requerrdo 23 vta.

Encontra-se em Cartório, à Rua Vidal Ramos, Edifício do

Fórum, para ser protestado o seguinte título:

DP. n.? 8259 B - vencimento: 30.08.78 - valor Cr$ �.200,OO
(três mil e duzentos cruzeiros), emitida por Aziz José Seleme &
Cia. Ltda., contra ELETRO PEÇAS 'DINAMICA LTDA.

Por não ter sido possível encontrar o referido responsável,
pelo presente o intimo para no prazo de três (03) dias, a contar da

publicação deste Jorn�l "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 notifíec do som ..

petente protesto .

Canoinhas, 21 de, setembro de 1978.·

PAULA S . CARVALHO ..::;_ Oficial de Protestos

�

FL,ORIANOPOLIS
Continente/ilha/estreito
ponte/mar/ponte
praias estampadas em bronze
dunas/lagoa da Conceição/mulatas
azul/verde mar/Saco dos Limões

Figueiros/catedral/Praça XV
Palácio Rosado/mictório público
senhor governador/rua felipe schmidt
Lanchonete Nippnlccldo-de-conc
calçadão/torcida do Vasco/Beira-Mar Norte
Florianês,/cerâm ica/rendas/Mercado Municipal
casarão da alfândega/rua Conselheiro Mafra

Assembléia legislativa/Secretaria .,da Justiço
.

funcionalismo estadual/aristocracia mercenária
. Universidade Federal/Quinto Distrito Naval
livrarias Lunardelli/Teatro Álvaro de Carvalho
Feira Hippie/estátua pro Hercílio luz

Florianópolis
Nossa Senhora do Desterro

Ilha de Santa Catarina
Capital do Estado.

/

. , Florianópolis, em 20.09.1977

Elza Sati Murakami
Eurico Assis Ludka
Fernando Luis Tokarski

. Gildney D'Aquino Fonseca
Guido Gilmar Michel
Haidi Jarschel
Helena Catarina Bernardo
Henrique Suchara
Hilário Erhardt
João Francisco Matos da Costa
João Luis Moreira
José Carlos Toporoski
José Mauricio Krauss
José Orlei Adur
Loni Estacia Neppel
Luis Carlos Allage
Luis Carlos Meiners
Luis. Cesar Corrêa
Marcia Margarete Beckert Ro
mais

Marcia Terezinha Bera
Marcia Sofia Engel

"

Mareio Cesar Toporoski
Maria de Lourdes Kohler
Maria Salete Barcela
Marinho da Silva '

Moacir Gapski

comparecer
para

Moacir Pereira
Nelso Argenton
Nelson Teodorovicz
Norberto Vachtel
Orestes Vilson Stanislaski
Or lando Conrado Kanzler
Osvaldo Fernando Voigt
Paulina Barankievicz
Regina Iadelka
Regina Maria Gonçalves
Renaldo Holler
Roseli Mary Küchler
Roselis Carvalho do Prado
Rosilene de Souza Pinto
Rui Alves Massaneiro
Sérgio Antonio Scopel
Terezinha de Jesus da Silveira
Ursula Ramthum
V ilmar Pereira
Vitor Henrique Jantsclt
Wilma Pieper
William Gerson Nayzer
Wilson Corrêa
Wilson Paul
Zenita Woichikoski
Zilda Brauhardt dos Santos

Relação dos alunos que d-everão
Colégio Comercial de Canoinhas, -Ó:

de assuntos relacionados à Expedição
H egistro de seus Diplomas.

Prazo: até dia dois de outubro no horá.rlo noturno

no

tratar
e

Adilson Tomporoski
Adir Groth
Adolar Prust
Aglair Terezinha Knorek
Alexandre Carlos Müller
Ana lVIarIene Pereira
Ana Rita Ziemann
Aríete Tomporoski
Arthur Greschechen
Arvi da Silveira
Alcides Adriano de ,Oliveira
Adilson José Freiberger
Beatriz Izabel Maron
Bernadete Aparecida . Silveira
Cândido

.

José Freitas
Carlos Roberto Koslov
Carmen Lucia Pazda
Carmen Luiza Blosfeld
Cirley Terezinha Wolff
Derby Fontana Neto
Dittmar Jacob Klosterhoff
Doris das Dores Maron
Edgar Wischnéski
Edson Reinoldo Prust
Egon Emilio Dams
Elisabete Witt
Eliseu Vílmar da Silva
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CORREIO DO NORTE

Esmeraldino M. Almeida

TELEFONES É NOTíCIA

E� aditamento a' nossos informes anteriores,
por meio desta coluna, sobre o momentoso assunto
do dia que é sem dúvida alguma a instalacão da rede
telefônica em Papanduva, podemos adiantar de que,
os trabalhos estao se desenvolvendo em rítmo acele
rado, o subterrâneo já está concluído, estando os ser
viços agora na parte da extensão da linha urbana. paira entrada nas residências , Se tudo correr em rítmo
normal, no próximo mês de outubro serão ativados
os telefones em nossa .cidade .

SUB-AG1:NCIA DO BB PARA PAPANDUVA

� Segundo informações de fonte digna de crédi
to nao sera surpresa para este colunista a breve ins
talação de uma Sub-Agência do Banco do Brasil S/A
para a praça de Papanduva. Muito tem se falado e
também batalhado para que a velha e justa reivin ..

dícação sej a brevemente uma realidade. Conforme
expediente em poder deste colunista, a praça de Pa
panduva estava na lista de novas Agências em sezun
do lugar, sendo Rio Negrinho a primeira. Assim �en
do, agora é a vez de 'Papanduva e isto será para bre
ve. Ê isto aí minha. gente. "E ACIMA DE TUDO
BRASILEIRO" .

PORTELA ADMITE A EXTINÇãO DOS
PARTIDOS POLíTICOS AP'ÓS ELE:mÇ'ÕES

. , .

A extinç�o_ do vo�o ��d? apenas à legenda par
hda�Ia nas .eleIçoes, majoritárias ,e a extinção dos
atuais partidos políticos logo apos as eleicões de 15
de novembro, através de entendimentos entre líderes
da Arena e do MDB foram admitidas pelo presidente do Senado, Petrônio Portela, minutos antes de ir
ao Palácio do Planalto, onde foi recebido pelo Pre
sidente Geisel. Segundo um dos parlamentares presentes, o antigo chefe do SNI "foi absolutamente ex
plícito quanto a necessidade de extinguir os partidos
porque, do contrário, iríamos partir para a reforma
partidária com as atuais agremiações profundamen
te desgastadas perante a opinião pública. Ele está de
acorde> em que a reformulação partidária é peça im
prescindível à consolidação democrática". (Gazeta
do Povo).

SINDICATO INAUGURA SUA SEDE

o Sindicato dos Trabalha.dores Rurais de Pa
panduva amanhã estará promovendo uma grande
festa em regosijo a inauguração de sua sede social
representada num grande edifício sede da Associação
Sindical. O programa é o seguinte: As '9,00 horas mis
sa na Igreja Matriz; 10,30 horas" escolha dos Padri
nhos para abrirem as portas; 12,00 horas churrasca
da, galinhas assadas, botequim de bebidas e doces em
geral; à tarde haverá jogos populares. A Diretoria
convida o povo em geral para' participarem do festi
vo acontecimento.

BESC JA COM 100 AG1;NCIAS

A cidade de GARUVA-SC., dia 12 de setembro
teve um dia muito significativo para toda a comuni-
d.ade. Foi solenemente inaugurada a 100.a Agência
do Banco do Estado de Santa Catarina S. A. instala
da à rua Celso Ramos n.? 88. Com tal acontecimento
de grande valia para a vida creditícia catarinense, o
nosso BESC vem liderando em todo o Estado a aber
tura de novas casas de crédito para. bem servir seu
povo. O colunista agradece o convite oficial recebido
e almeja ininterrupto progresso e expansão ao nosso
IBanco. .

BODAS DE PRATA

Dia 16 do corrente nossa agenda socia.l 'regis
irou com prazer as Bodas de Prata do casal Silvio
Schadeck e exma. esposa Silvia H. Schadeck. 25 anos
de feliz união que comemoraram na intimidade da
grande família Schadeck em Curitiba onde reside o
casal e seus familiares. Foi dia muito feliz e solene
mente comemorado o evento do benquisto e bondoso
casal. Aqui em Papanduva, onde residiam anterior
mente, deixou o casal uma vasta e sólida relação de
amigos que enviam por esta coluna perenes votos de
felicidades e venturas.

PRESIDENTE DA TELESC EM CANOINHAS

Dia 14 do corrente esteve em Canoinhas onde
presidiu uma reunião informal, o Dr. Douglas de
Macedo de Mesquita, DD. Presidente da Telesc. .A
reunião foi de grande valia para todos quantos lá
compareceram. A equipe que assessorou o Presiden
te, de alto gabarito, foi muito aplaudida pelos pre
sentes. A TELESC - Telecomunicações de Santa
Catarina S/A. é uma Empresa do Grupo TELE··
BRAS, responsável pela telefonia pública urbana em

Santa Catarina. Sucedeu a COTESC" tendo sido a

primeira subsidiária pela TELEBRAS, a 9 de' outu
bro de 1974. Implantou o Plano Diretor de Teleco
municações em Santa Catarina, que em menos de oi
to anos proporcionou ao Estado 82 mil terminais ins
talados, 100 mil aparelhos telefônicos em uso e um
atendimento a 165 sedes municipais, num total de
197 existentes e a 19 sedes distritais . Nossa cidade,
por todo o decorrer do mês de outubro p. v. terá ati
vada a sua rede em DDD, inclusive, Monte Castelo
e Itaiópolis.

PASSARELA DA SOCIEDADE

Dia 24 do corrente (amanhã) nível' da srta.
Maria Trizanete Mathioski, filha do casal Miguel
(Elza)' Mathioski, nosso- prezado assinante. Jovem
guarda em alta rotação para devidas homenagens e

alegria.
ELOIS ELIAS, dia 25 festej ando niver o j o

vem estudante, filho do casal Alois (Cidonia) Kara
sinski, ele Oficial do Registro Civil e nosso assinan
te. Muita alegria marcará a festiva data.

. Sra. ANGÉLICA R. JUNGLES. Dia 26 regis
tramos a passagem de niver da sra. Angélica, viuva
do saudoso Joaquim Jungles e progenitora do Presi
dente da Câmara Municipal sr. Seziriando J. Gonçal-'
velo Felicitações na pauta do dia para a bondosa se-

nhora.
.

Dia 27 niver -do garotinho Marcos, filho do Sr
Paulo (Leocádia) Bileski, que estará completando dois
aninhas. A mirim -guarda lá estará para comemorar a

data.

Dia 29 aniversariando o Sr. Miguel BiJeski Pri
mo, chefe do «Espeto de Ouro» da Churrascaria Lá
Gaúcha. Abraços e felicitações em alto estilo para o

Miguel.
JOÃO SONAGLIO. Dia 30 corrente data impor

tante para a família Sonaglío, o chefe da tradicional e

numerosa família estará completando mais um feliz
aniversário. Cidadão humilde e generoso. Na sua fes
tiva data receberá as mais merecídas demonstrações
de amizade e carinho. Um abraço do colunista.

UM POR SEMANA:

O MOBRAL faz mais que ensinar a ler
O MOBRAL ensina a viver. .. (E. A.)

ORAÇAO DAS TREZE ALMAS
Oh minhas 13 almas. Benditas,

sabidas e entendidas,' a vós peço pe
lo amor- de

.

Deus atendei o meu

pedido. Minhas 13 almas benditas,
sabidas e entendidas, a vós peço
pelo sangue que Je�us derramou,
atendei o meu pedido. Pelas gotas
de suor que Jesus derramou do seu

sa,grado corpo atendei o meu pedi
do. Meu Senhor Jesus Cristo que
Vossa proteção me cubra com vossos

braços, me guarde no vosso core

ção e me protejo com vossos olhos."
Oh Deus de b.ondade, vós sois meu

advogado na vida e na morte. Pe
ço-vos que atendais mE1us pedidos e

me livre dos males e dai-me sorte

na vida. Segui meus inimigos, que
os olhos do mal não me vejam, cor

tai as forças dos meus Inimigos.
Min,has 13 almas benditas, sabidas e

entendidas, se me fizer alcançar es

tas graças (pede-se as graças) fico
rei devota de vós e mandarei publi
car esta oração, mandando tom
bém rezar uma missa.

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

no Fórum, acaba de receber a mais moderna "FOTOCOPIA

DbRA" Automática que tira fotocópia dupla face e .simples
de qualquer documento em diversos tamanhos.

Em apenas 5 segundos

Aviso resumido I

23 de sete�bro de 1978

rnstituto Brasileiro Florestal

Sindicato dos Trabalha
dores

.

Rurais de
Três Barras

Rua: C.I.M.H. - s/n.o.

Será realizada eleição, no

dia 14 de Janeiro de 1979, na

sede desta entidade, para com

posição da Diretoria, Conselho
Fiscal e Delegados-represen
tantes, devendo o registro de

chapas ser apresentado à Secre

taria, no horário de 8 às 17 ho

ras, no período de 20 (vinte)
dias a contar da publicação des
te Aviso. Edital de convocação
da eleição encontra-se afixado
na sede desta entidade.

de Desenvorvimento

o INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO
FLORESTAL _. IBDF, empenhado que está na produção de mu

das de erva-mate, para incrementar o seu plantio racional, solici
ta, encarecidamente, aos senhores proprietários de ervais que pro
duzam sementes, o favor de fornecer seus endereços ao Posto do
IBDF desta Cidade, situado à Praça Lauro Müller, 85 (ao lado da
Casa Mayer), a fim de que funcionários do IBDF, na época certa,
possam colher as sementes necessárias a produção de mudas dese ..

jadas, que serão posteriormente distribuídas ou vendidas: aos for
necedores de sementes, e a quem interessar.

A DIREÇAO DA FLORESTA NACIONAL DO IB-DF

Três Barras - Estado de Santa Catarina

B SlllO HU�ENHUK &
.

(IA. LTDA.

I Revendedor FORD I·
1978

Três Barras, 18 de 's:etem
bro de 1978.

Sezefredo Kurchewskí
Presidente

30 ÂNOS
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 - 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 região.

Visite-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 liguei Procopiak Comércio de
Veículos Ltda., você encontrará
para pronta .entrega:

I

l\'.Iarca

Opala 4 portas
Opala 4 portas
Opala 4 portas
Corcel G.T .

Kornbi .

Volks .. .. . .

Ano
1974
1973

.. .. .. .. .. . .197'�t
1975
1977
1973

MIGUEL PROCOPIAK COM. DE VEi{ULOS LTDA.
Concessionário General Motors do Brasil S. A.

Rua Major Vieira, 239
C a n o i n h a s -:- Santa Catarina

Reza-se 13 "Pa i Nosso" e 1 3
"Ave Maria" 13 dias.

Publicação da novena por gra-

ças alcançadas Uma devota.

12 . de outubro

I s
CASA E LITA

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Aro Ido BnuDEia 36 Postos do Banco
do Brasil -em Santa Catárin8

23-09-78

um pequeno cadastramento do postul�t; �agri
cultor) e, posteriormente, um fun.c�onarlo do

posto visdtará o agri�u�tor para verificar as ga
rantias para o ernpréstíarro .

Os funcionários. dos postos, por outro la

do deverão estar aptos a dar assistência técni
ca' aos produtores financiados, o que implicará
na contratação de um agrônomo em cada posto.
Este profissional terá, como tarefa, acompanhar
os produtores e transmitir-lhes normas técnicas
e conhecimentos capazes de melhorar a sua

produção.
Aroldo Carvalho, enfatizando 0', aspecto

econômico da medida, disse que a regulamen-.
tação, pelo Banco Central, deverá ,",ocorrer nos

próximos 30 dias, e chama a atençao para ?s
reflexos sociais desta medida. Os reflexos sao

relativos a melhoria da renda de urna larga fai
xa da população, e a fixação do homem à terra,
contribuindo, assim, para a diminuição do êxo
do rural, além de propiciar o aumento da pro
dução de alimentos para o abastecimento das
cidades.

FLORIANóPOLIS - O Banco do Brasil
vai instalar 36 subagências, ou postos avança
dos em Santa Catarina. A informação é do

Deputado Federal Aroldo Carvalho e Candida
to da ARENA ao Senado pela via direta. E, se
gundo o parlamentar, a instalação destas sub

agências foi anunciada após a reunião do Con
selho Monetário NacionaI, realizada semana

passada.
Aroldo Carvalho afirmou que, inícialmen

te o Banco do Brasil pretendia instalar agên
ci�:s mas devido a dificuldades de liberação de

,
,

cartas patentes pelo Banco Central, foi sugeri-
da a criação destes posto? avançados, que fun
cionarão com quatro a cinco funcionários e com

condições de realizar operações de crédito para
atender' aos produtores rurais.

Os técnicos do Banco do Brasil informa
ram que estes postos serão instalados 90 dias

após a regulamentação da medida aprovada pe
lo Conselho Monetário. E, segundo ainda 03

técnicos, a medida justifica-se porque apenas
20% dos produtores beneficiam-se do crédito
rural. Além disso, os postos serão instalados em

municípios considerados distantes, onde a aber
tura de uma agência do Banco do Brasil é eco

nomicamente inviável, para atender priorita
riamente o pequeno agricultor rural, que 'culti
va produtos destinados ao mercado interno, tais
como cebola, milho, feijão, mandioca, etc.

Embora o Banco Central ainda não tenha
baixado a regulamentação, o Deputado Aroldo
Carvalho disse que muitos pontos já estão de
tinidos, relativos à instalação dos: postos avan

çados, ou subagências. Já se sabe que as solicita
ções de créditos podem ser feitas num montar; ..
te de até 230 mil cruzeiros, e serão resolvidas
pelo gerente do posto sem necessidade de con

sulta à agência do Banco do Brasil ao qual este
posto estará vinculado. Para tanto, será feito

v

NOTAS ESPARSAS
esta semana mantendo conta
tos com o Prefeito Municipal,
os membros da Diretoria da Fá
brica Johann Faber a ser insta
lada brevemente em Canoinhas,
Entre eles, o Diretor Antenor

,

Valentin Zambom que esteve
no local das obras, onde foram
iniciados os serviços de' Terra
planagem por ordem da Prefei-
tura Municipal.

-

xxx

Em reunião realizada no

dia 16 último, tomou posse no

Cargo de Coordenador Micro
Regional do Movimento Are
nista Jovem, o Sr. Ezequiel
Bueno. Na ocasião o j ovem' Co
ordenador nomeou seus asses
sares diretos. São eles, os j a
vens, Norberto Vachtel, Amir

ICarvalho do Prado e Max Fer
dinando Vachtel, que desenvol
verão intensa campanha nos 11
municípios que integram a Mi
cro-Região.

o Governador eleito de i
Santa Catarina, Jorge Konder IBornhausen, cumpriu ontem

programa de visitas ao norte do
Estado, tratando de assuntos
administrativos com autorida
des! e os Prefeitos de Monte
Castelo, Papanduva, Major
Vieira e Itaiópolis. Na ocasião,
recebeu em mãos as reivindica
ções e os programas de manda
to' dos Prefeitos Municipais des
tes municípios.

xxx

Acompanhando a Comitiva
de Jorge Bornhausen, estava o

Deputado Federal Aroldo Car
valho, candidato ao Senado, que
mesmo em cadeira de rodas
continua seus contatos políticos
que dão o prosseguimento à sua Icampanha rumo ao Senado Fe
deral.

xxx

Foi aberta oficialmente,
terça-feira, dia 19, em Floria
nópolis pelo Vice-Governador,
'Marcos H. Buechler, a Semana
Nacional do Trânsjto. Um dos
objetivos desta Campanha, é
desenvolver intensa programa
ção junto aos escolares, visando
alertá-los contra ° perigo do
trânsito. Para os alunos caren

tes de informações de trânsito,
foi elaborado um livreto edu
cativo, que será distribuído a

todos :

os estabelecimentos de
ensino do Estado. .-

xxx

Os Associados do Clube de
Bolão Temeroso, estiveram reu

nidos quinta-feira à noite em

sua sede Campestre no Bairro
da Agua Verde para,eleger a

sua nova Diretoria. O popular
5.a Feira, até esta data esteve
comandado pelo Presiden:te I
João Gonçalves Neto. Na pró- I
xima semana contaremos o re

sultado da eleição.
xxx

O Prefeito Municipal, Be
nedito Therézio, esteve esta se-

"mana em Florianópolis, afim de
tratar junto ao governo, da li- i

beração de recursos para cons- I
trução de Escolas Básicas no

I'interior e periferias: urbanas de
nosso município. Merece elo-'
gios a administração de Theré-

I

zio, que está sempre atenta às !

reivindicações e necessidades I

de nosso povo.

OS MUNIC1PIOS

Os municípios catarinenses que terão
postos avançados, ou subagências do Banco do
Brasil, são os seguintes:

Abelardo Luz, Agua Doce, Anita Gari
baldi, Benedito Novo, Biguaçu, Campo Erê, Ca
nelinha, Coronel Freitas, Cunha Porã, Descan
so, Fraiburgo, Guarujá do Sul, Içara, Itá, Im
buia, Ituporanga, Jacinto Machado, Jaguaruna,
Lebon Régis, Massaranduba, Modelo, Palma
Sola, Papanduva, Pinhalzinho, Ponte Serrada,
Pouso Redondo, Quilombo, Santa Cecília, São
Car los, São Domingos, São José, São José do
Cerrito, Sombrio, Treze Tílias, Urubici, Vidal
Ramos.

xxx

Glauco J. Bueno, Diretor
deste semanário e da Rádio
Santa Catarina, estará' em Curi
tiba na próxima segunda-feira.
Segue

-

para a Capital do Para
ná em sua companhia, a sua ge
nitora Sra. Valesca, que irá
submeter-se à Itratamento de
saúde especializado. A Sra. Va
lesca, esta coluna augura votos
de pronto restabelecimento.

xxx

O candidato ao Senado pe- I
la via direta, Aroldo Carvalho,

'

participou quinta-feira dia 21,
de um debaté' com os demais
candidatos que estão postulan
do uma cadeira senatorial, no

Comitê de Imprensa do Senado
em Florianópolis. Apesar de
necessitar da cadeira de rodas
para locomover-se, o Deputado
marcou presença com ênfase e

muita disposição.
xxx

A Igreja Evangélica Lute
rana está preparando sua tra
dicional festa que será em 05 de
novembro próximo.

xxx

Jogos da Primavera, de 07
à 14 de outubro numa promo
ção da Prefeitura Municipal te
rão as seguintes modalidades:
Truco, futebol de salão, ténis de
mesa, handebol, basquetebol,
ciclismo, bolão e xadrêz. Cola
bore e participe.

Vasa da Criança agradece doaoão do Rotary Clubea
A verdadeira filantropia
Quando Os elos de uma cor

rente se unem, constituídos da
melhor .têmpera, quando os

homens que formam cada um

. desses elos têm plena consciên
cia da missão que se impõem, a

de "DAR DE SI SEM ·PENSAR
EM SI", quando essa corrente
forma o círculo em torno de um

ideal comum, filantrópico, bus
cando as necessidades dos seus

irmãos e lhes encontrando as

soluções, embora parciais, en
tão a tranquilidade se infiltra
nos corações, a harmonia se es

tabelece entre os cidadãos e o

sorriso se aflora nos semblan-
.

teso
Muito mais valor tem o

sorriso quando irradiado nos

rostos de crianças inocentes,
de futuros incertos, completa
mente incertos e inseguros ...

E assim os homens de boa
vontade se aglutinam e for
mam as mais diversas institui

ções e sociedades ... 'Casas de

Crianças. se criam e acolhem os

menos favorecidos... A exem

plo de tantas, a CASA DA
CRIANÇA "SÃO JOÃO BA�
TISTA", de Três Barras.

Ao casal OSWALDO WRU
BLEVSKI E SENHORA, Pre
sidente do ROTARY CLU�E
DE CANOINHAS, e demaísro
tarianos, o sincero e humano
MUITO OBRIGADO daquelas
crianças e da Direção, na pes
soa do seu Presidente, GE
BRAEL' BOULOS EL-KOUBA
que recebeu o dinheiro das
mãos do Sr. Wrublevski, leva-.
do pessoalmente por ele a Três
Barras, numa tarde chuvosa de
domingo, (sem medir esforços e

sacrifícios, deixando todos os

seus afazeres e lazeres, buscan
do 'na dádiva o melhor dos pra
zeres.

Suas crianças, entre outros
auxílios, receberam um, valio
so cheque de Cr$ 10.160,00 (dez
mil, cento e

-

sessenta cruzeiros),
do ROTARY CLUBE DE CA
NOINHAS que, através de uma

promoção que em muito veio
beneficiar a coletividade, pelo
dto nível cultural que apresen-

I

tau, destinou àqueles inocentes I

carentes de quase tudo, a im
portância que mencionamos aci-
ma.

'

I
I

I

Conselho Municipal de Cultura
O Conselho Municipal de:

Cultura de Canoinhas, criado I
pela Lei 1444 de 18-07-78, com 'I'a incumbência de planejar,
orientar e coordenar as ativida
des culturais de 'nossa cidade

I

está composto pelos seguintes I
membros:

Câmara de Artes:

Marilise Wunderlich
Reni Scaranto.

I
, I

!

Fica assim o Conselho res

ponsável pela' elaboração do
Plano Municipal de Cultura e

pelos demais setores culturais
de Canoinhas.

xxx

Estiveram em Canoinhas

CarvalhoAroldo Annemarie Sachweh
(continunção da 1 a página)

,

Egon Thiem
José Ganem Filho

._

reumao ,

As pessoas: ou entidades
que desejam encaminhar suas

sugestões no setor artístico,
científico e cultural, devem di

rigir-se aos conselheiros, ou no

seguinte endereço:

na ..
-

.

reformas para que os cassados
possam voltar à atividade pú
blica, e também disse que é a

favor da nacionalização, e citou
a campanha que fez à época da
extinta UDN, em favor da na

cionalização do petróleo, com a

Campanha, "O PETRÓLEO E
INOSSO" .

légios, e que o caminho para is
so são as reformas, sobre as

quais o MDB ainda não se pro
nunciou. Enumerou a seguir,
as incoerências do partido oP_?- Isicionista, e advertiu, que nao

podia deixar de citar as mes

luas. Disse ainda, que é preciso
q�e o MDB' ajude a aprovar as

síleiros, apenas um tem condi
ção de comprar e consumir
aquilo que produzimos. E 20
milhões de brasileiros estão vi- Ivendo em condições de subem
prego subalimentação, e moran

do em sub-habitações. Por is-
50, segundo Aroldo Carvalho é
necessário acabar com os previ-

Câmara de Letras:
Fernando Tokarski
Geci Varella, Dietrich
Irineu Anacleto Tokarski

Câmara de Ciências Huma
nas:

Ar lete Voigt

Conselho Municipal de Cultura
Rua Mal. Deodoro, 731
Sala 03

f '

MO
ACABAMENTOF I N O --

(Anexo ·8 Ótlc'a_, Confiança)
orçalDentos sem comprolDissoREFLEXOLOJA
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